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Beste collega’s,  

De titel en het opzet van deze sessie inspireerden mij tot een keuze. Ik ga u niet meevoeren in 
een flitsende PowerPointpresentatie én ik heb ook geen videoboodschap met funfactor bij. Wel 
wil ik met u enkele gedachten, vragen en ervaringen delen over wat een bewuste en 
bedachtzame omgang met erfgoed zoal kan betekenen voor een museum dat zich bezighoudt 
met het erfgoed van alledag, en in het kader van deze dag, ook wel een beetje over datzelfde 
‘erfgoed als toeristisch product’. 

Het Huis van Alijn is een museum, erkend op Vlaams niveau, en heeft dus een werking met 
landelijke en internationale reikwijdte. Omdat het Huis van Alijn per toeval op een toeristische 
locatie in het centrum van Gent is gehuisvest, wordt het museum dus ook drukbezocht door 
toeristen. 1 op 3 bezoekers komt uit het buitenland en valt onder het profiel ‘één of meerdaagse 
verblijfstoerist’. De helft van deze groep is Nederlander, de andere helft wordt verdeeld over 70 
nationaliteiten. Ook een groot deel van de binnenlandse bezoekers valt onder deze noemer; een 
meerderheid komt uit Vlaanderen, een minderheid uit Brussel en Wallonië. 

Laat het duidelijk zijn, zij komen niet naar Gent voor het Huis van Alijn, maar ze ontdekken 
veelal het museum tijdens hun citytrip. Hun toeleiding en eerste kennismaking gebeurt vooral 
door de toeristische informatiebrochures, de dienst voor toerisme, de City Card, de stadsgidsen, 
de bootjes van Gent en de koetsiers die voor het gebouw passeren. Slechts een minderheid van 
deze toeristische groep komt doelgericht en bewust naar het museum. Ofwel met voorkennis 
over het museum en zijn werking - ik denk bv. aan buitenlandse museumcollega’s - ofwel vanuit 
kennis, interesse of een persoonlijke betrokkenheid bij het museumprogramma zoals 
bruikleengevers of medewerkers aan museumprojecten en tentoonstellingen. 

Het spreekt voor zich dat de motieven en verwachtingen van beide groepen verschillen. 
Publieksonderzoek wijst uit dat een bezoek aan het Huis van Alijn voor de eerste groep vooral 
kadert in zaken zoals: het maken van een gezellig uitstapje, het genieten in een ontspannen en 
relaxte sfeer van een museumbezoek, het ontdekken van schone dingen en het meer te weten 
komen over het leven van vroeger. Bijkomend is er de aantrekkingskracht van het historisch 
kader, het middeleeuws ogend gebouw, de binnentuin (met gratis wifi, ook niet onbelangrijk 
voor toeristen vandaag), het ‘volkse’ museumcafé en het karaktervolle museumwinkeltje met 
zijn aanbod aan ‘retrospulletjes’. Zo leert ons Tripadvisor en het gastenboek.  

Voor Bongobonnen en andere vouchers is het Huis van Alijn een aantrekkelijke en relatief 
makkelijk verkoopbare keuze. Ook lifestylemagazines kunnen weg met dit huis: ‘een 
kindvriendelijk museum, een museum voor jong en oud, voor elk wat wils’, ‘een 
feelgoodmuseum’. In functie van ‘HUN’ doelpubliek wordt het museum gelabeld als: ‘u 
herbeleeft er de zorgeloze tijd van toen’, ‘een onvergetelijke reis door uw jeugdjaren’, ‘zo 
leefden uw grootouders’, en dit in tal van commercieel geslaagde en minder geslaagde 
verkoopsvarianten. Het meest gebruikte woord in toeristische promoties waar het Huis van 
Alijn in aan bod komt is uiteraard NOSTALGIE.  

Kort door de bocht kunnen we zeggen dat dit woord een vloek en een zegen is voor een museum 
dat bezig is met het erfgoed van alledag. Het is het woord waar we de meest ambigue en 



      
conflictueuze, haat-liefdeverhouding mee hebben. Zelf gebruiken we het woord nooit in 
communicatie, advertenties of marketingacties. We krijgen het woord altijd maar opnieuw 
cadeau. Als er zich al eens een gelegenheid aanbiedt waarbij we de teksten mogen nalezen die 
door derden over het museum worden geschreven voor toeristische en andere 
stadsmarketingdoeleinden, vissen we zeer gericht dit woord eruit en vragen we met aandrang 
om het te schrappen. In het kielzog van de nostalgische saus waarmee deze copywriters het gros 
van deze promotietekstjes overgieten, zijn er nog veel woorden die wij liever niet zien staan 
omdat ze haaks staan op de wijze waarop wijzelf over het museum willen communiceren.  

Het gesprek hierover met de toeristische partners is niet eenvoudig. Zij zien er ook geen graten 
in om het Huis van Alijn te blijven promoten als het museum voor Folkore met zijn huisjes vol 
ambachten en neringen, en bij voorkeur zoals in grootmoeders tijd. Zij begrijpen ook vaak niet 
waarover wij moeilijk doen: foute beeldvorming??? Hoezo? En dan hebben we het nog niet over 
de kleine maar oh zo belangrijke nuances: ‘spreken we over Vlaamse volkscultuur, en in Gentse 
toeristische folders over ‘Gentse folklore’ of gaat het over volkscultuur in Vlaanderen? Voor ons 
als Huis een wereld van verschil, maar voor de toeristische partners is dit eerder iets als ‘wat is 
het probleem?’ Daar zijn toeristen net op zoek naar. Geef hen die nostalgie!  

We spreken duidelijk een andere taal, en andere motieven liggen aan de grondslag voor onze 
woordkeuze. Zij zien het vanuit hun perspectief als ‘onverkoopbaar, te gelaagd, te serieus, te 
weinig wervend … Kortom, de taal van de vrijetijdsector is vaak niet de onze. ‘Wat denken wij 
wel, hoe pretentieus kunnen we zijn. Wij ‘museummensen’ hoeven hen niet te zeggen hoe het moet 
want van toeristische copywriting hebben wij geen kaas gegeten’. En ze hebben gelijk. Vanuit hun 
standpunt bekeken.  

Naast de onenigheid over de wijze van communiceren, zijn we natuurlijk zeer blij dat de 
toeristische en vrijetijdssector in zijn communicatie aandacht wil besteden aan het Huis van 
Alijn. Zij brengen zonder twijfel veel betalende bezoekers naar het museum, daar moeten we 
niet flauw over doen. En voor zover we kunnen inschatten op basis van reacties van bezoekers 
zijn de verwachtingen doorgaans altijd overtroffen na het bezoek. Zelf hebben we niet de kracht, 
het bereik, de mensen en de middelen om ervoor te zorgen dat de toeristen spontaan naar het 
museum komen. Conclusie, het blijft een belangrijke relatie om in te investeren, om het gesprek 
gaande te houden en waakzaam te blijven over de inhoud die geïnterpreteerd en 
gecommuniceerd wordt.  

Want ook wij gaan niet vrijuit. We moeten durven in eigen boezem te kijken. In welke mate 
voeden we zelf de ‘niet–gewenste beeldvorming’? En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat 
het ons soms wel goed uitkomt. We weten dat dit soort communicatie geld in het laatje brengt, 
en we sussen onszelf met de gedachte dat WIJ het niet zo verkondigd hebben. Soms kost het ons 
niet veel moeite om onze ogen te sluiten en in te binden.  

De ene keer is het ook al meer onschuldig dan de andere keer. Iedereen weet dat een cover van 
een museumpublicatie met beeld beter zal verkopen dan een cover die grafisch is vormgegeven 
zonder beeld. En wat kies je dan? Collega’s die een niche of avant-gardekunstpubliek bedienen, 
kunnen zich deze keuze wel permitteren, een Huis van Alijn kan deze keuze moeilijker 
verantwoorden.  



      
Wanneer een uitgeverij wil samenwerken om een ‘leuk boek te maken voor een breed publiek 
over het leven in de 20ste eeuw’, met veel beeldmateriaal uit de museumcollectie en met 
toegankelijk geschreven basisteksten door museummedewerkers, dan zeggen we daar in het 
Huis van Alijn ook geen ‘neen’ tegen, mits een aantal voorwaarden. Ik denk bv. aan de zorg voor 
de beeldredactie, de keuze van de beelden en controle over de tekst. Het is een mooie kans om 
de collectie te tonen aan een publiek dat misschien door dit wijdverspreide boek – als 
verjaardagscadeau of kerstgeschenk – ook de stap naar het museum zal zetten. En de verdere 
redenering gaat zoals bij kunstenaars; ‘soms hebben we een commerciële opdracht nodig om 
met dat geld eigen (minder verkoopbaar) werk te kunnen financieren’. Het geeft ons de 
middelen om andere duurzame en verdiepende projecten uit te bouwen. Het is volgens mij 
alleen zaak om te proberen de juiste keuze te maken, want een volgende keer is het minder 
onschuldig.  

Moeten we toelaten dat marketeers en communicatiebureaus nietszeggende en banaliserende 
stockbeelden gebruiken op onze affichecampagnes? Wordt het erfgoedtoerisme beter van een 
publiciteitscampagne met een non op een rode scooter om een expo over de jaren 60 te 
promoten? Of een reuzegrote veelkleurige lolly en een mensentong met daaronder de slagzin 
LIKKEN AAN CULTUUR? Of een ballon die we zelf moeten vullen aan een geurmachine om mee 
te nemen naar huis als herinnering aan het bezoek aan een mijnschacht? Of een paginagrote 
reclame in de weekendkrant bij de heropening van een museum met als boodschap ‘gratis bon 
om naar de loopgraven te komen en de horror te beleven zoals je voorouders het hebben 
meegemaakt?’  

Wat is hier de geloofwaardigheid van? Erfgoed wordt hier vier keer voorgesteld als een kermis. 
En dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Zonder enige schroom worden woorden zoals 
authenticiteit, beleving en emotie in het rond gestrooid als nicnacjes. Ik ben er zeker van dat de 
reclamemakers en marketeers zich vergissen: dit soort gladdig en vals sentiment is levenloos. 
Het is aan ons om ons te verzetten tegen dit soort van communicatie want ze doet afbreuk aan 
onze instellingen, de zorg en de ernst waarmee we het erfgoed benaderen en getuigt van weinig 
respect voor onze bezoekers. En hier denk ik dat we samen als erfgoedsector een grote 
verantwoordelijkheid hebben die we nu nog veel te gemakkelijk uit handen geven. We kneden 
in stilte mee aan de inwisselbare eenheidsworsten die dagelijks in sneltempo uit de 
reclamemachines worden geperst.  

Omwille van de aard van de collectie, het thema en de connotaties is het een logisch gegeven dat 
het Huis van Alijn in tegenstelling tot de collega’s van het Museum Dr. Guislain, In Flanders 
Fields en Kazerne Dossin, in de media en de toeristische sector een groter gevecht moet leveren 
om niet enkel gereduceerd te worden tot de categorie ‘lifestyle, vrije tijd en amusement, cultuur 
die niet zwaar op de hand is, erfgoed dat lichtvoetig, triviaal, ongecompliceerd en vooral weinig 
controversieel of diepgaand is …’. Om het in televisiezenders uit te drukken: wie wordt 
geassocieerd met Canvas en wie met Eén of Vitaya? U kent vast het antwoord. Hebben we daar 
een probleem mee? Nee. Het gaat er vooral over een goed programma te kunnen maken, en dat 
is geen privilege voor Canvas-kijkers alleen.  

Het is een vergissing om het erfgoed van alledag en de expliciete keuze voor de uitbouw van een 
toegankelijk en laagdrempelig museum te vereenzelvigen met oppervlakkigheid en trivialiteit. 
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid staan niet in een automatisch verband met ‘brood en 



      
spelen’ of met een gemis aan sérieux en diepgang. Integendeel. In het Huis van Alijn koppelen 
we deze keuze zonder compromis aan onze maatschappelijke opdracht. Maar misschien was 
deze keuze tot op heden nog te weinig zichtbaar en te weinig geëxpliciteerd in de permanente 
opstelling en in de tentoonstellingskeuzes. Veel meer dan alleen het aanreiken van antwoorden 
heeft het museum de opdracht om een meerduidige omgang met objecten in 
erfgoedpresentaties nog meer te prikkelen, nieuwsgierigheid op te wekken, vragen los te weken 
en verbanden en patronen bloot te leggen. Daar ligt zeker een opdracht voor de komende jaren.  

Dé hamvraag is, los van het toeristisch potentieel: welk museum willen we zijn? Waar ligt onze 
betekenis en relevantie? Deze vraag kleurt ons discours en heeft een belangrijke impact op onze 
manier van werken en op de keuzes die we maken. Als collectiebeherende instelling, als 
museum en als expertisecentrum over ‘de cultuur van het dagelijks leven in de 20ste eeuw’ wil 
het Huis van Alijn meer zijn dan alleen een ‘dode’ vitrine van haar collectie in een permanente 
opstelling of een doorrazende geformatteerde tentoonstellingsmachine die veel bezoekers lokt. 
We willen vooral een ontmoetingsplek, een uitwisselingsplatform van ideeën, beelden, verhalen 
en een creatieve en sociale hub in een breed netwerk zijn. We geloven in een verbindende, 
sociale en participatieve rol, in en (vooral) buiten het landschap van de traditionele 
erfgoedactoren. Het belang van (publieks)participatie en betrokkenheid van het publiek in alle 
pijlers van de museumwerking is resoluut in de museummissie ingeschreven. De 
museumbezoeker, ook de toerist, willen we meer en meer uit zijn rol trekken als ‘consument’ en 
als ‘producent’ benaderen. Op dit moment ligt er ook hier nog werk op de plank: nog niet alle 
principes van sociale inclusie zijn in de stellingen gezet, naast toegankelijkheid en participatie is 
ook representatie een belangrijke pijler. Op dit vlak schieten we nog ruimschoots te kort.  

Het museum van de toekomst verbeelden wij als een werkplaats waar de content niet alleen 
wordt geleverd door museummedewerkers en experten, maar evenzeer door het publiek. Zij 
leveren ook materiaal, verhalen, objecten, familiefilms, foto’s en documenten. Het erfgoed van 
alledag zit immers overal en bij iedereen. Het is een open deur: de verhalen achter de dingen 
moeten verzameld en verteld worden zodat de kennis erover kan worden doorgegeven, nu en 
aan de volgende generaties. Hoe meer materiaal en hoe meer kennis wordt opgebouwd, hoe 
veelzijdiger, diverser en gelaagder het beeld van de 20ste eeuw wordt en hoe meer blinde 
vlekken we kunnen wegwerken.  

Het is voor ons dan ook van het grootste belang dat we vanuit een langetermijnvisie kunnen 
opereren en een duurzame band met het publiek kunnen opbouwen. Cocreatie is hiertoe het 
sleutelbegrip: het laat toe om een gezamenlijke verantwoordelijkheid op te nemen voor het 
erfgoed. Dit impliceert belangrijke keuzes qua tijd en middelen. Uiteraard ontbreekt het ons aan 
beide in meer dan voldoende mate, maar niettemin kiezen we er TOCH voor om er voor te gaan: 
het is een werk van lange adem, met veel zorg voor het proces, oog voor detail en het vergt een 
uiterste waakzaamheid over een kwaliteitsvol beheer en ontsluiting van al dat 
bronnenmateriaal. Maar het is een keuze die de moeite meer dan waard is.  

Wij zijn ervan overtuigd dat we door deze manier van werken, en door ons zo te verhouden tot 
het publiek, een breder draagvlak voor erfgoedzorg kunnen creëren. We doorbreken bewust de 
schotten tussen museumexperts en amateurs. In onze erfgoedgemeenschap zijn er ook vele 
liefhebbers die deskundig en creatief zijn. Ook hen hebben we nodig. We maken de keuze voor 
een meer persoonlijke aanpak en proberen mensen aan ons te binden en hen te stimuleren om 



      
mee te bouwen aan de collectie én om mee te schrijven aan de geschiedenis van de 20ste eeuw. 
Zelfs een paragraaf kan de moeite zijn. En over het belang van voetnoten twijfelt allang niemand 
meer. We zoeken naar duurzame engagementen, nieuwe verbindingen en relaties met mensen. 
We organiseren een gemeenschap rond het museum en bouwen aan een netwerkmuseum. Dit 
vraagt niet alleen een mentaliteitswijziging, een andere organisatievorm, maar ook de 
ontwikkeling van nieuwe werkmethodieken en de nood aan andere dan de traditionele 
competenties van museummedewerkers. Het delen van controle in dit proces is dé uitdaging 
van de toekomst. En hier citeer ik graag uit het boekje Het disruptieve museum van Arnoud 
Odding: “een netwerkmuseum denkt niet in doelgroepen maar in gemeenschappen. Een 
netwerkmuseum gaat niet over het verleden maar over het heden. Een netwerkmuseum gaat 
niet over DE waarheid, is niet objectief maar subjectief en houdt zich bezig met betekenis en 
binding. Een netwerkmuseum kent geen leken of amateurs. En tot slot, een netwerkmuseum 
luistert én toont visie. Het museum is niet alleen een gebouw, het is een werkzaam bestanddeel 
van de samenleving”. 

Deze keuze in het centrum van onze werking plaatsen staat haaks op het haastig ritme waarmee 
musea vandaag worden aangejaagd om als tentoonstellingsproducenten te fungeren en om 
bezoekerscijfers te halen. Het is aan ONS om te tonen dat we meer zijn dan dat en dat andere 
zaken dan de puur ‘economische valuta’ ook belangrijk zijn. De essentie van ons bestaansrecht, 
onze relevantie en onze maatschappelijke opdracht reikt verder, veel verder: dé toegevoegde 
waarde van het museum is betekenis en waardecreatie. Musea moeten waarde creëren voor 
mensen die NU leven. Waarde creëren in het museum is mensen inspireren, emotioneren en 
hun verwondering opwekken. “Hen alleen entertainen en vermaken is hen wegtrekken uit 
het leven”, zo schrijft ook Odding in Het disruptieve museum. Het is op dit punt dat wij, 
erfgoedactoren, het verschil kunnen maken met het commerciële opbod aan 
vrijetijdsbestedingen. Dit is ons bestaansrecht en daar moeten we voor blijven vechten. Er is al 
genoeg eenheidsworst en flauw gekopieerde receptuur. Laten we vooral de bezieling niet 
achterwege laten. Voor wie doen we het? En wat is het belang van wat we doen? Dat moeten 
onze kritische uitgangsvragen blijven. Er is prestige maar er is ook maatschappelijk belang. Te 
allen tijde moeten we blijven gaan voor de dingen die er echt toe doen, de dingen die het 
verschil maken. Het museum ten dienste stellen van mensen met een beperking, kinderen met 
autisme, dementerende ouderen, nieuwkomers … Het verandert onze kijk op het erfgoed- en 
museumbedrijf. 

Graag eindig ik met een citaat uit De barbaren van Alessandro Baricco, voor het Huis van Alijn 
een belangrijke richtingaanwijzer voor onze omgang met het erfgoed. De auteur spreekt 
weliswaar over een boek, maar ik verplaatste het naar een museumcontext: “De kwaliteit van 
een museum schuilt in de hoeveelheid energie die dat museum kan ontvangen van het publiek, 
en vervolgens weer kan doorgeven aan ander publiek. Als er hoeveelheden wereld ‘door een 
museum heen gaan’, is dat museum het bezoeken waard; terwijl een museum dat de hele wereld 
bevat, ‘in ‘stilstand’, zonder communicatie met de buitenwereld, een nutteloos museum is.”  

 
Sylvie Dhaene, voor het Groot Onderhoud, 25.10.2013 

 


