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Collect en Connect
collectiewaarde | Julia Noordegraaf

‘You like this? A democratic Approach to the Museum Collection’, 10-6-2011 t/m 1-15-2012.
Courtesy, Plains Art Museum, Fargo, ND, Verenigde Staten.

Collectiewaarde
in een digitaal
tijdperk
In een recente aflevering van het
actualiteitenprogramma Tegenlicht wordt de kijker
meegevoerd in de artificiële werkelijkheid van digitale
kopieën en reconstructies (‘Hoe echt is echt’ – VPRO,
Nederland 2, 9 maart 2014). De makers bezoeken onder
andere het Taiwanese bedrijf Next Media, dat heel
succesvol is met het maken van virtuele reconstructies
van nieuwsgebeurtenissen waar geen camerabeelden
van zijn. Met een database waar inmiddels 30.000
virtuele karakters van bestaande personen zijn
opgeslagen én technieken uit Hollywood voor
manipulatie van gezichtsuitdrukkingen, produceren de
500 medewerkers van dit bedrijf zo’n 30 minuten film
per dag, voor bijvoorbeeld de Amerikaanse omroep
NBC. Ook zien we het werk van de Amerikaanse
journaliste Nonny de la Peña, die een reportage
maakte in een virtuele reconstructie van de niet voor
journalisten toegankelijke gevangenis op Guantanamo
Bay en zo de kijker betrekt bij een werkelijkheid die
anders niet audiovisueel te beleven is.
Het programma schetst een nabije toekomst waarin
we het onderscheid tussen echt en niet echt, tussen feit en fictie, niet meer kunnen maken. Volgens
filosoof, kunstenaar en wetenschapper Koert van
Mensvoort, die in de documentaire wordt geïnterviewd, is dat geen ramp. Hij beweert dat we af moeten van de enorme waardering van de authenticiteit
van het origineel die in westerse samenlevingen de
norm is. Van Mensvoort vindt dat het scherpe onderscheid tussen echt en niet echt overschat wordt – hij
stelt dat de grens tussen origineel en reproductie in
werkelijkheid vaak niet scherp te trekken is en dat de
waarde van simulatie en kopie in Aziatische samenlevingen veel beter wordt onderkend en benut dan in
de westerse. Voor journalisten is dit een angstbeeld:
als we zelfs van de gefilmde werkelijkheid die we op
televisie zien niet meer kunnen nagaan of die echt is,
staat niets minder dan de waarheid op het spel.
Ook de Nederlandse Museumvereniging NMV ziet

in haar toekomstvisie een scenario waarbij nieuwe,
digitale media de oude, analoge zullen verdringen,
met potentieel grote consequenties voor de toegankelijkheid, beleving en waardering van museale
collecties (Nederlandse Museumvereniging 2012: 12).
De snelle ontwikkeling van digitale technologie
is een van de trends waarmee musea de komende
tien jaar te maken krijgen – naast een vergrijzende
bevolking, een terugtredende overheid, groei van het
internationale cultuurtoerisme en een veranderend
kennislandschap. In dit essay worden enkele van
deze trends besproken. Welke maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen zijn te verwachten?
Hoe beïnvloeden ze de collectiewaarde van musea?
Welke kennis is nodig om te zorgen dat musea de
collectiewaarde daarbij kunnen laten aansluiten, en
hoe moeten we de productie en toepassing van die
kennis realiseren?

Digitaal en analoog
In de Tegenlicht-uitzending zien we ook een door
Nederlandse ondernemers in een winkelcentrum in
Taipei georganiseerde bijeenkomst rond het schilderij ‘Het meisje met de parel’ van Vermeer. Dat wil
zeggen: het gaat om een evenement waarbij digitale
scans van het origineel aan de man worden gebracht
– met behulp van een actrice en een levensgroot
Nijntje die beiden in een meisje-met-de-parel-outfit
de zaal in lopen – met de aankondiging dat ‘hier
heden en verleden elkaar ontmoeten’. De suggestie is duidelijk: hier zien we een toekomstscenario
waarin de digitale kopie van een schilderij niet meer
van echt te onderscheiden is. Een scenario dat raakt
aan onze diepgewortelde angst voor een wereld vol
kitsch, waarbij originele, authentieke objecten zijn
verdrongen door kopieën en reproducties.
Die angst is niet nieuw: hij gaat gepaard met de
introductie van elke nieuwe technologie, die vaak veel
minder ‘nieuw’ is dan wordt voorgesteld. Het is waar
dat elke mediatechnologie de werkelijkheid op eigen
wijze weergeeft en, vanwege de specifieke aard van het
medium, daar ook mede vorm aan geeft (Gitelman
2007). Maar het is niet zo dat elke nieuwe technologie
een breuk betekent met de voorgaande media. De
nieuwe media zijn anders, maar nemen ook aspecten
van de oude over (Bolter en Grusin 2000).
In plaats van een bedreiging, vormen de nieuwe,
virtuele representaties een aanvulling op de be-

3D-prints van delen van schilderijen van Vincent van Gogh in de tentoonstelling ‘van Gogh aan het werk’ (Van Gogh Museum). Foto: Lara E. Tompa

staande, analoge collecties, die het bereik en de
zichtbaarheid ervan kunnen vergroten. Zo kunnen
de digitale scans ‘Het meisje met de parel’ bekend
maken in een land als Taiwan, waar het origineel nog
nooit is tentoongesteld. En stellen de digitale reproducties van de schilderijen van Vincent van Gogh op
het Google Art Project ons in staat om in te zoomen
tot een detailniveau dat we in het museum alleen
kunnen benaderen door met een loep heel dichtbij
het schilderij te gaan staan, wat natuurlijk vanwege
de veiligheid niet mag.
Dat betekent niet dat we straks niet meer naar het
Van Gogh Museum hoeven te gaan om zijn schilderijen te bekijken, want we zullen altijd behoefte
houden aan het contact met het fysieke, originele
werk. Wanneer we voor het originele schilderij staan,
zijn we het dichtst bij de kunstenaar: zijn handen
hielden de penseel vast waarvan de streken nu nog
zichtbaar zijn op het doek. De nieuwe 3D-prints die
het Van Gogh Museum met Fuji ontwikkelde, stellen ons in staat die textuur voor het eerst ook zelf
te voelen en daarmee het contact met de originelen
nog dichter te benaderen. In die zin zullen digitale
reproducties de belangstelling voor het originele

erfgoed niet verkleinen, maar juist vergroten. Dat
zegt ook tentoonstellingsmaker Joy Lai in Taipei, die
in de Tegenlicht-uitzending aangeeft dat de toegankelijkheid van een kunstwerk toeneemt door de digitale scans, maar dat ze de glinstering en ontroerende
kracht van het origineel nooit kunnen vervangen.
Kortom, musea kunnen ook in een verregaand
gedigitaliseerde toekomst het aura van de originelen
blijven benutten. Daarvoor moeten we meer kennis
ontwikkelen over de kracht van analoge en digitale
collecties en hoe ze elkaar wederzijds positief kunnen beïnvloeden. Experimenten waarin nieuwe
mediatechnologieën worden ingezet in de tentoonstellingszalen en via publieksonderzoek worden
geëvalueerd, moeten zicht geven op de juiste mix
van digitale reproducties en analoge originelen (zie
bijvoorbeeld De Vet en Van Kregten 2014).
Onderzoek naar de omgang met virtuele collecties
op het internet – kwantitatieve en kwalitatieve analyse
van gebruikersstatistieken en etnografisch onderzoek
van concrete gebruikscases – moet uitwijzen wat
een goede strategie is om het ‘virtuele aura’ van de
collectieonderdelen te verbinden met het origineel
(Gorgels 2013). Historisch en theoretisch mediaweten-

Waar digitale reproducties
schappelijk onderzoek naar de aard en rol van digitale
technologie kan bijdragen aan het beter bepalen van
de mogelijkheden, impact én beperkingen van de
nieuwe media. Het ligt voor de hand dat musea hierbij
nauw samenwerken met onderzoekers en studenten
van universiteiten en hogescholen, evenals met ontwikkelaars van nieuwe mediatechnologie.

Born-digital – authenticiteit opnieuw definiëren
Waar digitale reproducties vooral een aanvulling zijn
op de bestaande, analoge collecties en presentaties,
stellen born-digital objecten het museale veld voor
meer fundamentele vragen over authenticiteit. Dit is
goed zichtbaar in de hedendaagse kunstpraktijk, waar
niet altijd meer een concreet verzamel- en toonbaar
eindproduct ontstaat. Zo buigen de conservatoren van
het Britse Tate zich over de vraag hoe je interactieve,
nog steeds in ontwikkeling zijnde kunstwerken moet
bewaren, zoals de website van het fictieve maar uiterst
realistisch ogende Lima Museum of Contemporary
Art, een werk van de Peruviaanse kunstenaar Sandra
Gamarra (http://li-mac.org). Of hoe je voor het computerscherm gemaakte werken als My%Desktop (2002)
van het Nederlandse kunstenaarsduo Jodi moet presenteren in een museale ruimte die voor een ander
type objecten ontworpen is.
Bij dit soort kunstwerken is het niet altijd mogelijk
de oorspronkelijke functionaliteit en verschijningsvorm te behouden. Dat betekent dat je veranderlijkheid zult moeten accepteren, wil je het werk in de
toekomst toegankelijk houden. Dit heeft vergaande
consequenties voor een conserveringspraktijk die
nog steeds sterk gericht is op de materiële authenticiteit van het kunstwerk, op het behoud van de
oorspronkelijke look and feel. Het vereist een nieuwe
manier om authenticiteit te definiëren in andere
termen dan zuiver materiële, bijvoorbeeld naar analogie van de uitvoerende kunsten (Laurenson 2006).
Daar ligt een mooie uitdaging voor wetenschappelijk
onderzoek, waarin technologisch inzicht in de aard
en het ‘gedrag’ van dit soort complexe, interactieve
werken wordt gecombineerd met theoretische reflectie op authenticiteit en de verzamel- en conserveringspraktijk om zo nieuwe modellen te ontwikkelen
voor de conservering en restauratie van het erfgoed
van de toekomst (zie Noordegraaf et al. 2013).
De specifieke aard van born-digital objecten (snelle
technologische veroudering, interactiviteit, tech-

vooral een aanvulling zijn op de
bestaande, analoge collecties en
presentaties, stellen born-digital
objecten het museale veld voor
meer fundamentele vragen over
authenticiteit
nische complexiteit, kosten van opslag en beheer)
heeft ook implicaties voor de inrichting van het erfgoedlandschap. Het ontstaan van hybride objecten
als interactieve publicaties, multimediale kunst of
het tweede scherm bij televisieprogramma’s zorgt
ervoor dat de traditionele taakverdeling (dit hoort bij
het archief, dat bij het museum, en het andere bij de
bibliotheek) problematisch wordt.
Technologisch gezien lijken digitale publicaties,
archivalia, museale objecten en mediaproducties sterk
op elkaar en vanwege de complexiteit en hoge kosten
voor het behoud is samenwerking aan generieke oplossingen onvermijdelijk. Deze ontwikkelingen nodigen ertoe uit om de institutionele verkaveling van het
erfgoedlandschap opnieuw te bezien. Dit ook omdat
de huidige en toekomstige ‘digital native’ gebruikers
geen boodschap meer hebben aan die historische
gegroeide verkaveling. Zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt in het ‘Werkplan
Infrastructuur Digitaal Erfgoed’ (2013: 1):
Gebruikers van het digitale erfgoed hebben geen
boodschap meer aan grenzen tussen sectorale domeinen. En door de informalisering van de kennis
over het erfgoed, kunnen collectiebeherende instellingen zich minder makkelijk beroepen op hun autoriteit. In de digitale omgeving moet je verbindingen
verdienen door de manier waarop je informatie deelt
en opwaardeert (met context, connecties en een
goede presentatie).
Dat betekent dat samenwerking in een grote Digitale
Collectie Nederland in de toekomst onvermijdelijk
is. Over tien jaar hebben we een Nationale Infrastructuur voor Digitaal Erfgoed (zie ministerie van OCW
2013). Grote vraag daarbij is hoe digitale duurzaam-

heid gestalte kan krijgen in de vorm van maatwerk
– de case by case-oplossingen die nodig zijn voor
hoogwaardige culturele objecten als digitale kunst –
naast massa met zijn generieke oplossingen voor de
archivering en conservering van digitale boeken en
kranten, websites en multimediale televisieprogramma’s. Ook hierbij ligt samenwerking van de landelijke coalities voor digitale duurzaamheid (Nationale
Coalitie Digitale Duurzaamheid en Culturele Coalitie
Digitale Duurzaamheid) met kennisinstellingen en
private partners voor de hand.

Digital natives – van consumenten naar
participanten
Naast de musea, kennisinstellingen en private
partners is er nog een vierde groep die in de nabije
toekomst meer intensief betrokken zal zijn bij de
productie, het beheer en het gebruik van (digitale)
museale collecties: het publiek. Over tien jaar zijn
diverse gebruikersgroepen actief betrokken bij alle
kerntaken van het museum: ze denken mee over
selectie, helpen bij identificatie en beschrijving,
kijken mee bij restauratieprojecten en worden ook
ingezet bij de conservering van complexe, multimediale objecten als net art, interactieve websites en het
tweede scherm (bijvoorbeeld door het opschonen
van achterliggende databases). Bovendien zijn ze actieve gebruikers van gedigitaliseerde en born-digital
collecties en dragen bij aan de verrijking daarvan
door contextuele data aan te leveren of zelfs eigen
objecten aan de verzameling toe te voegen.
Deze ontwikkeling is gerelateerd aan een belangrijke demografische trend: een sterk vergrijzende
bevolking. Er komen steeds meer pensioengerechtigden die nieuwe uitdagingen zoeken en graag
betrokken zijn bij museale taken om hun kennis te
vergroten en verdiepen. Voor musea is dit interessant omdat zij tijd kunnen investeren en omdat
ze aan collectieonderdelen gerelateerde verhalen
hebben die straks verloren gaan: ‘de omslag van
“memory to history” ligt besloten in deze generatie’
(Nederlandse Museumvereniging : 2010 5). Voorbeelden zijn de succesvolle projecten ‘Tags en uitleg’
(de beschrijving van de fotocollectie van het Maria
Austria Instituut) en ‘Glashelder!’ (het identificeren
van microscopische glaspreparaten van Naturalis)
op het crowdsourcing platform Vele Handen (www.
velehanden.nl) en het project ‘Operation War Diary’

van de National Archives in Groot-Brittannië, waar
citizen historians helpen de dagboeken van legereenheden uit de Eerste Wereldoorlog te classificeren en
beschrijven.
Het gaat daarbij om meer dan betrokken vrijwilligers. Effectieve crowdsourcing gaat om de inzet van
expertise van amateurs, waarbij het museum echte
betrokkenheid toont, zorgt dat er iets gedaan wordt
met de geïnvesteerde tijd en kennis en duidelijk
maakt aan welk onderdeel van het museale kernproces die ten goede komt (Centre for the Future of
Museums 2012: 6) Lang was er scepsis ten aanzien
van de kwaliteit van de inbreng van deze amateurexperts (Fleurbaay en Eveleigh 2012). Inmiddels is
crowdsourcing niet meer weg te denken en blijkt ook
dat de inbreng van vrijwilligers echt aanvullend is
en vaak net zo goed als die van professionele experts
(Noordegraaf 2011; Aroyo en Welty 2013). Over tien
jaar weten we beter – dankzij het gezamenlijk onderzoek van erfgoedinstellingen, geesteswetenschappers en informatica-onderzoekers – wat precies de
aard is van de kennis die de inzet van amateurexperts
oplevert. Anderzijds zullen nieuwe projecten ook
meer sturing van de gebruiker bevatten, zodat de
expertise en vaardigheden van amateurs meer in lijn
worden gebracht met professionele standaarden.
Crowdsourcing en community curating vormen een
uitdaging voor de traditionele rol van museale autoriteit: je moet je collecties en kennis willen delen en
de opbrengst serieus nemen (Centre for the Future
of Museums 2012: 7). Dat wil niet zeggen dat er geen
plaats meer is voor experts. Juist in dat online domein
is ook weer meer behoefte aan ‘content curation’ (Rosenbaum 2011). Hier ligt een kans voor musea, die zich
in het online domein juist met hun curatorial expertise
kunnen onderscheiden, door betrouwbare informatie
te bieden over interessante en relevante overblijfselen uit het verleden. Hier zit wel een spanning met
de trend naar institutionele grensvervaging. Digitale
gebruikers zijn vooral geïnteresseerd in een specifiek
thema; via welke ‘voordeur’ ze daar informatie over
kunnen vinden, is voor hen niet relevant. Het is zinvoller om een collectie of thema centraal te zetten dan
om een institutionele portal op te richten.
Gitta Luijten, toenmalig directeur van de Mondriaan Stichting, verwoordde dat in 2011 als volgt: ‘De
maatschappelijke betekenis van musea wordt groter
wanneer niet het museum, maar de collectie het ver-

'My%Desktop', JODI, 2002

trekpunt is. Met de collectie kunnen we perspectief
bieden op de huidige tijd. Daarnaast maken we maatschappelijke verhoudingen inzichtelijk door die in
een context te plaatsen. Dat legitimeert het museum
in de samenleving’ (DSP Groep in opdracht van NMV
2011: 72). De vraag is wel hoe musea de verbinding
kunnen blijven leggen met de analoge collecties binnen de muren van het instituut, zodat de waarde van
de ervaring van het origineel geborgd blijft.

Veranderend kennislandschap – de digitale
geesteswetenschappen
Het centraal stellen van collecties en daarmee verbonden thema’s is ook van belang in verband met
veranderingen in het kennislandschap. Op basis van
een aantal vragen over de ontwikkelingen in hun
vakgebied, voorgelegd aan een selectie van Nederlandse geesteswetenschappers, stelde De Groene Amsterdammer vorig jaar vast dat zich in de geestesweten-

schappen – van oudsher de dichtst met het museale
veld verbonden wetenschappelijke discipline – een
aantal stille revoluties voltrekt (‘De 10 revoluties in
de geesteswetenschappen’, 30 oktober 2013). Het
solitaire onderzoek op basis van een beperkt corpus
wordt langzaamaan ingeruild voor het in teams
onderzoeken van grote digitale datasets met behulp
van nieuwe, digitale onderzoeksmethoden. Ook
wordt er in toenemende mate over de grenzen van
het vakgebied gewerkt, zowel binnen de geesteswetenschappen als daarbuiten, met sociologen, cognitiewetenschappers en informatici.
Nadat het erfgoedveld het voortouw heeft genomen in de grootschalige digitalisering van collecties,
zijn geesteswetenschappen nu begonnen die schat
aan data te ‘mijnen’. Over tien jaar zijn de digitale
geesteswetenschappen een feit. Het merendeel van
de onderzoekers is dan vertrouwd met digitale data
en methoden en zal deze benutten voor de productie

van nieuwe kennis (zie de door de KNAW en NWO
georganiseerde lezingenreeks ‘Digital Humanities:
Hype of revolutie?’, zie www.knaw.nl/nl/actueel/
agenda/digital-humanities-hype-of-revolutie).
Net als amateurgebruikers zijn ook onderzoekers
vooral geïnteresseerd in specifieke onderwerpen
of thema’s, waarvoor diverse collecties worden samengebracht en gelijktijdig doorzocht. Een eerste
voorbeeld van een dergelijk type kennisproductie
is het project ‘Cultuur in Context’, dat in 2007 en
2008 door de Reinwardt Academie is uitgevoerd in
samenwerking met een aantal erfgoedpartners en
kennisinstellingen. In dit project werden gegevens
over theatervoorstellingen en filmvertoningen uit de
informatiesystemen van diverse instellingen samengebracht in een virtuele collectie ‘openbare vermakelijkheden’ (Van Asseldonk et al. 2009).
Uit dit project bleek dat er naast technische problemen (de koppeling van de diverse datasets) ook
culturele uitdagingen zijn, zoals de verschillen tussen
musea (conservatoren doen onderzoek) en archieven
(archivarissen inventariseren en beschrijven, maar
verrijken de collecties zelf niet met contextuele data).
Voor de toekomst gaat het om het vergroten van de
connectiviteit (Ministerie van OCW 2013: 1). In de eerste
plaats de connectiviteit van informatie (de koppeling van
informatie uit vele bronnen via een technische infrastructuur met informatieprincipes, standaarden, API’s
en metadatering), in de tweede plaats de connectiviteit
van organisatie (netwerkvorming over de grenzen van
instellingen, domeinen en nationale staten heen).

Publiek-private samenwerking
Een laatste belangrijke trend is de terugtredende
overheid. In de toekomst zullen nog meer publieke
taken worden overgelaten aan de markt dan nu al het
geval is. Voor de musea betekent het dat ze hun samenwerking met private partners uit het bedrijfsleven verder moeten intensiveren. Naast maatschappelijke waarde vertegenwoordigen museale collecties
ook economische waarde, zowel in analoge (toerisme) als in digitale vorm (content voor op vermaak
en educatie gerichte toepassingen). Het voordeel van
het benutten van die economische waarde is dat het
publieksbereik kan worden vergroot door de ontwikkeling van toepassingen die musea alleen niet zouden kunnen betalen. Het nadeel is dat de aandacht
bij het kapitaliseren van collecties vooral uitgaat

naar al populaire en zichtbare thema’s en collectieonderdelen, ten koste van de collecties en kerntaken
die minder goed te ‘vermarkten’ zijn.
In het online domein levert samenwerking met
grote marktspelers als Google, Facebook en Microsoft
bovendien mogelijke privacykwesties op, waarbij de
toegang tot museale collecties online ongemerkt
wordt ‘betaald’ met de data van gebruikers (Van Dijck
2013). Musea genieten een groot vertrouwen, dat
moeten ze blijven waarmaken door standaarden van
transparantie en verantwoordelijkheid te handhaven.
De ontwikkeling van nieuwe kennis over de randvoorwaarden voor die standaarden is van belang om
publiek-private samenwerking zinvol in te zetten.
Het ligt voor de hand dat musea voor de productie van de benodigde kennis nauw samenwerken
met onderzoekers en studenten van universiteiten
en hogescholen, evenals met ontwikkelaars van
nieuwe mediatechnologie. Idealiter worden per
kennisdomein (analoge-digitale collecties; behoud
en presentatie van born-digital collecties, nieuwe
vormen van publieksparticipatie, gebruik van collecties in onderzoek) consortia gevormd van grotere
en kleinere musea, onderzoekers van universiteiten
en/of hogescholen en private partners. Daarbij zijn
doelstellingen, gewenste uitkomsten, tussentijdse
resultaten en het traject van testen, bijstellen en
implementeren van onderzoeksuitkomsten vooraf
helder afgestemd.1 Relevante expertise kan worden
opgespoord via Narcis, Google en de websites van
kennisinstellingen, via de beroepsverenigingen
als de Nederlandse Museumvereniging en via
CLICK-NL, het kennis- en innovatienetwerk van de
creatieve industrie in Nederland. Door gebruik te
maken van de internationale netwerken van musea,
kennisinstellingen en bedrijven kan deze samenwerking tevens worden opgeschaald naar (supra-)
Europees niveau.
Voor kleinere projecten met een goede afstemming
van de doelstellingen van de betrokken partijen is
vaak niet veel (extra) financiering nodig – dan levert de
onderzoeksinstelling de benodigde kennis en onderzoekers, de musea collecties, testomgevingen en disseminatie- en valorisatiemogelijkheden en de private
partner(s) de benodigde technologische expertise en
prototypes. Grote projecten kunnen voor financiering
denken aan particuliere fondsen en subsidies voor
onderzoek en innovatie vanuit de topsector Creatieve

Door in processen van selectie en acquisitie,
classificatie en beschrijving, conservering en
restauratie, tentoonstellen en voorlichten
standaard een rol voor betrokken vrijwilligers
in te bouwen, wordt de zichtbaarheid en
maatschappelijke relevantie en betrokkenheid
van museale kerntaken bevorderd
Industrie (met name via CLICK-NL Cultural Heritage)
en op Europees niveau de subsidies van het nieuwe
kaderprogramma Horizon 2020.
Congressen en andere bijeenkomsten van de NMV
zijn een belangrijk podium voor het bevorderen van
de toepassing van de opgebouwde kennis. Voorwaarde
daarbij is wel dat die bijeenkomsten sectoroverschrijdend zijn, zodat collectiebeheerders, presentatoren,
educatoren en marketingmedewerkers de kennis over
collectiewaarde gezamenlijk bespreken en doorvoeren. Voor projecten met een digitale component kan
het kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
functioneren als platform voor de verspreiding van
de opgebouwde kennis: via de projectenbank kunnen best practices worden gedocumenteerd, bekeken
en nagevolgd. Dergelijke netwerken bestaan ook op
internationaal niveau, zoals het International Network
for the Conservation of Contemporary Art (INCCA) en,
voor audiovisuele collecties, het Presto Centre. Binnen
die netwerken is al ervaring opgedaan met de productie
en toepassing van nieuwe kennis, in projecten als NeCCAR (waarin universitaire onderzoekers samenwerken
met musea, kunsthandelaren en restauratieateliers
in onderzoek naar de conservering van hedendaagse
kunst) en EU Screen (waarin televisiewetenschappers
en televisiearchieven samenwerken in de ontsluiting en
contextualisering van het Europese televisie-erfgoed).
Ten slotte ligt er een grote kans in samenwerking met
onderwijsinstellingen om lifelong learning te realiseren,
alsmede om de integratie met het basis en middelbaar
onderwijs te versterken, en zo de waarde van museale
collecties aan de nieuwe generatie digital natives door

te blijven geven. Hier ligt samenwerking met afdelingen pedagogiek en pabo’s aan hbo en universiteit voor
de hand. Zowel voor de ontwikkeling van nieuwe kennis over hoe cultuurbezit effectief kan worden ingezet
in het basisonderwijs, alsook voor de ontwikkeling van
toepassingen waarmee deze kennis in de praktijk kan
worden gebruikt. De inzet van museale collecties voor
de bevordering van historisch besef kan ook goed via
samenwerking met partners uit de creatieve (media-)
industrie, zoals het succes van televisieproducties als De
Gouden Eeuw (2012-2013) en De slavernij (2013) laten zien.
Daarnaast is het potentieel van de vele geïnteresseerde
vrijwilligers nog sterk onderbenut.
Hier ligt hier een gouden kans om de verbindende
waarde van musea en hun collecties te versterken en
de maatschappelijke relevantie verder te vergroten.
Via generieke platforms als Vele Handen of thematisch georiënteerde gelegenheidsprojecten kunnen
tal van vrijwilligers tamelijk eenvoudig worden
betrokken bij de kerntaken van het museum. Door
in processen van selectie en acquisitie, classificatie en beschrijving, conservering en restauratie,
tentoonstellen en voorlichten standaard een rol
voor betrokken vrijwilligers in te bouwen, wordt
de zichtbaarheid en maatschappelijke relevantie en
betrokkenheid van museale kerntaken bevorderd.
In dit ‘museum als werkplaats’, waar vrijwilligers
niet alleen betalende bezoekers zijn maar actieve
participanten, krijgt de museale collectiewaarde de
duurzame toekomst die het verdient.
Julia Noordegraaf is hoogleraar Erfgoed en digitale cultuur en
directeur van het Amsterdam Centre for Cultural Heritage and
Identity aan de Universiteit van Amsterdam (www.cchi.uva.
nl). Haar onderzoek is gericht op conservering en hergebruik
van audiovisueel en digitaal erfgoed. Ze publiceerde onder
meer de monografie Strategies of Display (2004/2012) en,
als hoofdredacteur, Preserving and Exhibiting Media Art
(2013). Momenteel leidt zij onderzoeksprojecten naar de inzet
van crowdsourcing in erfgoedinstellingen (MOCCA, met het
Stadsarchief Amsterdam en Picturae) en de rol van cultuur in
de vorming van Amsterdam als Creatieve Stad, van de Gouden
Eeuw tot heden (CREATE, met het Centre for Digital Humanities en het Intelligent Systems Lab Amsterdam). Ze is tevens
executive board member voor Mediastudies in de Common Lab
Research Infrastructure for the Arts and Humanities
(www.clariah.nl).
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1	Een (kleinschalig) voorbeeld van zo’n samenwerking
is het project Modeling Crowdsourcing for Cultural Heritage
van de Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief
Amsterdam, Picturae en een adviseur van University
College London, dat in 2013-2014 is uitgevoerd met
financiële steun van het Centre for Digital Humanities en het Creative Industries Research Centre
Amsterdam van de Universiteit van Amsterdam. De
projectbeschrijving is beschikbaar via:
file:///C:/Users/jnoorde1/Downloads/mocca.pdf.

