
The Future is Heritage Summit 

Een congres voor jonge professionals in de erfgoedsector 

 
De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH). 

Door het gehele jaar zijn er in Europa evenementen die de schoonheid en de diversiteit van het 

Europese erfgoed benadrukken. Het doel van het jaar is om mensen te betrekken bij cultureel erfgoed 

en om de nadruk te leggen op een verbonden en gemeenschappelijk Europa. Een van de 

hoofdevenementen van het EYCH was de ‘European Cultural Heritage Summit: ‘Sharing Heritage, 

Sharing Values’ van 18 tot 24 juni in Berlijn. Het hoofdcongres bracht verschillende evenementen, 

debatten, initiatieven, organisaties en personen in Berlijn bijeen. 

 

Hierin werd ook de ‘The Future is Heritage’ georganiseerd door jongere professionals, studenten en 

vrijwilligers in de erfgoedsector. Dit gebeurde op initiatief van de provincies Noord-Brabant, 

Gelderland en Overijssel, goed ondersteund door de organisaties Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland 

en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Samen waren we in staat om van 19 

tot 22 juni een geweldig congres in Berlijn op te zetten. In het vierdaagse congres kwamen ongeveer 

vijftig jonge erfgoed fanatiekelingen uit zestien verschillende landen samen. De interdisciplinaire en 

internationale omgeving gaf ruimte om vrij van ideeën en gedachten te wisselen over verscheidene 

onderwerpen in de erfgoedsector.  

 

 
Afbeelding 1: ‘The Future is Heritage Summit’ bij de Nederlandse ambassade in Berlijn. Gemaakt door Felix Quaedvlieg / 
Europa Nostra 

Registratie bij de Nederlandse ambassade (eerste dag)  

De registratie dag bij de Nederlandse ambassade in Berlijn had een nette, maar informele sfeer (zie 

afbeelding 1.). Een ambassademedewerker gaf een tour door het door Rem Koolhaas ontworpen 

gebouw. Het gebouw is ontworpen met een open en transparant uiterlijk en voelt daarom erg 



toegankelijk. Grote raamwerken verbinden de kantoren in het gehele gebouw, maar er zitten 

bijzondere en verstopte elementen in.  

 

Na de tour was er genoeg tijd om de deelnemers in de tuin van de ambassade te ontmoeten. 

Pizzapunten en drankjes werden geserveerd in een kalme en rustige omgeving die uitnodigde om te 

kletsen. De secretaris-generaal van Europa Nostra, Sneška Queadvlieg-Mihailović, bezocht de 

informele bijeenkomst en gaf een korte en serieuze toespraak, waarna ze zich bij de informele avond 

voegde.  

 

 
Afbeelding 2: Informele avond bij de Nederlandse ambassade in Berlijn. Gemaakt door Felix Quaedvlieg / Europa Nostra 

Night at the museum 

Naarmate de avond vorderde verplaatste iedereen zich rustig van de Nederlandse ambassade naar het 

‘Museum für Kommunikation‘ (zie afbeelding 3) waar het evenement Night at the Museum werd 

georganiseerd. In de enorme balzaal was genoeg ruimte om te dansen en het begin van het congres te 

vieren met nieuwe en oude vrienden in de erfgoedsector.  

 



 
Afbeelding 3: Dansavond in het Museum für Kommunikation. Gemaakt door Felix Queadvlieg / Europa Nostra. 

De Bauakademie (dag twee) 
 

De tweede dag werd georganiseerd in de Bauakademie. De voormalige bouwacademie staat al 

geruime tijd leeg en is slecht deels te betreden. Voor het congres zijn er twee locaties binnen en een 

locatie in de binnentuin. Omringd door een houten constructie geeft deze lang verlaten binnentuin de 

indruk van een mini-jungle (zie afbeelding 4).



Afbeelding 4: De binnentuin van de Bauakademie. 

At Home in Europe, Sharing Europe en Mission Europe 

Het congres was verdeeld in drie categorieën: At Home in Europe, Sharing Europe en Mission Europe. 

De kleinere groepen, van ongeveer twintig personen, maakten het mogelijk om een zeer interactief 

programma te voeren en een diepere dialoog aan te gaan met presentator.  

- At Home in Europe: gaat over toe-eigenen, identiteit, oorlog, beladen erfgoed, samenwerken, 

herinneren. 
 

- Sharing Europe: gaat over uitwisselen, dialoog en het delen van erfgoed binnen de grenzen 

van Europa. 
 

- Mission Europe: gaat over wetgeving, vragen over wie bepaalt wat erfgoed is, herbestemming 

en de toekomst van erfgoed1.  
  

Het nadeel van de gekozen opzet was dat deelnemers niet alle presentaties konden volgen en in 

sommige gevallen moesten kiezen tussen even interessante onderwerpen.  
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Mission Europe 

Persoonlijk koos ik, beide dagen, voor de categorie ‘Mission Europe’. Waarbij Daniël Kosters in een 

korte workshop liet zien hoe klompen worden gemaakt. Het traditionele vakmanschap van 

klompenmaker werd in tegenstelling gebracht met de ontwerpen van schoenontwerpster Winde 

Rienstra (zie afbeelding 5), maar de schoenen vertonen in enkele gevallen toch gelijkenissen met de 

traditionele klomp. Heeft de inspiratie van Winde en de tijdloze kleuren in haar schoenontwerp hier 

mee te maken? De vraag is nu, komt er een vruchtbare samenwerking tussen beide?  

Afbeelding 5: Presentatie van Winde Rienstra, shoenenontwerpster 

Olukoya Obafemi, gaf een presentatie over zijn PhD onderzoek over ‘vernacular architecture’ vrij 

vertaald, volksarchitectuur (zie afbeelding 6). Een interessant, maar hoog academisch onderzoek en 

ingewikkeld onderwerp, voornamelijk doordat er een duidelijke en concrete definitie van het woord 

‘vernacalur’ ontbreekt.  



Afbeelding 6: Presentatie Olukoya Obafemi over vernacular architecture 

De laatste voordracht was een kleine workshop van Wouter Loeff, Peer Verbruggen, Laura 

Hondebrink en Evert Verhoeven. De deelnemers werden getriggerd om in groepen van drie/vier na te 

denken over verschillende voorwerpen. Is het erfgoed of is het afval? Eerst zonder context, daarna 

met. In meerdere gevallen gaf de context een bijdrage aan het voorwerp waardoor de meningen 

verschoven van rommel naar (mogelijk) erfgoed. Een interactieve en leuke manier om gedachten te 

prikkelen en de middag af te sluiten.  

Het Märkisches Museum (dag drie)  

De derde dag werd georganiseerd in het Märkisches Museum. Het Märkisches Museum werd gesticht 

in 1874 en is gewijd aan de geschiedenis van Berlijn. Het gebouw (1901 - 1908) is geïnspireerd op de 

gotische architectuur. 

Mijn dag in het Märkisches Museum begon met de presentatie van Ankie Petersen en Lieke Droomers 

(zie afbeelding 7). Ankie en Lieke testen de kennis over religieus erfgoed via een interactief spel en in 

de presentatie deelden ze hun visie met betrekking tot het beschermen van kerken en religieus erfgoed 

voor de toekomst. Het is breed bekend dat de Nederlandse kerkgangers afnemen en veel kerken 

worden bedreigd met sluiting. Momenteel krijgen veel kerken een herbestemming en verliezen 

daardoor soms de functie als gemeenschapsgebouw. De aanpak van Ankie en Lieke was om verder te 

zoeken in de (jonge) gemeenschap, in plaats van ‘altijd’ het gehele gebouw te herbestemmen.   

 



Afbeelding 7: Ankie Petersen en Lieke Droomers over herbestemmen kerken en religiues erfgoed 

De tweede presentatie werd gegeven door Linda van der Heijden (zie afbeelding 8). Linda heeft ons 

kennis laten maken met de erfgoedfocus van de gemeente Oirschot (NL). Oirschot richt zich op 

erfgoed en probeert erfgoed te vermarkten als de identiteit van het dorp. De kleine gemeente met 

18.000 inwoners heeft 342 monumenten en voert een immense strijd om deze monumenten te 

behouden. Linda deelde haar gedachten en ideeën over hoe de gemeente, die bekend staat als een mooi 

ruraal gebied, deze status een impuls kan geven en zo meer bezoekers naar het dorp te trekken en de 

dorpelingen trotser te maken op hun woonplaats. 

 

Afbeelding 8: Linda Van der Heijden over de erfgoedfocus van Oirschot 

De derde presentatie, gegeven door Rosan Pallada, Leon Koenders en Tessa Persoon, toonde twee 

casestudy's van MeyerBergman. Een bedrijf dat erfgoed koopt en functioneel herbestemd ten goede 

van de gemeenschap. De eerste casestudy was het voormalige koninklijke paleis Soestdijk, een 



gebouw dat iedereen in Nederland kent en wil bezoeken. Momenteel is Paleis Soestdijk door 

MeyerBergman herbestemd en worden er verschillende passende evenement en concerten gegeven. De 

huidige koning en koningin zijn er zelfs onlangs weer gespot!  

De tweede casestudy van Rosan, Leon en Tessa was de Westergasfabriek in Amsterdam. Voormalig 

een onpopulair terrein nabij het centrum van Amsterdam dat door veel inzet, kennis en kunde is 

omgetoverd tot een hotspot in Amsterdam. Beide casestudies zijn door het publiek goed ontvangen en 

het motto luidt; ‘don’t be afraid to add another layer’.  

Het testimonial (dag drie)  
 

Nog een keer bundelen we onze krachten en komen we samen. We hebben één namiddag voor het 

maken van een testimonium. Voor de laatste keer verenigingen we onze ideeën, wensen en creativiteit. 

Een flinke behangrol wordt onder getekend en er wordt een krachtige tekst verwerkt in een korte video 

(zie afbeelding 9). Wij als jonge professionals, studenten en vrijwilligers hebben na drie dagen van 

presenteren, debatteren, kletsen en drinken iets concreet! Iets tastbaars om te laten zien bij het 

beleidsdebat van de ‘European Cultural Heritage Summit’ tijdens het ‘European Policy Debate’ op de 

vierde dag. 

 

 
Afbeelding 9: Maken van de Berlin-Wallpaper 

Het beleidsdebat (dag vier) 
 
Bij het beleidsdebat van de European Cultural Heritage Summit mochten enkele deelnemers ‘ons’ 

congres (The Future is Heritage Summit) op het grote podium presenteren. Ze mochten op 

persoonlijke noot met hun eigen visie praten over erfgoed. Waarna ze samen de Berlijnse-Behangrol 

openrolde en het testimonium getoond werd aan de invloedrijke politieke aanwezigen (zie afbeelding 

10).  



Afbeelding 10: Wouter Hinrichs en Sneška Quaedvlieg-Mihailović presenting the wallpaper. Foto gemaakt door Felix 

Quaedvlieg / Europa Nostra. 

 


