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Het actualiseren van museumcollecties is

zeker geen nieuw discussiepunt. Wereldwijd

werden er al tal van colloquia gewijd aan

contemporary collecting, maar niet zelden

creëerden zulke bijeenkomsten meer vragen

dan dat er antwoorden gegeven werden. In

de praktijk ontstonden hier en daar wel

enkele (geïsoleerde) initiatieven, maar zelden

leidde het tot een langdurig en performant

netwerk. Niet zo in Zweden en Oostenrijk. In

deze twee Europese lidstaten, die wat bevol-

kingsaantal betreft kleiner zijn dan België, maar groter dan

Vlaanderen (Zweden telt ongeveer 9 miljoen inwoners, Oostenrijk

ongeveer 8 miljoen), ontstonden in de loop der jaren intensieve

netwerken, die de recente geschiedenis als onderzoeks- en

verzameldomein nemen. Laat ons even de werking van beide

netwerken onder de loep nemen.

SAMDOK

Sinds 1977 verenigden een aantal Zweedse cultuurhistorische

musea zich in een vrijwillig samenwerkingsverband onder de

naam Samdok (www.nordiskamuseet.se/samdok). Ze maken

afspraken omtrent het verzamelen, docu-

menteren en onderzoeken van de heden-

daagse Zweedse maatschappij. Inmiddels

telt Samdok 85 leden: dit wil zeggen dat zo

goed als alle Zweedse cultuurhistorische

musea – zowel landelijke als regionale – van

enig belang deelnemen aan het initiatief.

Om zo’n grootschalige samenwerking in

goede banen te leiden, wordt er gewerkt

met negen werkgroepen (pools). Elk

museum kiest zelf aan welke werkgroep het

deelneemt en kan ook aan meerdere werk-

groepen participeren.De financiering van elke

groep wordt gedragen door de deelnemende

musea. De werkgroepen zijn thematisch

ingedeeld als volgt: Leisure (vrije tijd),

Domestic Life (het huishouden, het huiselijk

leven), Local and Regional Spheres (het plaat-

selijke en regionale), Management of Natural

Resources (het beheer van natuurlijke

rijkdommen), Politics and Society (politiek en

samenleving), Manufacture ([vervaardiging van]

producten en goederen) en Services (diensten).

Daarnaast is er de werkgroep Saami Life, die

zich toelegt op de etnische minderheid van

de Saami, een volk van ongeveer 40.000 mensen, verspreid over

het noorden van Zweden, Finland, Noorwegen en Rusland. Ze

leven er al ruim 7.000 jaar, aanvankelijk (tot in het begin van de 19e

eeuw) als nomaden, waarbij ze hun leefpatroon afstemden op de

rendieren. Vandaag wonen de meesten van hen in dorpen en

steden, maar hun cultuur leeft nog altijd voort. De Group for

Cultural Encounters tot slot is een werkgroep die tot doel heeft

multiculturele accenten te stimuleren bij de andere werkgroepen.

Elke werkgroep komt tweemaal per jaar samen, gedurende één tot

drie dagen, waarbij lezingen gehouden worden, al of niet gecom-

bineerd met studiereizen of seminaries te velde. Het biedt de leden

de gelegenheid een bepaald onderwerp

grondig uit te diepen en een gezamenlijk

programma uit te werken.

Een overkoepelend Samdoksecretariaat

coördineert al deze activiteiten en neemt de

administratie van het project voor zijn

rekening. Het opereert vanuit het Nordiska

Museet, het nationaal cultuurhistorisch

museum van Zweden, en zorgt verder voor

de theoretische en methodologische onder-

bouw van het project, naast, zoals al gezegd,

de praktische organisatie van de symposia,

seminaries en cursussen. Het secretariaat

geeft naast andere publicaties ook een

HEDENDAAGS VERZAMELEN
Hinkt Vlaanderen achterop?

[ Raf Schepers1 ] In deze bijdrage worden enkele museale samenwerkingsprojecten in

Oostenrijk en Zweden rond hedendaags verzamelen kort geschetst. Dit

naar aanleiding van een masterclass die op maandag 11 oktober 2004

wordt gehouden in het Openluchtmuseum van Bokrijk. Prof. dr. Konrad

Köstlin en Eva Fägerborg zullen er hun initiatieven uitgebreid toelichten.

Köstlin staat in Oostenrijk aan het hoofd van de vereniging Alltagskultur

seit 1945, Fägerborg is eindverantwoordelijke van het Zweedse

Samdokmuseum. Beide initiatieven, hoewel verschillend wat betreft

opzet en doelstellingen, willen musea stimuleren tot een actievere rol in

het hedendaagse verzamelen.
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eigen tijdschrift uit, Museums & the Present, en onderhoudt een

databank. Vanzelfsprekend neemt het deel aan alle activiteiten

van alle werkgroepen. Het beslissingsorgaan is de zgn. Samdok

Council, een vergadering waarin afgevaardigden zetelen van

nationale, provinciale en stedelijke of gemeentelijke musea. De

Research Council staat op zijn beurt in voor de contacten met de

academische wereld.

DE FILOSOFIE ACHTER SAMDOK

De taak die Samdok zichzelf oplegde, is het documenteren van de

hedendaagse samenleving binnen een afgebakend geografisch

gebied, in casu het grondgebied Zweden. Hiertoe is een actief

verzamelbeleid en een voortdurend documenteren (o.a. via

fotografie) een must, teneinde toekomstige generaties een zo

realistisch en breed mogelijk beeld te schetsen van het leven in

Zweden op één welbepaald tijdstip. De doelstellingen van het

project laten zich als volgt samenvatten:

• het bevorderen van een actief documentatieprogramma;

• het delen van de verantwoordelijkheid tussen musea, zodat

zoveel mogelijk aspecten van de huidige Zweedse maatschappij

vastgelegd kunnen worden;

• komen tot een doorgedreven samenwerking tussen musea,

zodat financiële en personele middelen optimaal aangewend

kunnen worden, en er niet binnen verschillende instellingen

overlappend onderzoek gebeurt.

Uiteindelijk heeft Samdok zichzelf een ruimere taak gesteld dan

het louter verzamelen van recente objecten uit het dagelijks leven.

Hun taak is veeleer geëvolueerd naar wat men ‘contemporary research’

(onderzoek naar het hedendaagse) zou kunnen noemen. Het

opbouwen van een materiële collectie is hiervan slechts één onder-

deel, naast interviews, veldonderzoek, fotografie, prospecties, …

VEREIN ALLTAGSKULTUR SEIT 1945

Het Oostenrijkse initiatief www.alltagskultur.at ontstond in 2001,

net na de millenniumwissel. Op het scharnierpunt tussen de 20e

en 21e eeuw begonnen musea zich af te vragen wat er van de

afgelopen eeuw de moeite waard was om te bewaren. Immers,

sinds 1945 evolueerde de maatschappij razendsnel, maar slechts

weinig cultuurhistorische, en in het bijzonder volkskundige, musea

in Oostenrijk bleken zich met deze ontwikkelingen bezig te houden.

De redenen hiervoor zijn divers: andere accenten binnen het

verzamelbeleid, plaatsgebrek, maar ook verouderde denkbeelden

van een bepaalde groep volkskundigen. Het vaststellen van deze

museale lacune leidde tot het project ‘Alltagskultur seit 1945’, dat als

werkterrein heel Oostenrijk bestrijkt. Wetenschappers uit diverse

instituten (musea, universiteiten, culturele instellingen, …) zouden

het dagelijks leven in Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog

bestuderen. Het initiatief ging uit van het Oberösterreichischen

Landesmuseums en het Instituts für Volkskultur in Linz. In 2002 werd

een gelijknamige vereniging opge-

richt, die regelmatig workshops, symposia, onderzoeksprojecten,

enz. organiseert. Het was belangrijk dat de discussie ruimer

gevoerd werd dan binnen het gesloten wereldje van volkskundigen,

dat bovendien kampte met een eerder conservatief imago.

Inmiddels werden diverse initiatieven genomen. Universiteiten

werden verzocht om literatuurlijsten samen te stellen rond het

thema, waarbij men vooral veel aandacht had voor ongepubli-

ceerde thesissen en doctoraatsproefschriften. De respons was

bemoedigend. Er werd in kaart gebracht welke musea al omvang-

rijke en belangrijke collecties bezaten, waarbij speciale aandacht

uitging naar beeld- en geluidsbanden, naast andere archivalia. Een

schema werd uitgewerkt, waarin zgn. Leitobjekte gedefinieerd

werden, objecten die typisch zijn voor een welbepaald jaar of

decennium. Als klap op de vuurpijl heeft de vereniging 2005

uitgeroepen tot het ‘Jahr der Alltagskultur’. Een groot aantal deel-

nemende musea zullen van april tot oktober 2005 uitpakken met

tentoonstellingen rond diverse aspecten van het dagelijks leven in

Oostenrijk, na 1945. De thema’s die aan bod komen, variëren van

veranderingen in werkomstandigheden en vrijetijdsbeleving over

ontwikkelingen in transportmiddelen, maar kunnen evengoed

over evoluties in mode of eetcultuur gaan.De lijst van deelnemende

musea en de titels van de geplande tentoonstellingen ogen alvast

indrukwekkend. Men kan stellen dat Oostenrijk op nauwelijks vier

jaar tijd een significante inhaalbeweging gerealiseerd heeft.

In Vlaanderen ontbreekt het op dit ogenblik aan dergelijke

grootschalige samenwerkingsinitiatieven. Het Openluchtmuseum

Bokrijk wil het debat hieromtrent op gang trekken en organiseert

een masterclass waarop Eva Fägerborg en Konrad Köstlinn hun

respectieve projecten zullen komen toelichten. Het doet dit in

nauwe samenwerking met het Volkskundemuseum Antwerpen,

het Stedelijk Museum voor Volkskunde van Brugge, het Huis van

Alijn te Gent en het steunpunt voor volkscultuur en cultuur van

alledag in Vlaanderen, het VCV. De masterclass vindt plaats naar

aanleiding van een samenwerkingsproject rond ‘hedendaags

verzamelen’, dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt gesubsidi-

eerd. Naar analogie met b.v. Oostenrijk, is het dus ook hier de

museaal-volkskundige sector die de kat de bel aanbindt. �
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Hedendaags verzamelen

1 Raf Schepers is als projectmedewerker verbonden aan het Openlucht-

museum Bokrijk

MASTERCLASS VLAANDEREN
Museummedewerkers, academici, individuele onderzoekers of
anderen die geboeid zijn door deze problematiek, kunnen zich
inschrijven voor de masterclass die plaats heeft op maandag
11 oktober 2004, in de bovenzalen van het kasteel op het Domein
Bokrijk. Hiertoe volstaat het te bellen naar 011 26 53 44 of een e-mail
te sturen naar rschepers@limburg.be, met vermelding van uw naam
en coördinaten. Eind september krijgt u dan een reader
toegestuurd, samen met uw uitnodiging. Om het werkbaar te
houden wordt het aantal deelnemers beperkt tot 50.

Kinderzimmer: Kinderkamer uit de jaren ’50.
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