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Stadsmus Hasselt 
 

Tine Rock, Ann Delbeke 
 
Wat wij meenemen uit het boek The Participatory Museum van Nina Simon? 
 
Vanuit de realiteit van het project Erfgoedgeneraal, bleef het aspect van het museum zélf als 
participant onderbelicht. Het museum was in dit project namelijk de ‘expert’ die een kadering kon 
geven aan de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Beide elementen samen vormen een nieuwe 
betekenis, en zowel participant als museum zijn daarin onontbeerlijk. Hoe kan een participatief 
project dus ook zó vormgegeven worden, dat het museum én de participanten sámen tot een nieuwe 
betekenis komen. En om het helemaal af te maken: hoe kunnen ze sámen een nieuwe, blijvende 
gemeenschap vormen rond een bepaald gegeven? 
 
Eigen participatief project: 
 

Naam project:  Erfgoedgeneraal 
Organisatie:  Het Stadsmus (stedelijk museum Hasselt) 
Aanspreekpunt:  Ann Delbeke, coördinator 
Website:  www.hetstadsmus.be of www.erfgoedgeneraal.be 
 
Type participatie (volgens het model van Nina Simon): (contributory) 
Het museum had een duidelijk beeld over de vorm van het project. De deelnemers leverden 
binnen die structuur inhoud aan, die dan wel onmisbaar was voor het welslagen.  
 

Hoe is het idee voor dit project gegroeid? 
 
Verhaal- en objectvergaring. De doelstelling van het project was het verrijken van het bestaande web 
van verhalen en objecten over de Eerste Wereldoorlog, waar het museum al toegang toe had. 
Tegelijkertijd werd ook een draagvlak voor de werking van het museum beoogd, bij mensen die 
misschien niet tot het traditionele bezoekerspubliek van het museum horen.  
 
Het museum had ook al een positieve ervaring vanuit een aantal andere projecten van participatieve 
aard: zo werden alle Hasselaren straat per straat uitgenodigd in het vernieuwde museum (op basis 
van de straat waar ze woonden kregen ze een aangepaste rondleiding, 2005-2006). Daarop volgde 
het project ‘Word Erfgoedkoning’, waarin Hasselaren hun persoonlijke erfgoed kandidaat konden 
stellen. Wijk per wijk werd het interessantste object gekozen door een jury. De winnaar was 
gedurende een maand Erfgoedkoning(in).  
 
Hoe heb je het project aangepakt? Wie werd betrokken en welke fasen zijn er in het 
project? 
 
Het project had een vast maandelijks stramien: 
 

1. Museum spreekt de inwoners van Hasselt wijk per wijk aan: persoonlijke brief, 
website www.erfgoedgeneraal.be geeft de timing aan (museumstaf). 

2. Een jury (museumstaf, vrijwilligers voor het project, museumvzw, Erfgoedcel) kiest 
de winnaar. Die wordt gecontacteerd, gefotografeerd en geïnterviewd (vrijwilligers, 
museumstaf). De ‘verliezers’ worden op de hoogte gebracht (museumstaf). 
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3. Er wordt een communicatiecampagne opgestart: postkaarten met daarop de 
Erfgoedgeneraal worden ter beschikking gesteld van de winnaar, die er 100 vrienden 
en kennissen mee mag uitnodigen voor een rondleiding in het museum. Aan het 
museum wordt een banner gehangen, met daarop de nieuwe Erfgoedgeneraal. Het 
verhaal wordt op de website geplaatst en in stedelijke communicatiekanalen 
verspreid. 

4. Er wordt een rondleiding georganiseerd voor de Erfgoedgeneraal, en zijn stuk met 
verhaal erbij, wordt een maand lang tentoongesteld in het museum. De 
Erfgoedgeneraal krijgt ook een ingekaderde foto als cadeau.  
 

Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten?  
 
Het project gaf aan de museummedewerkers een goed gevoel. Uit reacties van de deelnemers kon 
het museum besluiten dat dat goede gevoel ook overkwam in de vormgeving van het project: de 
Hasselaren werden op een persoonlijke, positieve manier benaderd. “Jij hebt een verhaal te 
vertellen, over minder bekende feiten uit de Eerste Wereldoorlog.” Het museum toonde al van in het 
begin en in alle communicatie de appreciatie voor elke deelname.  
 
Toch had men bij aanvang van het project nooit het effect kunnen voorspellen: de emotionele 
impact bij de kandidaten, het belang dat ze hechtten aan hun verhaal, de ijver waarmee ze verre 
familie opnieuw opspoorden … Het project werd in veel gevallen een deel van een familieverhaal, of 
van een persoonlijk engagement. Dit bood voor het museum nieuwe kansen: bij ieder verhaal, waar 
dat mogelijk was, werd getracht een blinde vlek te vullen of een vraag te beantwoorden. Het 
museum werd op die manier deel van de persoonlijke verhalen van de winnaars.  
 
In deze opportuniteit school meteen ook een gevaar: de bezetting van het museum bood niet de 
mogelijkheid om verder met de nieuwe relaties met Hasselaren aan de slag te gaan, het bleef in een 
aantal gevallen te zeer een ‘administratieve’ afhandeling van een wedstrijd. Het museum kijkt voor 
een volgend project dan ook naar de mogelijkheid om ook de uitkomsten van een participatief 
project goed te kaderen en de deelnemers ook verder te begeleiden en te binden aan het museum. 
 
Welke tips en gouden raad heb je voor andere projecten?  
 
Wees je bij het vragen naar persoonlijke vragen bewust van het effect dat een participatief project 
kan hebben: deelnemers zien het ook als een persoonlijk engagement, waar ze iets uit willen halen. 
Van in het begin van een project moet je je een beeld trachten te vormen over het effect en over hoe 
het museum daarmee zou kunnen omgaan. Niet alleen het ‘participatieve’ gedeelte telt, maar ook 
wat er na de bijdrage overblijft: een engagement ten opzichte van het museum, het gevoel een 
relatie te hebben met het museum, een nieuwe gemeenschap …  
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