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Mobilisatiemuseum Weest op uw hoede Prinsenbeek



In de regio Baronie van Breda is door 
verscheidene musea de wens geuit om het 
erfgoed van de streek beter zichtbaar te 
maken, door intensiever en structureler te gaan 
samenwerken. Niet alleen op het vlak van PR en 
marketing (waar al vorderingen zijn gemaakt), 
vooral ook op het vlak van het beheren en 
presenteren van de cultuurhistorische collecties 
die betrekking hebben op de eigen streek, in het 
delen van expertise over deze collecties en het 
‘runnen’ van dit erfgoed wil men samenwerking 
zoeken. Op deze manier immers wordt de 
basis gelegd voor het samen zorg dragen voor 
een optimale zichtbaarheid en het gebruik en 
behoud van het erfgoed in de Baronie. Om 
aan deze wens uitvoering te geven, willen de 
musea graag onderzoeken op welke wijze zo’n 
nieuwe vorm van beheren en presenteren van 
de cultuurhistorische collecties het best gestalte 
zou kunnen krijgen. Vandaar deze eerste stap: 
het uitvoeren van een verkennend onderzoek. 

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om 
te verkennen hoe we - juist door het loslaten 
van het traditionele model van het solistisch 
opereren van musea m.b.t. collectiebeleid - de 
zichtbaarheid, het gebruik van en de kennis over 
de historische collecties in de Baronie kunnen 
versterken. En hoe we daarmee dat erfgoed 
meer ‘gemeengoed’ kunnen laten worden en 
toekomstig gebruik waarborgen. Het onderzoek 
moet resulteren in een advies m.b.t. de wijze 
waarop met de collecties gewerkt kan worden 
vanuit dit regionale perspectief: hoe gaan we dat 
inhoudelijk doen, en op welke manier kunnen we 
dat organiseren?

Aan het onderzoek hebben dertien musea 
deelgenomen, waaronder ook één heemtuin 
die wij voor dit onderzoek schalen onder de 
deelnemende musea. Dit omdat de heemtuin 
ook beschikt over een collectie. De deelnemende 
musea zijn: 

1 Breda’s Museum fuseert met MOTI vanaf 2017 tot Stedelijk Museum Breda.

2 LandStad De Baronie. Versie 10 november 2016. <www.landstaddebaronie.nl>

3 Erfgoed Brabant. Versie 10 november 2016 <www.erfgoedbrabant.nl/streekmusea>

Oudheidkundig Streekmuseum Alphen, 
Breda’s Museum1, Generaal Maczek Museum, 
Historische Verzameling van de Koninklijke 
Militaire Academie (KMA), Van Gogh Kerk, 
Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte, 
Het Nederlands Drukkerij Museum, Brabants 
Museum ‘Oud Oosterhout’,Cultuurhistorisch 
Centrum De Weeghreyse, Heemkundig 
Museum Paulus van Daesdonck, Vincent 
van GoghHuis, Heemtuin Rucphen en het 
Mobilisatiemuseum 1939-1940 Weest op uw 
hoede. 

Het (externe) projectteam is begeleid door een 
kleine kerngroep om snel en effectief te kunnen 
opereren (zie bijlage 4). Daarnaast moet worden 
gezegd dat de overige musea uit de Baronie 
ook betrokken zullen worden bij het nieuwe 
netwerk. En op termijn moeten de grenzen van 
de Baronie ‘oprekbaar’ worden. Ook collecties 
in aangrenzende gemeenten of in België kunnen 
bijdragen aan het verhaal van de streek. In 
afbeelding 1 zijn de gemeenten gelegen in de 
Baronie te zien. 

De deelnemende musea waren ogenblikkelijk 
enthousiast over een haalbaarheidsonderzoek 
voor de samenwerking in de Baronie; ze zijn al 
sinds 2015 intensiever met elkaar in gesprek 
over samenwerking. Men deed dat in de context 
van het streeknetwerk LandStad De Baronie2, 
het begeleidingstraject streekmusea, uitgevoerd 
door Erfgoed Brabant3 en de vernieuwing van 
het museum in Breda. In bijlage 1 vindt u meer 
informatie over het streeknetwerk LandStad De 
Baronie. Voor het onderzoek zijn er gesprekken 
gevoerd met bestuurs- en directieleden van 
de deelnemende musea. De scope van de 
gesprekken bleef gericht op het verkrijgen 
van inzicht in de mogelijkheden en kansen van 
samenwerking door musea op het gebied van 
hun collecties.

Inleiding
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Breda

Oosterhout

Alphen-Chaam
Zundert

Rucphen

Etten-Leur

Baarle-Nassau

Oudheidkundig Streekmuseum Alphen
Breda’s Museum
Generaal Maczek Museum
Historische Verzameling KMA
Van Gogh Kerk
Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte
Het Nederlands Drukkerij Museum
Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’
Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse
Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck
Vincent van GoghHuis
Heemtuin Rucphen
Mobilisatiemuseum 1939-1940 Weest op uw hoede

 4 Breda’s Museum fuseert met MOTI vanaf 2017 tot Stedelijk Museum Breda.

Alphen
Breda
Breda
Breda
Etten-Leur
Etten-Leur
Etten-Leur
Oosterhout
Rijsbergen 
Ulvenhout
Zundert
Rucphen
Prinsenbeek
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Frans de Nijs
Het Nederlands Drukkerij Museum Etten-Leur

Cor Kerstens
Van Gogh Kerk Etten-Leur

Marja Fick
Brabants Museum Oud Oosterhout Oosterhout

Toon Timmermans
Oudheidkundig Streekmuseum Alphen Alphen

Stan Wulffaert 
Historische Verzameling KMA Breda

Magiel Venema
Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Etten-Leur

Cynthia Nooijens
Breda’s Museum Breda
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Mans de Jong
Heemtuin Rucphen Rucphen

Annie Graumans
Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse Rijsbergen

Rob van Dommelen
Generaal Maczek Museum Breda

Pim Monné
Mobilisatiemuseum Weest op uw Hoede Prinsenbeek

Tonny Schrauwen
Vincent van GoghHuis Zundert

Kees Leijten
Museum Paulus van Daesdonck Ulvenhout



Inventarisatie van de collecties
De deelnemende musea hebben bij elkaar rond 
de 80.000 objecten. Hiervan is ongeveer de helft 
van het Breda’s Museum. Naast de collectie van 
het Breda’s museum is ongeveer 60% van de 
collecties goed geregistreerd en is het behoud van 
het erfgoed in de Baronie in goede handen. Wel 
ontbreekt het soms aan kennis rond specifieke 
behoud- en beheersvragen in de kleinere 
instellingen. De vele verschillende collecties in de 
Baronie zijn grofweg in te delen in de volgende 
deelcollecties zoals te zien is in afbeelding 2. 
Hierbij is gekeken naar de verhaallijnen van 
de provincie Brabant (zie hoofdstuk 2) en de 
overeenkomsten in de collecties. Het gaat over 
de volgende verhaallijnen:

Religieus 

Bevochten

Innovatief 

Bestuurlijk 

Van Gogh

Brabant 
Brabant 
Brabant
Brabant 
Brabant

In afbeelding 2 is te zien hoe deze verhaallijnen bij verscheidene musea terugkomen. Uiteraard 
hebben de musea, naast deze verzamelthema’s, nog uitzonderlijke, meer unieke deelcollecties (zie 
bijlage 3). Tot die collecties behoren veel foto’s en documentatiemateriaal, ook specifiek rond de 
nalatenschappen van de familie van Gogh. Maar ook historische prenten, penningen en zilvercollecties, 
landschapstuinen en planten, herbaria, reclamemateriaal en grafiek.  

Hoofdstuk 1
Inventarisatie huidige situatie
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1. Depotruimte
Bij het Vincent van GoghHuis te Zundert 
is behoefte aan een gemeenschappelijke 
depotruimte. Het museum is ruim, maar er is 
geen sprake van een depot. Als nooddepot wordt 
het klimaattechnisch goede kantoor/leeszaal 
gebruikt. De rest van de collectie bevindt zich 
vooral in een kast en de collectie blijft groeien. 
Qua volume heeft het Vincent van GoghHuis op 
korte termijn een probleem. De kunstcollectie 
groeit het hardst door het residentieprogramma. 
Alle kunstenaars laten een werk achter. Het 
museum probeert zoveel mogelijk te plaatsen 
(ook buitenshuis), maar depotruimte, in het 
bijzonder ook voor kwetsbare objecten zoals 
papier en foto’s, is altijd nodig.

2. Kennis- en ervaringsuitwisseling 
De Historische Verzameling KMA te Breda is op 
zoek naar kennis- en ervaringsuitwisseling ten 
aanzien van museale taken (beheer, conservatie, 
promotietechnieken), alsmede kennisuitwisseling 
over inhoudelijke aspecten (bijvoorbeeld 
bronnenonderzoek) van de historie van de stad 
Breda en omgeving.

3. Bestuursleden
Een grote zorg van Brabants Museum ‘Oud 
Oosterhout’ is het vinden van een nieuwe 
penningmeester. Dit is een lastige functie om 
in te vullen. De huidige penningmeester wil 
al enkele jaren stoppen, maar dit is nog niet 
mogelijk gebleken. Ook is het gewenst dat er 
één of twee nieuwe algemene bestuursleden 
bijkomen. Want soms kunnen bestuurders minder 
tijd investeren, waardoor er veel werk op enkele 
schouders terecht komt. Dat is ook een zorg. 
Er is zelfs over nagedacht om van ‘bestuurder’ 
een betaalde functie te maken. Dit is echter te 
duur. Op dit moment probeert het museum via 
websites vrijwilligers te werven.

4. Vrijwilligers
Het Nederlands Drukkerij Museum te Etten-Leur 
maakt zich zorgen over de gemiddelde leeftijd 
van zijn vrijwilligers. Het museum heeft 25 
vrijwilligers van wie de helft grafisch onderlegd 
is. Het is noodzakelijk om in de komende jaren 
nieuwe mensen op te leiden. Ook dienen meer 
vrijwilligers gevonden te worden die kunnen 
rondleiden. Het museum wil tevens de ‘Stichting 
Vrienden’ meer activeren. Het zou mooi zijn als 
er in de toekomst een vrijwilliger bijkomt die hier 
energie in kan steken. Op dit moment staat er 
continu een vacature voor vrijwilligers online.

5. Kosten gebouw 
Heemtuin Rucphen geeft aan dat er lokaal 
bezuinigd wordt en de gemeente zich steeds 
meer terugtrekt. Op dit moment moet de 
Heemtuin zelf zorg dragen voor de kosten 
voor gas/water en licht. Dit is € 5.000 per jaar. 
Momenteel wordt gesproken met de gemeente 
om nieuwe zonnepanelen te laten installeren op 
het dak. De Heemtuin probeert extra geld te 
genereren door entreegelden, rondleidingen, 
koffie en verhuur van ruimtes.

6. Relatie gemeente 
Het Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck 
te Ulvenhout mist de belangstelling van de 
gemeente voor de sociale en culturele functie 
van het museum voor de lokale gemeenschap. 
De gemeente Breda vindt dat het museum de 
kosten steeds meer zelf moet gaan opbrengen, 
waardoor deze functies onder druk komen te 
staan. De extra inkomsten van het museum zijn 
afkomstig van sponsors, giften en vrijwilligers.

Om een goed beeld te kunnen schetsen van de deelnemende musea zijn er bezoeken gebracht. 
Tijdens deze bezoeken zijn gesprekken gevoerd over het reilen en zeilen van de musea. Elk museum 
kent zijn moeilijkheden, zowel kleine als grote. Hieronder zullen deze gesignaleerde ‘uitdagingen’ 
kort per museum worden besproken. Ze zijn echter niet uniek voor één enkel museum, er blijkt 
sprake te zijn van een rode draad. Juist door deze problemen te benoemen, wordt duidelijk dat 
samenwerking gewenst is.

Signaleren 
huidige problemen
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7. Collectie
Het Breda’s museum (vanaf 2017 
Stedelijk Museum Breda) heeft een eigen 
collectiewaarderingstraject gevolgd om beter 
zicht te krijgen op de grote diversiteit aan 
collecties. Daarbij zijn grote interieurstukken 
en bedrijfsinventarissen gesignaleerd die bij 
de nieuwe missie van het museum minder 
goed passen. Het museum staat voor de 
nieuwe uitdaging om te onderzoeken hoe deze 
bijzondere bedrijfscollecties te herplaatsen zijn 
in stad en/of regio. Dit geldt ook voor sommige 
delen van de bisschoppelijke collecties.

8. Samenwerking
Voor Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse 
te Rijsbergen is het gebrek aan samenwerking 
een zorg. Het centrum zou graag samenwerken 
met andere culturele instanties in de gemeente. 
Het wordt belangrijk geacht om elkaar op de 
hoogte te houden van toekomstige presentaties 
en activiteiten. Op deze manier kan de aandacht 
voor onderwerpen die lokaal spelen voor het 
publiek meer verspreid worden in de omgeving.

  
9. Marketing en PR
Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte te 
Etten-Leur ervaart dat de commissie marketing, 
communicatie en de stakeholders last heeft 
van het veelvuldig ad-hoc opereren van de 
organisatie. Er is soms te weinig afstemming. Er 
is behoefte aan expertise om de communicatie 
beter te organiseren. Zowel interne als externe 
communicatie. De coördinatie en afstemming 
van het aanbod zijn belangrijk om zo het aanbod 
beter te kunnen boeken. Het museum denkt aan 
een samenwerking met een reisbureau in Etten 
om de eigen expertise te vergroten.

10. Financiering 
De Van Gogh Kerk te Etten-Leur heeft veel 
ambities, maar moeite om daar de benodigde 
financiering bij te vinden. Het zoeken naar extra 
financiering kost erg veel tijd van de bestaande 
organisatie.

11. Registratie
Oudheidkundig Streekmuseum te Alphen heeft 
de collectieregistratie als zorg. Het grootste 
deel van de collectie is onvoldoende of niet 
geregistreerd. Hierbij zou het museum graag 
ondersteuning krijgen. Deze wens leeft al erg 
lang bij het museum, maar men is er nog niet aan 
toegekomen hiermee aan de slag te gaan.

12. Conservering
Het Mobilisatiemuseum 1939-1940 Weest op uw 
hoede te Prinsenbeek vindt het moeilijk om de 
collectie goed te conserveren. Dit komt omdat 
het lastig is om de luchtvochtigheid te reguleren 
en het museum zelf te weinig kennis van behoud 
en beheer van de kwetsbare collectie heeft. 

13. Tentoonstellen
Het Generaal Maczek Museum te Breda 
zou willen leren van musea die verder zijn in 
professionaliteit. Het museum is onder meer 
op zoek naar expertise in het opzetten van 
exposities en een grotere vrijwilligersorganisatie.

Pagina 10
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Omdat de musea een gezond nieuw netwerk 
ambiëren is er gekeken naar bestaande 
netwerken. In bijlage 2 zijn goede voorbeelden te 
vinden van Crossroads Brabant 1940-1945, Van 
Gogh Brabant en het Netwerk Zuiderzeecollectie. 
Gekeken is naar de manier waarop deze 
netwerken functioneren. Crossroads Brabant 
en Van Gogh Brabant hebben ervoor gekozen 
om een stichting te worden en coördinatoren/
directie aan te stellen. Stichting Crossroads heeft 
gekozen voor een afspiegeling van de partners 
en bestaat in deze eerste fase uit de directeuren 
van de initiatiefnemende organisaties. Daarna 
wil men een coördinator in dienst nemen voor 
vier dagen per week gedurende drie jaar. Bij Van 
Gogh Brabant wordt het projectmanagement 
uitgevoerd door VisitBrabant5. De gevraagde 
inzet van beide netwerken aan de deelnemende 
musea is tijd, energie, inhoudelijke inzet en in 
de communicatie het collectief uit te dragen. 
Netwerk Zuiderzeecollectie kwam door middel 

Met dit haalbaarheidsonderzoek wordt aangesloten bij het erfgoedkader van de Provincie Noord-
Brabant, waarin het erfgoed thematisch benaderd wordt. Langs vier verhaallijnen wordt gezamenlijk 
aan het erfgoed gewerkt: Bevochten Brabant, Innovatief Brabant, Religieus Brabant en Bestuurlijk 
Brabant. Aansluiten bij deze verhaallijnen is een goede werkwijze om de samenwerking vanuit 
de inhoud, de gedeelde cultuurgeschiedenis van de Baronie tot stand te brengen. Bovendien 
hanteert de provincie deze verhaallijnen niet alleen als kader voor beleid, maar ook voor een brede 
publiekscampagne rondom erfgoed. Een goede kans dus voor musea om hierop aan te sluiten6.

Om de samenwerkingskansen in kaart te brengen hebben wij gebruik gemaakt van de vier thema’s 
van de campagne en er één aan toegevoegd. We vonden het belangrijk dat Van Gogh Brabant ook 
als thema terug zou komen. Dit omdat in de Baronie veel te vertellen valt over Vincent van Gogh. Er 
is gebruikgemaakt van de volgende verhaallijnen:

5 VisitBrabant. Versie 21 november 2016 <www.visitbrabant.nl>

6 Brabants erfgoed. Versie 14 november 2016 <www.brabantserfgoed.nl>

Hoofdstuk 2
Mogelijkheden voor samenwerking

van een vooronderzoek tot de conclusie dat 
er een grote behoefte is aan een organisch 
netwerk, niet een vergadercircuit. Grote en 
kleine instellingen moeten in gelijke mate 
kunnen participeren. Een verband dus zonder 
hiërarchische opzet of verschillende snelheden. 
Vanuit het Zuiderzeemuseum is de conservator 
samenleven er in deeltijd op gezet. Zij zal de 
organisatie bij elkaar houden en zorgen dat ze in 
beweging blijft.  

Duidelijk wordt hier dat de inzet van de 
deelnemende musea erg belangrijk is voor een 
gezond netwerk. Zonder inzet geen resultaat, 
dit zal dan ook de insteek zijn voor het netwerk 
van de Baronie dat geambieerd wordt. Verder is 
ook duidelijk geworden dat een netwerk niet kan 
functioneren zonder iemand die dit in beweging 
houdt. Het is belangrijk hier een goede vorm aan 
te geven.

Verkenning van reeds ontwikkelde 
organisatievormen voor samenwerking 

Delen van de verhalen van Brabant

Religieus 

Bevochten

Innovatief 

Brabant 
Brabant 
Brabant

Bestuurlijk 

Van Gogh

 Brabant 
Brabant
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De deelnemende musea hebben veel overlapping 
als het gaat om thema’s. In bijlage 3 is in kaart 
gebracht welke verhaallijnen aansluiten bij de 
musea. In de toekomst kan op deze manier 
snel bekeken worden welke musea in het te 
ontwikkelen netwerk op elkaar aansluiten en met 
elkaar kunnen samenwerken. 

Delen van de kerncollectie de Baronie

De vele verschillende erfgoedbeheerders in de 
Baronie hebben allemaal collecties die iets van 
het verhaal van de Baronie vertellen. Dat lokale 
en regionale verhaal kent vele perspectieven 
en varianten. De verhaallijnen van de provincie 
Noord-Brabant geven houvast aan de selectie 
van de kerncollectie, maar het blijft lastig te 
beoordelen vanuit de ruime inventarissen om 
de ene historische bestuurlijke collectie te 
laten prevaleren boven een andere bestuurlijke 
collectie aanwezig in een van de musea in de 
Baronie.  Het met de eigenaren waarderen van 
de collecties op lokaal en regionaal niveau kan 
meer houvast geven voor de selectie. Dit proces 
moet niet alleen vanuit een expertrol uitgevoerd 
worden, omdat draagvlak voor keuzes in de 
regio heel belangrijk zijn. 

Delen van de verhalen van Brabant online

De collectie van Breda’s Museum is opgenomen in de Brabant Cloud, de digitale infrastructuur voor 
collecties in Brabant. Vanuit die infrastructuur kunnen de collecties ook ‘doorzoekbaar’ opgenomen 
worden op de eigen website van het museum. En tevens worden de collecties vanuit de Brabant 
Cloud toegankelijk gemaakt op het collectieve platform Thuis in Brabant.11 Het voordeel daarvan 
is dat je in alle collecties in Brabant kunt zoeken. De komende jaren blijven Brabant Cloud en Thuis 
in Brabant belangrijke speerpunten van Erfgoed Brabant, en zal ook vanuit het publieksgerichte 
platform Thuis in Brabant aansluiting gezocht worden bij de vier verhaallijnen van Brabant. Dit zal 
ook weer bijdragen aan een verbeterde toegankelijkheid voor een breed publiek. Om de collectie in 
de Baronie zichtbaar te maken is het een grote kans om hiervan gebruik te maken. De eerste stap is 
uiteraard om de collecties te ontsluiten om vervolgens deze collectie te digitaliseren.

7 VisitBrabant. Versie 22 november 2016 <www.visitbrabant.nl>

8 BredaPromotions. Versie 22 november 2016 <www.bredapromotions.nl>

9 Nieuwe Veste. Versie 22 november 2016 <www.nieuweveste.nl>

10 Cultuurwinkel Breda. Versie 22 november 2016 <www.cultuurwinkelbreda.nl>

 11 Thuis in Brabant. Versie 10 oktober 2016 <www.thuisinbrabant.nl>

Delen van arrangementen en presentaties

Voor het nieuwe netwerk is het van belang dat 
er een goede samenwerking ontstaat tussen 
de diverse musea. Hier kunnen de verhaallijnen 
uitstekend voor gebruikt worden, omdat 
hierdoor de gezamenlijke verbanden van musea 
worden verhelderd. Door deze verbanden wordt 
de kans op samenwerking vergemakkelijkt. 
Neem bijvoorbeeld Bevochten Brabant, waar 
het Generaal Maczek Museum zich focust op de 
Poolse bevrijding. De Polen zijn op verscheidene 
locaties in Brabant aanwezig geweest. Aan dit 
verhaal kan gezamenlijk gestalte worden geven 
door routes te maken in de Baronie, samen 
met het netwerk Crossroads en bijvoorbeeld 
VisitBrabant7 of BredaPromotions8. Dit geldt 
ook voor de andere verhaallijnen. Door deze 
verhaallijnen te gebruiken kan het netwerk meer 
bezoekers genereren. Dit kan ook leiden tot het 
gezamenlijk produceren van lespakketten rond 
de vijf verhaallijnen. Hier kan samenwerking 
gezocht worden met bijvoorbeeld Nieuwe Veste9 
of de Cultuurwinkel Breda10.
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Historische Verzameling van de Koninklijke Militaire Academie Breda



Hoofdstuk 3
Lijn voor de toekomst
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Netwerkvormen

Netwerkvormen waarnaar wordt gekeken zijn de zelf organiserende sociale netwerken die niet 
worden aangestuurd, maar wel ondersteund worden. Zulke netwerken zijn netwerken die bestaan 
uit kleine clusters, waarbinnen mensen intensief contact hebben, maar daarnaast voldoende relaties 
hebben naar andere clusters toe waardoor informatie van het ene naar het andere cluster redelijk 
eenvoudig tot stand komt. In de Baronie staat een cluster voor een museum met zijn eigen vrijwilligers, 
soms professionals en lokale gemeenschap. Dus vertaald naar het erfgoednetwerk De Baronie is elk 
museum of erfgoedinstelling verbonden met verscheidene andere erfgoedinstellingen en soms zijn 
de relaties sterk met veel verkeer en soms zijn de verbindingen wat sporadisch. De uitdaging van de 
musea is dan ook om de hele organisatie de mogelijkheid te geven om mee te draaien in het netwerk 
en te voorkomen dat bijvoorbeeld alleen de voorzitter of directeur betrokken is.

Kennisdeling en kennisverrijking 
met de Erfgoed Academie

De Erfgoed Academie Brabant is het 
deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant 
dat zich richt op alle amateurs en professionals 
die zich bezighouden met cultureel erfgoed, 
geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur 
in Noord-Brabant. De Erfgoed Academie 
Brabant verzorgt cursussen, studiedagen, 
erfgoedcolleges, netwerkbijeenkomsten, 
symposia en andere erfgoedactiviteiten12. De 
activiteiten van de Erfgoed Academie Brabant 
kan het netwerk op verschillende manieren 
inzetten om aan de expertise-behoefte te 
voldoen. Daarnaast hebben de deelnemende 
musea veel praktische vragen. Soms worstelt 
de een met een vraag die de ander al op een 
succesvolle manier heeft opgelost. Elkaar 
treffen en ontwikkelingen bespreken, dat is 
de meest basale vorm van een netwerk zijn. 
Doeltreffend voor de praktische vragen die er 
leven bij musea, zeker door elkaar te bezoeken. 
Netwerkvorming geeft geen verplichting tot 
volledige aanwezigheid bij alle bijeenkomsten. 
Netwerkvorming kan ook versterkt worden als 
een paar deelnemende musea elkaar treffen 
rond een verhaallijn, daar een mooi product 
voor ontwikkelen en hun succes weer delen 
met de groep. Andere leden kunnen zo weer 
geïnspireerd raken om rond de verhaallijnen die 
zij representeren activiteiten te ontwikkelen. 
Daarnaast is het van belang dat de musea elkaar 
minstens twee keer per jaar als totale groep 
ontmoeten voor een brede netwerkvorming.

Gezamenlijke waardering en selectie 
kerncollectie de Baronie

De afwegingen en selecties voor de kerncollectie 
de Baronie maken we in workshopverband 
waarin collecties gezamenlijk besproken en 
gewaardeerd worden. Daarvoor maakt het 
museum dat zijn deelcollectie wil inbrengen 
een korte presentatie voor de groep. Ook 
vragen over de bewaaromstandigheden en 
de toestand van de objecten worden in beeld 
gebracht. Tijdens de discussie worden de vragen 
gebruikt van het waarderingsformulier van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De 
methodiek is gepubliceerd in de uitgave ‘Op de 
museale weegschaal’13, bij deze aanpak kunnen 
naast historische en culturele waarden ook 
maatschappelijke waarde, educatieve waarde 
en ontwikkelpotentieel worden beschreven. 
Door met elkaar te zoeken naar belangrijke 
collecties voor het lokale en regionale verhaal 
komt de gehele diversiteit van de collecties in 
beeld, maar ook alle overeenkomsten. Daarmee 
worden de overlappingen in de collecties in 
de Baronie concreet en tastbaar voor alle 
erfgoedbeheerders en is er een groter draagvlak 
voor een selectie.

12 Erfgoed Brabant. Versie 20 november 2016 <www.erfgoedbrabant.nl/projecten/erfgoed-academie-brabant>

13 Op de museale weegschaal. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Versie 20 november 2016 <http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/
files/publications/versloot_2013_op_de_museale_weegschaal.pdf>



Pagina 16

Historische Verzameling van de Koninklijke Militaire Academie Breda



Samenwerking met verschillende 
expertisecentra op toeristisch en educatief 
gebied

Voor het nieuwe netwerk is het van belang 
om samen te werken met verschillende 
expertisecentra. Er zijn goede expertisecentra 
in Brabant aanwezig voor het bedienen van de 
toeristische markt, zoals de VVV’s en VisitBrabant. 
Wat nog ontbreekt voor veel musea in de Baronie 
is een duidelijk profiel voor de toeristische markt. 
Het heldere profiel dat Crossroads en Van Gogh 
Brabant de gespecialiseerde musea bieden, is 
ook gewenst voor de overige streekmusea in 
de Baronie. De verhaallijnen van Brabant zijn 

Ondersteuning door Erfgoed Brabant en LandStad De Baronie

Als er gekeken wordt naar het ontwikkelen van het nieuwe netwerk, is het wenselijk ook rekening te 
houden met de wensen qua ondersteuning door Erfgoed Brabant en LandStad De Baronie. Kijkend 
naar de wensen van beide partijen kan gezegd worden dat er niet wordt gekozen voor een coördinator 
of directeur die boven het netwerk komt te staan. Netwerkvormen waarnaar gekeken wordt, zijn 
de zelf organiserende sociale netwerken die niet worden aangestuurd, maar wel ondersteund. In 
de Baronie bestaan de clusters uit de musea met hun eigen vrijwilligers, professionals en lokale 
gemeenschap. De verbindingen zijn behoorlijk uniform, zoals een wegennet. Elke stad is verbonden 
met lokale wegen en met een paar hoofdwegen. Of vertaald naar het erfgoednetwerk De Baronie: 
elk museum of erfgoedinstelling is verbonden met verscheidene andere erfgoedinstellingen en soms 
zijn de relaties sterk met veel verkeer (hoofdweg) en soms zijn de verbindingen wat sporadisch (klein 
lokaal weggetje).

De ondersteuning van een dergelijk netwerk door bestaande organisaties is van wezenlijk belang. 
LandStad De Baronie en Erfgoed Brabant zijn belangrijke clusters waarmee het netwerk communiceert 
en samenwerkt. Het intensieve contact tussen de musea en de erfgoedinstellingen in het netwerk 
faciliteren, is helaas te arbeidsintensief voor LandStad De Baronie en Erfgoed Brabant in hun huidige 
formatie. Daarentegen is het voeden van het netwerk met kennis en kunde via uitnodigingen voor 
trainingen en bijeenkomsten een bijzonder waardevolle bijdrage aan het succes van het netwerk. 
LandStad De Baronie biedt als netwerk bovendien de mogelijkheid om interessante ‘crossovers’ 
te maken naar sectoren als Food, natuur & landschap, andere culturele projecten (Tempeliers, 
Grensbeleving, Bels Lijntje, ZuidWaterLinie etc.) en VrijeTijdsEconomie (waaronder ook horeca, 
bijvoorbeeld in de vorm van de zogenoemde Baroniepoorten). In de Agenda 2017-2022 van LandStad 
De Baronie is voor 2017 en 2018 per jaar 150 uur inzet begroot ten behoeve van de ‘smeeroliefunctie’14.

14 LandStad de Baronie, samen aan de slag met de ‘Agenda van De Baronie 2017-2022.’ Versie 25 november 2016. 
<www.landstaddebaronie.nl/wp-content/uploads/2016/11/LandStad-De-Baronie-Folder_6-small.pdf>

een mooie kapstok voor een duidelijk profiel 
van de streekmusea in de Baronie. Door deze 
verhaallijnen te gebruiken kunnen musea in het 
netwerk een duidelijker ‘gezicht’ ontwikkelen 
en meer bezoekers trekken. Deze profilering en 
positionering werken ook versterkend voor het 
educatieve aanbod van de musea waardoor zij 
beter op het netvlies komen van de bemiddelaars 
van educatief aanbod en de scholen. Extra inzet 
in het netwerk voor de ontwikkeling kan in 
samenwerking met de educatieve expertise van 
Erfgoed Brabant, de Cultuurwinkel en de Nieuwe 
Veste de kwaliteit van het aanbod en het bezoek 
van de scholen sterk bevorderen.
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Conclusie

Door middel van dit haalbaarheidsonderzoek ‘Samenwerking in de Baronie’, is duidelijk geworden dat 
er een behoefte bestaat aan een netwerk van (streek)musea in de Baronie. De deelnemende musea 
zijn erg enthousiast, leergierig en bereid om samen naar een professioneler en uitdagender niveau te 
klimmen. Om dit te realiseren is het wenselijk het netwerk van (streek)musea niet te vrijblijvend op te 
zetten. Echter, ook is duidelijk geworden dat de musea niet een nieuwe organisatie of stichting willen 
opzetten. Een voorbeeld wordt genomen aan zelf organiserende sociale netwerken die niet worden 
aangestuurd, maar wel ondersteund.

Voor een succesvol creatief en innovatief netwerk 
zijn een paar uitgangspunten belangrijk: 

Diversiteit is belangrijk in het netwerk, zonder nieuwe verhalen geen vernieuwing.
Een succesvol netwerk bestaat niet uit verschillende individuen, maar uit verschillende 
gemeenschappen van mensen die iets gezamenlijks hebben. De uitdaging voor de musea is om 
hun gehele organisatie mee te krijgen in het netwerk. Een netwerk tussen individuen is snel los 
zand en dan gebeurt er weinig. 
Het netwerk is niets van zichzelf en als iedereen afwacht tot ‘het netwerk’ in beweging komt, 
kunnen we lang wachten.
Het netwerk heeft ‘fietsers’ nodig om de verbindingen (de wegen) tussen de gemeenschappen 
te berijden en gemeenschappen te verbinden.
Veel inbreng van nieuwe en andere kennis van buiten is eveneens nodig, als je het allemaal eens 
bent met elkaar, ontstaat er nooit iets nieuws.
Sociale verbindingen laten zich slecht sturen, maar wel goed faciliteren.
Het netwerk kan bijeenkomsten organiseren die het mogelijk maken dat mensen van de 
gemeenschappen elkaar ontmoeten. Wat kan leiden tot nieuwe initiatieven. Je kunt zoiets niet 
opdringen, maar je kunt wel de voorwaarden scheppen.

Doelen van het nieuwe netwerk De Baronie voor de komende jaren. 
Het nieuwe netwerk De Baronie:

Werkt de vijf verhalen van de Baronie in Brabant uit.
Versterkt het beheer, het (her)ontwikkelen en toeristisch ontsluiten van het erfgoed.
Maakt het netwerk beter zichtbaar en vergroot de marketingkracht naar een breder publiek; 
bijvoorbeeld door het creëren van gezamenlijke erfgoedroutes rond de verhaallijnen.
Creëert in samenwerking een aantal educatieve producten rond de verhaallijnen.
Verzorgt een brede collectiewaardering, waarin de collecties van de Baronie beschreven en 
gewaardeerd worden. 
Brengt professionele expertise in het netwerk en werkt daarvoor nauw samen met verscheidene 
expertisecentra.

Door het uitwerken van bovenstaande punten komen er kansen voor het nieuwe netwerk De 
Baronie om de zichtbaarheid en het gebruik van en de kennis over de historische collecties in de 
Baronie te versterken. En daarmee de collectie van de musea in de Baronie meer ‘gemeengoed’ 
te laten worden en toekomstig gebruik te waarborgen.

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
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De Provincie Noord-Brabant faciliteert al sinds 
1 juli 2012 tien streeknetwerken, waarvan 
LandStad De Baronie er een is. Met ingang van 
1 januari 2017 zal het provinciaal bestuur blijven 
participeren in streeknetwerken op basis van de 
mate waarin projecten bijdragen aan de realisatie 
van gezamenlijke doelen. Netwerk LandStad 
De Baronie volgt de historische grenzen van 
de Baronie van Breda. De Baronie van Breda is 
de benaming voor het zogenoemde Land van 
Breda, dat vanaf de late middeleeuwen tot 1795 
een bestuurlijke eenheid was. Het gaat dan om 
de stad Breda en de streek daaromheen, die ook 
nu nog bekend is onder de naam Baronie. In de 
streeknetwerken trekken overheid, bedrijven en 
onderwijs gezamenlijk op om op die manier de 
streek sterker te maken en samen projecten op 
te pakken die - in het geval van streeknetwerk 
LandStad De Baronie - de relatie tussen Breda 
en zijn ommelanden (en andersom) versterken. 
Vanuit het streeknetwerk LandStad De Baronie 
wordt gewerkt aan concrete projecten en 
sterkere verbindingen tussen bedrijven, 

15 LandStad de Baronie, samen aan de slag met de ‘Agenda van De Baronie 2017-2022.’ Versie 25 november 2016. <www.landstaddebaronie.
nl/wp-content/uploads/2016/11/LandStad-De-Baronie-Folder_6-small.pdf>

Bijlage 1
Steeknetwerk LandStad De Baronie

overheid en onderwijs, waarbij het DNA van 
de streek richtinggevend is. In het Werkplan 
2016 van het streeknetwerk lag het accent op 
cultuurhistorie, natuur en landschap (met daarvan 
afgeleid de positieve consequenties voor de 
toeristische sector), Baroniepoorten (entrees tot 
natuurgebieden en cultuurhistorisch belangrijke 
locaties), Slow Food en de opbouw van 
netwerken om deze vier pijlers te dragen. Voor 
de periode 2017-2022 heeft het streeknetwerk 
een meerjarenprogramma (bidbook) opgesteld 
(Agenda 2017-2022) dat op 15 september jl. is 
aangeboden aan het provinciaal bestuur15. De 
komende jaren zal de focus blijven liggen op de 
verdere uitbouw van de thema’s Cultuurhistorie 
(netwerk van musea, Van Gogh, Tempeliers en 
ZuiderWaterLinie), Food (netwerk stakeholders 
op gebied van Food), VrijeTijdsEconomie 
(Baroniepoorten). Tevens zal het een uitdaging 
worden om de thema’s onderling te verknopen 
met als eindproduct een streekeigen en 
aantrekkelijk aanbod in de Baronie, dat bezoekers 
verleidt om langer te blijven. De Baronie moet de 
streek worden van ’t Goeie Leven.
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Crossroads Brabant 1940-1945

Vier toonaangevende Brabantse oorlogsmusea en herinneringsinstellingen, Generaal Maczek 
Museum, Museum Bevrijdende Vleugels, Nationaal Monument Kamp Vught en het Oorlogsmuseum 
Overloon, hebben samen met Stichting 18 september, Erfgoed Brabant, VisitBrabant en Provincie 
Noord-Brabant op 22 april 2016 het startsein gegeven voor een intensieve meerjarige samenwerking. 
Onder de titel ‘Crossroads: life changing stories in Brabant’ werken ze samen om het materiële en 
immateriële erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog dat Brabant rijk is voor een breed publiek toegankelijk 
te maken16. Het doel van Crossroads Brabant is om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in 
Brabant levend te houden, in samenhang te ontsluiten en daarmee een groeiend en breed publiek 
te interesseren voor de Tweede Oorlog in Noord-Brabant en dit publiek te verleiden tot een bezoek 
aan Brabant. 

Bijlage 2
Goede voorbeelden bestaande netwerken

• Ontstaan netwerk 
Crossroads Brabant is een samenwerkingsverband van partijen die actief zijn op het gebied van WOII 
in Noord-Brabant. De samenwerking beoogt langdurig en duurzaam te zijn en concentreert zich in 
eerste instantie op het boeken van resultaten richting 2019 als 75 jaar bevrijding wordt gevierd. De 
initiatiefnemers richten gezamenlijk een Stichting Crossroads Brabant op, zodat Crossroads Brabant 
als organisatorische entiteit en rechtspersoon kan optreden. 

• Wat is de gevraagde inzet van de deelnemende musea?
Het betreft partijen die bereid zijn om in het concept van Crossroads Brabant tijd en energie te 
steken.

• Is er een coördinator die het netwerk ondersteunt? 
Het Stichtingsbestuur is een afspiegeling van de partners van Crossroads Brabant en bestaat in deze 
eerste fase uit de directeuren van de zeven initiatiefnemende organisaties. 

• Wat is concreet al ontstaan door dit netwerk?
Crossroads Brabant is zo nieuw dat er nog geen concrete resultaten besproken kunnen worden. 

• Wat zijn de toekomstplannen van dit netwerk? 
Crossroads werkt aan het gezamenlijk in de markt zetten van een herkenbaar, opvallend en attractief 
product. Elk jaar zijn mijlpalen benoemd om in 2019 een sterke propositie te hebben voor de 
herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in Zuid-Nederland. Toewerken naar 2019 biedt houvast 
in de ontwikkeling van het gezamenlijke programma en maakt de urgentie om nu samen van start 
te gaan duidelijk. Het programma is primair gericht op het aantrekken van meer WOII gerelateerde 
bezoekers naar Brabant: Brabant wordt (h)erkend als sterke WOII-provincie. Daarvoor is het ook 
nodig om de samenhang en organisatiegraad te verbeteren. Crossroads zorgt daarin voor verbinding, 
én voor het levend houden van WOII-erfgoed in de vorm van verhalen.

16 Crossroads Brabant. Versie 21 november 2016. <www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/nieuws-cultuur/2016/mei/cross-
roads-project-vereeuwigt-oorlogsverhalen-van-brabant.aspx>
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Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant

Een interessant netwerk is Van Gogh Brabant. Vijf Brabantse gemeenten hebben een unieke band met 
Vincent van Gogh. De organisaties/gemeentes die meedoen zijn: Vincent van GoghHuis te Zundert, 
Vincents Tekenlokaal te Tilburg, Van Gogh Kerk te Etten-Leur, Van Gogh Village te Nuenen en 
Bakermat familie Van Gogh te Breda. Onder de vlag Van Gogh Brabant vestigen deze vijf locaties de 
aandacht op de Brabantse jaren van Vincent van Gogh en de invloed ervan op zijn verdere carrière17.
Er is contact geweest met Frank van den Eijnden van Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in 
Brabant, waardoor de volgende antwoorden zijn verkregen.

• Ontstaan netwerk 
Doordat de individuele instellingen bij de Provincie om subsidie bleven vragen. Provincie 
heeft ze aangeboden alleen collectief te willen financieren.

• Wat is de gevraagde inzet van de deelnemende musea?
Inhoudelijke inzet en in de communicatie het collectief uitdragen.

• Is er een coördinator die het netwerk ondersteunt? 
Ja, eigen directeur voor de stichting van het samenwerkingsverband.

• Wat is concreet al ontstaan door dit netwerk?
Europese samenwerking, verhoging bezoekersaantallen, grotere bekendheid.

• Wat zijn de toekomstplannen van dit netwerk? 
Van losse lokale instellingen groeien naar een professionele coöperatie. 
Stappenplan richting Europees erfgoedlabel en Unesco Werelderfgoed. 

De stichting Van Gogh in Brabant wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant.

Netwerk Zuiderzeecollectie 

Begin 2016 is een eerste stap gezet naar een Netwerk Zuiderzeecollectie met 21 instellingen die 
een directe link hebben met het erfgoed van de Zuiderzee. Op 26 oktober 2016 vierden deze 
erfgoedinstellingen in het Zuiderzeemuseum het rondkomen van de financiering en daarmee de start 
van vijf gezamenlijke projecten. De projecten bestaan onder meer uit het gezamenlijk digitaliseren van 
de Zuiderzeecollecties, het maken van reizende tentoonstellingen en het verhogen van de kwaliteit 
van de collectiezorg. Het nieuwe netwerk gaat het publiek een groter verhaal over de Zuiderzee 
vertellen met meer samenhang, dwarsverbanden en diepgang. Deze informatie is verkregen middels 
de website van het Mondriaan Fonds18 en het Zuiderzeemuseum19.

• Ontstaan netwerk 
Op initiatief van het Zuiderzeemuseum is in 2015 onderzocht of een grootschalig samenwerkingsverband 
haalbaar was van musea rondom het IJsselmeer, met als doel het digitaal verbinden van de 
verschillende museumcollecties en gezamenlijk tentoonstellen. De reactie van de erfgoedinstellingen 
was enthousiast en begin 2016 werd Netwerk Zuiderzeecollectie een feit.

• Wat is de gevraagde inzet van de deelnemende musea?
De instellingen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn bijzonder divers, van klein en 
drijvend op vrijwilligers tot middelgroot met vaste professionals in dienst. ,,Na de inventarisatie van de 
behoeftes hebben we een aantal concrete projecten benoemd waar partijen op kunnen intekenen. Elk 
project heeft zeven tot tien deelnemers. Voor het einde van het jaar worden de ‘aftrapbijeenkomsten’ 
georganiseerd. Dan moeten de contouren van de projectplannen helder zijn en ook planning20.”

17 Van Gogh Brabant. Versie 21 november 2016 <www.vangoghbrabant.com>

18 Mondriaan Fonds. Versie 25 november 2016. <www.mondriaanfonds.nl/samenwerkingen/haalbaarheidsstudie-collectie-zuiderzee>

19 Zuiderzeemuseum. Versie 25 november 2016. <www.zuiderzeemuseum.nl/nl/132/nieuws/netwerk-zuiderzeecollec-
tie-van-start-in-enkhuizen/?id=5015>

20 Mondriaan Fonds. Versie 25 november 2016. <www.mondriaanfonds.nl/samenwerkingen/haalbaarheidsstudie-collectie-zuiderzee>
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• Is er een coördinator die het netwerk ondersteunt? 
,,Er is een grote behoefte aan een organisch netwerk, niet een vergadercircuit. Grote en kleine 
instellingen moeten in gelijke mate kunnen participeren. Een verband dus zonder hiërarchische opzet 
of verschillende snelheden. Vanuit het Zuiderzeemuseum hebben we de conservator samenleven er 
in deeltijd op gezet. Zij zal de organisatie bij elkaar houden21.”

•Wat is concreet al ontstaan door dit netwerk?
Het netwerk is pas onlangs opgezet, waardoor er nog geen concrete resultaten zijn.

• Wat zijn de toekomstplannen van dit netwerk? 
Gezamenlijk werken de deelnemende instellingen de komende twee jaar aan vijf projecten: 
digitalisering collecties, topstukken Zuiderzeecollectie, expertkring Zuiderzee, uitbreiding 
bruikleenverkeer en ‘best practices’ collectiebeheer. De projecten worden mogelijk gemaakt dankzij 
het Mondriaan Fonds, VSBfonds, Netwerk Digitaal Erfgoed (OCW), Gemeente Hoorn, Gemeente 
Edam-Volendam en Gemeente Bunschoten-Spakenburg. 

Stephan Warnik, algemeen directeur Zuiderzeemuseum, vult aan: “Wat de projecten van Netwerk 
Zuiderzeecollectie extra bijzonder maakt, is dat de projecten laagdrempelig zijn en daardoor ook 
kleinschalige musea in staat zijn mee te doen en van de samenwerking profiteren.’’ Kees Hendriks, 
hoofd collecties Zuiderzeemuseum, legt uit: “In een tijd van bezuinigingen in de cultuursector helpt 
samenwerking bij verlaging van de lasten. In het Netwerk Zuiderzeecollectie zullen we bovendien 
werken aan kwaliteitsverbetering van de museale praktijk, grotere digitale zichtbaarheid en 
aansprekende reizende presentaties. We gaan werken in kortlopende trajecten met bijdragen naar 
draagkracht van de verschillende partners. Waar mogelijk sluiten we aan op nationale initiatieven. 
Eindresultaat is een aansprekende presentatie, zowel fysiek als digitaal, van de gezamenlijke 
Zuiderzeecollectie.’’ De 21 instellingen in Netwerk Zuiderzeecollectie zijn: Fries Museum, Fries 
Scheepvaart Museum, Huizer Museum, Museum Kaap Skil, Kasteel Radboud, Kazemattenmuseum, 
Muiderslot, Museum Warkums Erfskip, Stichting Musea Noardeast Fryslân, Museum Het Hannemahuis, 
Museum Schokland, Nationaal Museum Saet & Cruyt, Museum Spakenburg, Purmerends Museum, 
Stadsmuseum Harderwijk, Stichting Bolswards Historie, Volendams Museum, Waterlandsmuseum De 
Speeltoren, Wieringer Eilandmuseum Jan Lont, Westfries Museum en het Zuiderzeemuseum22.

21 Mondriaan Fonds. Versie 25 november 2016. <www.mondriaanfonds.nl/samenwerkingen/haalbaarheidsstudie-collectie-zuiderzee>

22 Zuiderzeemuseum. Versie 25 november 2016. <www.zuiderzeemuseum.nl/nl/132/nieuws/netwerk-zuiderzeecollec-
tie-van-start-in-enkhuizen/?id=5015>
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1. Oudheidkundig Streekmuseum Alphen

Deelcollecties: 

Fossielen
Archeologie 
Devotionalia 
Maquettes en modellen 
Drogisterij 
Agrarische gereedschappen 
Gereedschappen van de timmerman 
Gereedschappen van de schilder 
Gereedschappen uit de Looierij 
Kleding
Schoeisel
Borduurwerk 
Tweede Wereldoorlog 
Beeldmateriaal
Munten en penningen
Huisraad
Schoenmakerij
Gereedschappen in het algemeen 
Drukkerij
Gemeente Alphen en Riel

Deelcollecties: 

Historisch-topografische atlas
Museale boeken
Beeldende kunst
Zilver collectie
Stedelijke overheid
Brandweer collectie
Maten en gewichten
Schuttersgilden
Weeshuizen
Religieuze instellingen
Penningen en munten
Historische voorwerpen en memorabilia
Speelgoed
Archeologie en bouwhistorie interieur
Bouwfragmenten
Rekwisieten woon- en leef-cultuur
Ambacht, bedrijf en techniek
Modellen en maquettes
Liturgisch textiel
Liturgische voorwerpen
Schilderkunst
Prentkunst
Historisch-topografische Atlas/Bisdom Breda
Devotieprenten en pelgrimstekens
Devotionalia
Kerkmeubilair, inrichtingsstukken, 
beeldhouwwerk

Religieus 

Innovatief 

Brabant 
Brabant 

Bijlage 3
Verhaallijnen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Breda’s Museum

Religieus 

Innovatief

Bestuurlijk 

Brabant 
Brabant 
Brabant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3. Generaal Maczek Museum

Deelcollecties:

Bibliotheek
Beeldmateriaal
Uniformen
Uitrustingsstukken 
Onderscheidingen
Emblemen
Wapens en munitie 
Voertuigonderdelen
Geschenken en reclamematerialen 
Memorabilia 
Collectie Gosia Miniaturen
Schilderkunst
Prentkunst

Deelcollecties: 

Wapens
Uniformen
Schilderijen en grafische kunst 
Onderscheidingen en gedenkpenningen 
Ornamenten en gedenktekens 
Borstbeelden
Vaandels
Tinnen soldaatjes
Memorabilia 
Mobilisatie museum
Miliaria voor 1940
Documentatie- Foto’s- filmfragmenten

Bevochten Brabant 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Historische Verzameling van de
Koninklijke Militaire Academie (KMA)

Bevochten

Bestuurlijk

Brabant 
Brabant 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Van Gogh Kerk

Deelcollecties:

Bibliotheek
Beeldmateriaal
Uniformen
Uitrustingsstukken 
Onderscheidingen
Emblemen
Wapens en munitie 
Voertuigonderdelen
Geschenken en reclamematerialen 
Memorabilia 
Collectie Gosia Miniaturen
Schilderkunst
Prentkunst

Deelcollecties:

Boerenkamer
Huiskapel 
Landbouwgereedschappen 
Textilia 
Melk- en zuivelinrichting 
Wagenmakerij
Bakkerij
Smederij 
Schoen- en zadelmakerij
Was- en strijkuitrusting 
Klompenmakerij
Rampen en calamiteiten
Schoolinrichting
Schilderuitrusting
Speelgoed
Café-inrichting
Winkelinrichting
Gereedschap en uitrusting 
van diverse beroepen 

Van Gogh

Religieus

Brabant 
Brabant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. Heemkundig Streekmuseum 
Jan uten Houte

Van Gogh

Religieus

Innovatief

Brabant 
Brabant 
Brabant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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7. Het Nederlands Drukkerij Museum

Deelcollecties:

Hoogdruk 
Lood zetten 
Fotozetten 
Vormvoorbereiding 
Vlakdruk 
Diepdruk
Zeefdruk
Bijzondere drukpersen
Papier
Boekbinden
Fotografie 
Arbeid/vakbonden/werkgeversorganisaties 
Decoratieve objecten 
Koppenmaandagprenten
Bibliotheek
Letters 

Deelcollecties:

Miniatuurhuizen Oud Oosterhout 
Woonkamer
School
Rijke Roomse Leven 
Vier jaargetijden 
Ambachten
Drukkerij 
Communicatiemiddelen 
Snoepwinkel 
Vlaamse schuur 

Innovatief Brabant 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. Brabants Museum Oud Oosterhout

Religieus

Innovatief

Brabant 
Brabant 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9. Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse

Deelcollecties:

Bibliotheek
Beeldmateriaal
Uniformen
Uitrustingsstukken 
Onderscheidingen
Emblemen
Wapens en munitie 
Voertuigonderdelen
Geschenken en reclamematerialen 
Memorabilia 
Collectie Gosia Miniaturen
Schilderkunst
Prentkunst

Deelcollecties:

Winkel/café
Speelgoed
Gereedschap
Kapper
Keuken en kelder
Kleding en klederdrachten
Koninklijk Huis collectie 
Kunstcollectie en topografische kaarten 
Maten en gewichten 
Meubelmaker
Oudheidkamer en Opkamer
Kapel
School
Archeologie
Archief en Bibliotheek
Curiosa en memorabilia 
Devotionalia
Elektra
Fotoarchief
Torenuurwerk
Uniformen en uniformpetten 
Verenigingsleven en openbaar leven 
Tuin
Tweede Wereldoorlog 

Religieus 

Innovatief 

Brabant 
Brabant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10. Heemkundig Museum 
Paulus van Daesdonck

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Religieus 

Innovatief 

Brabant 
Brabant
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13. Mobilisatiemuseum 
1939-1940 Weest op uw hoede

Deelcollecties:

Bibliotheek
Beeldmateriaal
Uniformen
Uitrustingsstukken 
Onderscheidingen
Emblemen
Wapens en munitie 
Voertuigonderdelen
Houders
Geschenken en reclamematerialen 
Memorabilia 
Miniaturen 

Bevochten Brabant 

11. Vincent van GoghHuis

Deelcollecties:

Beeldende kunst 
Brieven
Documentatiemateriaal
Boeken
Nalatenschap Henriette en Richard Roland Holst 
Lithografieën 
Grafiek
Nalatenschap van Debora Duyvis
Archivalia in relatie tot Van Gogh en Zundert

Deelcollecties:

Muurke
Pioniersgebied
Droge heide
Venneke
Ruigtegebied
Rivierengebied
Houtwallen
Korenakkers
Kalkgrasland
Poelen
Bogerd
Kapellenweike met Puitenkuil
Vochtige heide
Struwelen
Holle weggeske
De Sijpeltjes
Vochtig beekdal
Hakhoutboske
Eiken en berkenbos

Van Gogh Brabant 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. Heemtuin Rucphen

Innovatief Brabant 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1. Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte, Etten-Leur – K. Vaartjes
2. Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’, Oosterhout – K. Knol & G. Zuur
3. Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse, Rijsbergen – B. Baurdoux & A. Graumans
4. Het Nederlands Drukkerij Museum, Etten-Leur – C. Jochems & F. de Nijs
5. Generaal Maczek Museum, Breda – J. Hegtermans & F. Ruczynski
6. Heemtuin Rucphen – A. Jansen, M. de Jong & P. Strik
7. Historische Verzameling KMA, Breda – S. Wulffaert 
8. Mobilisatiemuseum 1939-1940 Weest op uw hoede, Etten-Leur – P. Monné & C. Verhaart
9. Oudheidkundig Streekmuseum Alphen – T. Timmermans
10. Van Gogh Kerk, Etten-Leur – L. Besselink
11. Vincent van GoghHuis, Zundert – R. Dirven
12. Breda’s Museum – M. van Vulpen
13. Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck, Ulvenhout - K. Leijten

Kerngroep:

A. Gaalman, Erfgoed Brabant
F. Witmer, LandStad De Baronie
K. Vaartjes, Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte
J. Hegtermans, Generaal Maczek Museum
F. Ruczynski, Generaal Maczek Museum
L. Besselink, Van Gogh Kerk
M. van Vulpen, Breda’s Museum

Bijlage 4
Overzicht geïnterviewde personen
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Colofon
Samenstelling
Agnes Vugts
Michelle van der Sluis
www.av-erfgoedprojecten.nl

Vormgeving
Danny Siebers
www.byquarterback.com

Foto’s 
Mees van den Ekart
www.meesvandenekart.nl
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Heemtuin Rucphen Rucphen


