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  Samenvatting (NL) 

Deze scriptie gaat over de beeldbank van Imagine IC en hoe deze beeldbank in de toekomst beter 

toegankelijk gemaakt kan worden voor het publiek in het digitale domein. Aan de hand van 

onderzoek naar het verleden, het heden en de toekomst heb ik een visie voor de beeldbank 

bewerkstelligd. De onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: het cultuurbeleid, Imagine IC, de 

beeldbank en de inzet van (cross)media.  

In het Nederlandse cultuurbeleid spreekt men vanaf 1965 al over de diverse samenleving in 

Nederland. Echter, door de dominante monocultuur kreeg de dynamische (diverse) cultuur geen plek 

binnen het cultuurbeleid van Nederland. Ofwel: er werd geen aanzet gemaakt om ‘andere’ culturen 

te implementeren binnen de subsidie infrastructuur van het cultuurbeleid. Men sprak er alleen over, 

maar kwam niet tot actie. Door de komst van minister Aad Nuis (jaren 90) is hier meer discussie over 

ontstaan. Echter, de subsidieregeling van het cultuurbeleid stond destijds in rechte lijn met de 

integratie regeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er werd alleen subsidie gegeven als 

men kon aantonen dat de dynamische vormen van cultuur in relatie stond met de dominante 

cultuur. Hierdoor is de multiculturele samenleving lange tijd niet doorgedrongen in de subsidie 

infrastructuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rick van der Ploeg (PVDA) 

vond dat er een einde moest komen aan deze ‘aristocratische’ dominante cultuur. Met de 

implementatie van de cultuurnota ‘Ruim baan voor culturele diversiteit’ in 2001 is de multiculturele 

samenleving en/of culturele diversiet opgenomen binnen de subsidiële infrastructuur. Dit heeft er 

mede voor gezorgd dat Imagine IC is ontstaan. In het beginstadium verzamelde en ontsloot Imagine 

IC (voorheend Stichting Beeldverzamelgebouw/ICM) migratiegeschiedenis. Dit deed zij aan de hand 

van archiefonderzoek in deelarchieven van de al aan elkaar bestaande archieven én particuliere 

archieven. Het beeldonderzoek ging voornamelijk uit naar de culturele, sociaal-economische en 

religieuze achtergronden van migranten en vluchtelingen en naar hun politieke en economische 

motieven om hun vaderland te verlaten en in Nederland een nieuw leven op te bouwen.  Naast dit 

beeldonderzoek heeft Imagine IC verschillende projecten ontwikkeld waarin de beeldvorming over 

migranten belicht werd vanuit het perspectief van de migranten zelf. Hiermee vulde Imagine IC het 

dominante beeld dat er bestond over migranten en vluchtelingen aan met het beeld dat zij daar zelf 

over hebben. Uitgangspunten van Imagine IC waren daarbij: interculturele dialoog, 

zelf(re)presentatie, beeldvorming en culturele diversiteit. Voor het ontsluiten van verhalen maakte 

Imagine IC gebruik van immaterieële (orale) verhalen in combinatie met video, foto en/of ICT 

producties.  

De resultaten (beeldmaterialen) van de projecten van Imagine IC zijn opgeslagen onder de noemer 

beeldbank. In dit hoofdstuk wordt duidelijk wát en wáár de beeldbank is. Aan de hand van een 

overzicht van de verschillende projecten (tot 2008) die Imagine IC ontwikkelde, schept het een beeld 

van de inhoudelijke kant van de beeldbank. Daarnaast komt het doel van de beeldbank aanbod, 

tevens de omvang en materialen én de innovatieve rol die Imagine IC heeft gespeeld binnen het 

culturele veld. Imagine IC heeft met zijn methodes van verhalen vangen en presenteren een 

belangrijke rol gespeeld binnen de erfgoedsector. Omdat zij onder andere is ingegaan op de destijds 

nieuwe mogelijkheden (op digitaal niveau), waardoor publieksparticipatie op verschillende manieren 

toegankelijk is gemaakt. De beeldbank is verspreid op verschillende locaties. Imagine IC stelt twee 

computers beschikbaar om de beeldbank te bekijken, hier is een gedeelte van de beeldbank te zien. 

Andere locaties waar de beeldank zich bevindt zijn: de opbergkast, de offline database en in de 
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internet computers van Imagine IC. Doordat Imagine IC e-culturele producties heeft ontwikkeld zijn 

er op het internet verschillende websites ontstaan die van Imagine IC en/of in samenwerking met 

andere instellingen en/of organisties zijn.  Beeldmateriaal uit de beeldbank is ook opgenomen in 

archieven zoals het Instituut voor Beeld en Geluid, het Stadsarchief Amsterdam, IISG en Aletta 

(Instituut voor Vrouwengeschiedenis). 

In de afgelopen periode van drie jaar hebben er (negatieve en positieve) ontwikkelingen plaats 

gevonden binnen de organisatie van Imagine IC. Als gevolg daarvan is de beeldbank op het moment 

slecht toegankelijk is voor het publiek. In dit hoofdstuk komt het probleem omtrent de beeldbank ter 

sprake. Sinds het najaar van 2010 wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de beeldbank. 

Doordat andere instellingen en/of musea culturele diversiteit hebben opgenomen in het beleid, 

heeft Imagine IC haar missie geactualiseerd. Dat betekent ook dat zij afstand heeft genomen van de 

‘originele’ doelstellingen van de Stichting Beeldverzamelgebouw/ICM. De Raad van Cultuur 

beoordeeld Imagine IC positief, omdat zij actief is met jongeren én omdat de projecten die Imagine 

IC ontwikkeld innovatief zijn.   

Imagine IC wilt in de toekomst méér een rol spelen in het digitale domein. Dit geeft ook 

mogelijkheden voor het breiken van publiek , waardoor zij in overweging komen om fysiek naar 

Imagine IC toe te komen. Momenteel is Imagine IC actief op Facebook en zijn er ontwikkelingen aan 

de gang om zogenaamde e-dentiteiten te verzamelen, te bewaren, te presenteren en/of te 

visualiseren.  

Doordat de missie is geactualiseerd bevindt er momenteel beeldmateriaal in de beeldbank dat op 

een andere locatie beter tot zijn recht kan komen. Door dit beeldmateriaal af te stoten aan 

instellingen, organisaties en/of musea kán het de maatschappelijke functie terug krijgen. Imagine IC 

ontleent haar identiteit nu voornamelijk aan haar activiteiten, maar niet aan de beeldbank. Door de 

beeldbank aan de hand van crossmedia te publiceren bereikt Imagine IC het publiek op het digitale 

domein. Naast een ‘eigen’ beeldbank website zijn er verschillende distributiekanalen en/of platforms 

om de beeldbank zichtbaar te maken. Zoals Flickr Commons, LinkedIn, Youtube en/of Smartphones.  

Voor het bereiken van jongeren moet de beeldbank website op een Flash wijze gepresenteerd 

worden, tevens moeten er mogelijkheden zijn van Social Tagging en User Generated Content. Dit 

levert ook waarde toe aan de beeldmaterialen en biedt een platform voor discussie. Om een divers 

publiek te bereiken is het aan te raden om met verschillende talen de website aan te bieden. Dit kan 

als gevolg hebben dat er een internationaal publiek bereikt wordt.  

Er is nog weinig duidelijkheid over de toekomst van het cultuurbeleid. Een ding is wel zeker, en dat 

zijn de bezuinigingen. Het recente rapport van de Raad voor Cultuur biedt wel een mogelijk 

toekomstbeeld. Hierin staat bij de sector intercultureel en internationaal, waar Imagine IC onder valt, 

dat geadviseerd wordt om 15% te bezuinigen. Daarnaast adviseert de Raad voor Cultuur de 

cultuureducatie voor jongeren én dat culturele instellingen een platform moeten hebben op het 

digitale domein. De vraag of deze nieuwe infrastructuur, die de Raad voor Cultuur adviseert, 

verwerkt wordt in de komende cultuurnota is nu niet te beantwoorden.    
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Samenvatting (EN) 

 
This paper writes about the foto/ video archive of Imagine IC and how in the future its access can be 

improved for public in the digital domain. With research on the past, present and future I developed 

a vision for the foto/video archive. Subjects that will be addressed are: culture policy, Imagine IC, the 

foto/video archive and the use of cross media.  

Since 1965 there has been talk in Dutch culture policy about the diverse Dutch society. However, 

because of the dominant monoculture the dynamic culture was not given a place in Dutch culture 

policy. There was no effort made to implement other culture in the subsidy infrastructure of the 

policy. People spoke about it but no action was taken. After the appearance of minister Aad Nuis 

more discussion has arisen about the subject. But during this time the subsidy scheme of the culture 

policy was in sharp contrast with the integration scheme of Ministry of the Interior and 

Kingdomrelations. Thus the multicultural society since long has had a problem to become a part of 

the subsidy scheme of the Ministry of Education, Culture and Science. Rick van der Ploeg (PVDA) 

decided to end this dominant 'aristocratic' culture. With the implementation of the cultural policy 

'Ruim baan voor culturele diversiteit' in 2001 the multicultural society became part of the subsidy 

scheme. This has been part of the reason Imagine IC has been developed.  

Imagine IC has been collecting and disclosing the history of migration. This was done by research in 

both public and private archives. The foto and video research was primarily focused on the cultural, 

socio-economic and religious backgrounds of the migrants and fugitives and their political and 

economic motives to leave their home country. Besides this Imagine IC has developed several 

projects in which the imaging about the migrants and fugitives was supplemented with their own 

ideas. Points of reference for Imagine IC were: inter cultural dialogue, self representation, imaging 

and cultural diversity. To obtain the stories Imagine IC used oral dialogue next to video, photo and or 

ICT productions.  

The results of the Imagine IC projects are stored under the header foto/video archive. By using an 

overview of the different projects developed by Imagine IC it creates an image on the content of the 

archive. The purpose of the foto/video archive, the size and materials used, and the developed role 

Imagine IC played in the cultural field are dealt with. With its methods of capturing and presenting 

stories Imagine IC played an important role in the heritage sector. Partly because they used new 

possibilities in the digital domain, giving chance to public participation. The archive itself is accessible 

on different locations such as the cabinet, the offline database adn the internet computers of 

Imagine IC. Because Imagine IC has developed e-cultural productions different websites on the 

internet originated in cooperation with other institutes and organizations. The foto and video 

material from the archive is also included in other archives such as the Instituut voor Beeld en Geluid, 

the Stadsarchief Amsterdam, IISG and the Aletta Institute.  

In the last years several developments took place between the organization of Imagine IC with the 

result that the foto/video archive is difficult to access by the public at the moment. Since the autumn 

of 2010 work has been done on a restart for the foto/video archive. Imagine IC has actualized her 

goals which means distance has been taken from the goals of Stichting Beeldverzamelgebouw/ICM. 

The Raad of Cultuur did a positive assessment on Imagine IC because the organization is active with 

young people and the projects developed are innovative.   
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Because the goals of Imagine IC have been adjusted the foto/video material in the archive would be 

better off at another location in order to regain benefit to society. By publishing the foto/video 

archive using cross media Imagine IC will be able the public in the digital domain. Different 

possibilities exist to distribute the image material of the archive such as Flickr Commons, LinkedIn, 

Youtube, in combination with smartphones.  

To reach youngsters the foto/video archive website has to be presented in a flashy way, next to 

possibilities such as Social Tagging and User Generated Content. This delivers value to the archive 

material and can serve as a platform for discussion. To reach a diverse, international audience it is a 

good idea to offer the website in a variety of languages.  

There is not much clarity about the future of cultural policy at the moment. One thing that is certain 

are the definite cutbacks. In the recent report by the Raad van Cultuur the sector from which Imagine 

IC is part is advised to cut 15% of the budget. Besides this the Raad van Cultuur advise to have a 

cultural education for youngsters and the possibility for cultural organizations to have a digital 

platform. If this new infrastructure will be part of the upcoming cultural policy is not sure.  
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  Inleiding 

  Onderwerp en aanleiding 

Imagine IC is een culturele instelling in Amsterdam Zuidoost waar het woord ‘beeld’ een grote rol  

speelt. Bij Imagine IC vertellen mensen hun eigen verhalen over migratie en de superdiverse2, vooral 

grootstedelijke samenleving die daarvan het gevolg is. Samen met kunstenaars en met 

wetenschappers maken en bespreken zij beeldproducties over wat er speelt in de wijk, de stad en 

het land. Imagine IC presenteert deze als toekomstig en gedeeld erfgoed. Ofwel: erfgoed van de 

toekomst. Oorspronkelijk heeft Imagine IC het doel om de identiteit en cultuur van migranten en hun 

nakomelingen in Nederland te verbeelden en door te geven aan een breed publiek van 

geïnteresseerden in culturele diversiteit. Daarmee werd het dominante beeld over migranten 

aangevuld en bijgesteld met het beeld dat migranten daar zelf over hebben.3  

Imagine IC verzameld erfgoed met behulp van de zogenaamde vangnetconstructies, de manieren 

waarop dat gebeurt verschilt per project. Het beeldarchief van Imagine IC is het gevolg van tien jaar 

verzamelen. Het totaal aantal diverse beeldmaterialen is nu meer dan 8.00. Het beeldmateriaal is 

voorzien van informatie. Echter, Imagine IC  is geen collectionerende instelling en collectievorming is 

daarom ook geen kerntaak. Tevens heeft Imagine IC een periode gekend van institutionele 

problemen. Door de ziekte van de destijds directrice, was er gebrek aan een leiding gevend persoon. 

Met als gevolg dat de beeldbank/beeldarchief nu slecht toegankelijk is voor belangstellenden.  

In deze scriptie ga ik bekijken hoe deze beeldbank is ontstaan en hoe zij is gevormd tot hoe zij nu is.  

Daarvoor is het van belang om weer te geven hoe en in welke context Imagine IC is ontstaan, en 

welke rol Imagine IC door de jaren heeft gespeeld. Door middel van onderzoek naar het verleden en 

het heden in zowel cultuurbeleid, als Imagine IC en de beeldbank tracht ik inzicht te geven in de 

veranderende context van de beeldbank.  

Hiermee is het mogelijk een visie neer te zetten voor de beeldbank. Welke rol de beeldbank heeft en 

hoe zij kan het beste kan gaan functioneren zijn daarbij de speerpunten van dit onderzoek. Want in 

de toekomst zal zij constant en digitaal toegankelijk kunnen en moeten zijn. Uiteindelijk komen de 

resultaten van dit onderzoek volledig ten goede aan de beeldbank en Imagine IC.  

   

 

 

 

                                                             
2 Superdiversiteit (Steven Vertovec, 2007) is de complexe maatschappelijke verwevenheid als gevolg van 
recente en eigentijdse migraties naar en binnen Europa. Deze worden gekarakteriseerd door een enorme 
toename aan nationaliteiten, motieven en modaliteiten van migratie; aan soorten en duren van aanwezigheid 
in de ontvangende gemeenschap, en aan manieren van betrokkenheid bij het land van aankomst, herkomst, en 
de rest van de wereld. Deze, vooralsnog met name grootstedelijke, werkelijkheid laat zich niet meer passen in 
breeduit toegepaste modellen die diversiteit fixeren in herkomst en long stay. Imagine IC wijdde op 1 juni 2010 
een expert meeting aan de culturele toepassing van deze theorie; sindsdien beschrijven wij en anderen de 
eigentijdse en toekomstige samenleving waarop wij ons richten graag met deze term. 
3 Innovatie in de erfgoedsector vanuit culturele diversiteit, Imagine IC (Amsterdam) 
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  Probleemstelling, hoofdvraag en deelvragen 

De maatschappelijke functie van de beelden uit het beeldarchief van Imagine IC dreigt verloren te 

gaan. De beelden waren altijd bedoeld voor educatie, onderzoek en lange termijn publieke 

toegankelijkheid. Echter, de toegankelijkheid van het beeldmateriaal is nu beperkt. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om het beeldmateriaal in de toekomst toegankelijk te maken en deze 

weer hun maatschappelijke functie terug te geven. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook: een 

advies geven over hoe Imagine IC zijn beeldmaterialen in de toekomst kan en/of moet gebruiken.  

De hoofdvraag is:   

- Welke rol kan het beeldarchief/beeldbank spelen in het toekomstige Imagine IC? 

Deelvragen zijn daarbij: 

- Hoe heeft het cultuurbeleid zich ontwikkeld door de jaren heen? 

 

- Wie(wat) was Imagine IC? En welke rol speelde de ‘beeldbank’ toen? 

 

- Wat is Imagine IC? En welke rol speelt de ‘beeldbank’ nu? 

- Welk toekomstbeeld heeft Imagine IC voor ogen? 

- Wat is de toekomst van het cultuurbeleid? 

- Hoe kan de ‘beeldbank’ in de toekomst ingezet worden? 

- Welke rol speelt de ‘beeldbank’ bij het 10-jarig jubileum van Imagine IC? 

In de scriptie zullen de bovengenoemde hoofdvraag en deelvragen beantwoord worden in de 

verschillende hoofdstukken.  

 

  Kort literatuuroverzicht 

Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende literatuur. Op het gebied van 

cultuurbeleid heb literatuur gebruikt waarin informatie stond over de ontwikkelingen van het 

cultuurbeleid vanaf 1965 tot heden. Daarnaast heb ik cultuurnota gebruikt, en het recente advies van 

de Raad voor Cultuur. Met betrekking tot Imagine IC heb ik onderzoek gedaan aan de hand van 

jaarverslagen, als ook losse bestanden die bij Imagine IC digitaal op de computer staan. Deze 

bronnen zijn opgenomen in de bronnenlijst, met beperkte informatie, omdat er geen officiële titels 

aan zijn gegeven. Naast de geschreven bronnen heb ik interviews afgenomen en radio-interviews 

(o.a. van voormalige directeuren Liane van der Linden en Bibi Panhuysen) beluisterd. Tevens heb ik 

literatuur geraadpleegd met betrekking tot cultuurfilosofie. Voor de visie van de beeldbank heb ik 

verschillende informatie gehaald uit recente ontwikkelingen op het gebied van crossmedia, alsook  

het goed informatieve boek: De Digitale Kunstkammer van Harry van Vliet (zie bronnenlijst).  
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  Onderzoeksmethoden 

In het beginstadium van mijn onderzoek ben ik voornamelijk op zoek gegaan naar geschikte 

literatuur en/of informatie. Hierna ben ik mij daarin gaan verdiepen, dat als resultaat leverde: een 

schrijfplan. Echter, het schrijfplan dat ik toen gemaakt had ziet er anders uit dan de inhoudsopgave 

nu. Het proces van schrijven, herschrijven, lezen, herschrijven, lezen en ga zo maar door, heeft 

ervoor gezorgd dat het eindresultaat afwijkt van het originele schrijfplan. Maar dit heeft geen 

negatieve gevolgen, de wijze waarop de scriptie nu is ingedeeld is naar mijn mening de meest juiste 

indeling geworden. Doordat ik bij Imagine IC ruimte kreeg om te werken, heb ik op verschillende 

locaties gewerkt aan deze scriptie. Zowel bij Imagine IC, als thuis, de Bibliotheek en op de Reinwardt 

Academie.  
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Hoofdstuk 1: Het verleden  

1.1 Cultuurbeleid en de diverse samenleving 

1.1.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk zal de relatie tussen culturele diversiteit met het cultuurbeleid (en het 

gesubsidieerde culturele circuit) ter sprake komen. De rol die de overheid heeft gespeeld vanaf de 

jaren zestig tot en met de totstandkoming van Imagine IC. Het cultuurbeleid en de cultuurnota van 

Rick van der Ploeg hebben het namelijk mede mogelijk gemaakt dat Imagine IC is ontstaan. De 

tweede paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het cultuurbeleid van 1965 tot aan Aad Nuis (1994). 

Daarna komt het idee van interculturaliteit – dat in een lijn te trekken is met het concept van 

integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken – van het beleid van Aad Nuis aan bod. Met de 

komst van Rick van der Ploeg en zijn cultuurnota ‘Ruim baan voor culturele diversiteit’ is culturele 

diversiteit een grotere rol van betekenis gaan spelen in het culturele circuit waardoor Imagine IC is 

ontstaan. De vierde paragraaf geven de algemene ideeën van de cultuurnota weer en de 

veranderingen die noodzakelijk waren in de beleidsvoering binnen het culturele veld. In de laatste 

paragraaf zijn er parallelen getrokken tussen de actiepunten uit het beleid van Rick van der Ploeg en 

Imagine IC.  

1.1.2 1965 tot aan Aad Nuis 

Het cultuurbeleid dat eind jaren zestig gevoerd werd was sterk beïnvloed door het idee van de 

maakbare samenleving, waarbij de bevordering van het immateriële welzijn een doel op zich was. 

Cultuur werd gezien en ingezet als een middel om dat te bereiken. Deze gedachte veroorzaakte de 

splitsing van het ministerie van O,K & W (Onderwijs, Kultuur & Wetenschap). In 1965 ontstond 

daardoor het ministerie van O & W (Onderwijs & Wetenschap) en het nieuwe ministerie van CRM 

(Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk).4 De naam van het laatste ministerie geeft al aan dat 

het om een meer sociale benadering gaat. Het ministerie had dan ook oog voor de kwaliteit van het 

leven, waarbij de kunstenaars en de kunst ook een meer centrale en stimulerende rol zouden spelen 

binnen de samenleving. Echter, tijdens deze periode sprak men omzichtig over ‘andere leefstijlen’ en 

‘subculturen’.5 

In de jaren zestig maakte het cultuurbeleid – dankzij de financiële groei van het nationale inkomen – 

een grote groei. Hierdoor kwam het dat het stelsel van voorzieningen, waar cultuur een onderdeel 

van is, verbreed kon worden.6  

In de jaren zeventig werd er een eerste poging gedaan om aandacht te besteden aan culturele 

minderheden. Door een poging van minister Engels (1971-1973) verwachtte men een bijdrage − 

mede door activiteiten en werkvormen − aan het wegwerken van achterstanden van bepaalde 

maatschappelijke groeperingen. Sommige culturele activiteiten werden gesubsidieerd, niet primair 

vanwege hun kwaliteit maar vanwege hun bijdrage aan de verscheidenheid of vanwege hun bereik 

onder minderheden. Soms werd de diversiteit van overtuigingen zozeer van belang geacht, dat het de 

                                                             
4 Cultuurbeleid in Nederland (Ministerie van OC&W/Boekmanstudies, Den Haag/Amsterdam 2007) bladz. 35 
5 Ibidem, bladz. 33 
6 Ibidem, bladz. 32 
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aandacht voor kwaliteit naar de achtergrond drong. De overheid liet zich dan vooral aantrekken door 

de verscheidenheid.7 

Helaas bleef deze belangstelling bij mooie woorden en was de subsidiëring beperkt.  

De opvattingen van de links-progressieve politici die in deze periode de maakbare samenleving 

stimuleerden, kregen kritiek van twee kanten. De bedenkingen tegen de opname van het 

cultuurbeleid in het welzijnsbeleid waren sterk toegenomen onder de kunstenaars (en hun 

vertegenwoordigers) en onder de liberalen. Vanuit de kunstwereld werd namelijk de autonome 

kunst benadrukt. De liberalen stelden de bevordering van de culturele ontwikkeling van de bevolking 

centraal. Hierbij zou ter bescherming van de autonomie en de vrijheid van de kunst de overheid een 

terughoudende rol moeten spelen. Zij waren van mening dat particulieren voor de instandhouding 

en verdere ontwikkelingen van het culturele leven zouden zorgen.  

Door de verschillen die er ontstonden is in het cultuurbeleid na het kabinet Den Uyl (eind jaren 

zeventig) de nadruk gelegd op de artistieke kwaliteit van de kunst naast de sociale welzijns 

benadering. De politici waren van mening dat kunst noodzakelijk was en daarbij hoorden twee 

elementen die bepalend zijn: decentralisatie en ruimte binnen het beleid voor artistieke 

vernieuwende ontwikkelingen.8 

Het cultuurbeleid van de overheid veranderde in de jaren tachtig – mede door de economische 

stagnatie – waarbij heroverweging van de collectieve uitgaven, deregulering, privatisering en 

reorganisatie het resultaat was. Artistieke kwaliteit en professionalisering kregen bij subsidies meer 

kansen. Een hoogwaardig cultuuraanbod moest ook voldoende kansen krijgen, ook al bleef de 

publieke belangstelling afwezig. Het plan cultuur onder de noemer welzijn te plaatsen kwam op de 

achtergrond te liggen.  

1.1.3 Aad Nuis & interculturaliteit 

Vanaf 1987 komt door middel van vierjarenplannen het cultuurbeleid tot stand. Dit is een middel  

waarmee de overheid cultuurpolitieke doelstellingen wilde bewerkstelligen. De RvC (Raad voor 

Cultuur) kan dan resultaten beoordelen en zij bepaalt ook of er subsidie verstrekt kan worden.9 In 

1994 ontstond er het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (O,C&W).  

In 1996 kwam de cultuurnota ‘Pantser of Ruggengraat’ 1997-2000 tot stand van toenmalig 

staatsecretaris Aad Nuis (D66) van het ministerie van OC&W. Dit kan gezien worden als de eerste 

poging om de multiculturele samenleving en de culturele diversiteit op de agenda te zetten. Andere 

accenten van deze nota waren het culturele stadsleven, de culturele educatie en de samenwerking 

met buurlanden. 

Aad Nuis vroeg zich – bij het opstellen van zijn cultuurnota – af wat cultuur kan betekenen voor de 

mensen. Wat hem opviel is dat cultuur op verscheidene manieren kan functioneren. Degene die 

cultuur gebruikt als een onderscheidingsteken of zich denkt te willen beschermen tegen de 

veranderende omgeving en andere culturen, die pantsert zich en sluit zich af van de wereld en 

verhindert iedere verdere groei. Een pantser tegen een als vijandig ervaren buitenwereld. 

                                                             
7 Ibidem, bladz. 35 
8 Cultuur, koningen en democraten overheid&cultuur in Nederland, Roel Pots (SUN, Nijmegen 2000)   
9 Cultuurbeleid in Nederland (Ministerie van OC&W/Boekmanstudies Den Haag/Amsterdam 2007) bladz. 46 
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Daarentegen kunnen de culturele verworvenheden functioneren als een innerlijke zekerheid, of een 

steun in de rug die in staat stelt tot welwillende omgang met andersdenkenden zonder angst voor 

identiteitsverlies. De zogenaamde culturele ruggengraat.10 Aad Nuis was van mening dat door deze 

ruggengraat verandering en ontwikkeling mogelijk is. En dat zonder de ruggengraat de 

bekrompenheid en xenofobie zou worden vergroot.11   

Aad Nuis introduceerde het interculturele cultuurbeleid en het begrip ‘interculturele dialoog’. Dat 

letterlijk ‘tussen culturen’ betekent. Het stelde ontmoeting, uitwisseling en kruisbestuiving tussen 

culturen centraal. De interculturele samenleving kan ontstaan als de diverse culturele tradities geen 

geïsoleerd bestaan zouden leiden, waardoor er een vruchtbare onderlinge wisselwerking 

gestimuleerd wordt. De verscheidenheid versterkt de eenheid en de culturele ontmoeting en 

confrontatie deelt de ervaring en leidt tot nieuwe inspiraties.  

Het concept was echter eigenlijk gebaseerd op ‘integratie’. Een concept dat dicht bij het 

minderhedenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken stond. Daardoor werd het ook sterk 

bepaald door de heersende opvattingen over hoe migranten in een samenleving opgenomen 

dienden te worden. Daarmee werd geen recht gedaan aan de vele subculturen. Het idee van 

‘interculturaliteit’ en ‘integratie’ had als ideaalbeeld een wederkerig proces van uitwisseling en 

aanpassing voor ogen, maar in de praktijk ging het vaak om een eenzijdig proces waarbij een 

minderheidscultuur in de dominante meerderheidscultuur opgaat.12   

Daardoor was de eigenheid van de bevolkingsgroepen die onder culturele minderheden vielen nog 

onvoldoende terug te vinden in het gesubsidieerde aanbod. Er waren alleen mogelijkheden tot 

subsidie als de subsidieaanvraag duidelijk kon maken dat er van een uitwisseling sprake was tussen 

de niet westerse cutluuruitingen en de westerse cultuur. Daardoor vertoonde de gesubsidieerde 

cultuur in de praktijk de trekken van een dominante monocultuur.13 Met als gevolg dat budgetten 

voor cultuuruitingen van minderheden bij de rijksoverheid en de cultuurfondsen vaak werden 

afgeschaft.14 Men kan wel concluderen dat integratie geen cultuurbeleid hoeft en kan zijn.  

1.1.4 Rick van der Ploeg & ‘Ruim baan voor culturele diversiteit’ 

In deze paragraaf zal duidelijk worden wat de drijfveren van het beleid van Rick van der Ploeg zijn. 

Eerst zal de kritiek naar voren komen die hij had ten opzichte van het cultuurbeleid van Aad Nuis en 

andere voorgangers. Daarna zal duidelijk worden welk ideaal beeld en doel hij voor ogen had. En 

door wat en wie hij beïnvloed is. Tot slot wordt zijn cultuurbeleid uitgelegd. 

Kritiek 

Rick van der Ploeg (PVDA) had als nieuwe staatssecretaris van OC&W in 1998 kritiek op de 

integratiecultuur die hij zag als een eenrichtingsverkeer van cultuuruitingen. Op zijn minst moest de 

aard van cultuuruitingen in een multiculturele samenleving15 gebaseerd zijn op tweerichtingsverkeer. 

                                                             
10 Cultuur, koningen en democraten overheid&cultuur in Nederland, Roel Pots (SUN, Nijmegen 2000)   
11 http://www.hans-blokland.nl/artikelen/pantser_nuis_96.htm (geraadpleegd: 10-03-2011) 
12 Ruim baan voor culturele diversiteit, Rick van der Ploeg (Ministerie van OC&W 2001) 
13 Cultuurbeleid en Diversiteit in de multiculturele samenleving: ontwikkeling van het beleid van Rick van der 
Ploeg en vertaling naar de praktijk vanaf 1999, Emina Beslagic (Universiteit Utrecht, Juni 2007)   
14 Ruim baan voor culturele diversiteit, Rick van der Ploeg (Ministerie van OC&W 2001) 
15 Multiculturele samenleving: destijds een veel gebruikte term voor het definiëren van de samenleving. 

http://www.hans-blokland.nl/artikelen/pantser_nuis_96.htm
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Daarnaast reageerde hij op het concept van Aad Nuis − cultuur is wat mensen gemeen hebben −  dat 

de Nederlandse samenleving een dominante en gemeenschappelijke cultuur kent. Dat echter het 

Nederlandse culturele landschap ook bestaat uit vele subculturen, waaronder jongerencultuur en 

migrantenculturen, en dat de gemeenschappelijke cultuur dus absoluut niet de enige cultuur is 

binnen Nederland. Rick van der Ploeg vond het daarom arrogant universalistisch16 om de dominante 

cultuur als de enige te verklaren.17 

In Nederland leefden mensen met verschillende achtergronden samen, maar dit feit kwam 

onvoldoende terug – mede omdat de nadruk gelegd werd op integratie −  in het gesubsidieerde 

culturele aanbod en het publiek dat daarop afkomt. 

Ideaalbeeld 

De concepties van politici over cultuur stonden Rick van der Ploeg tegen. Door de invloed van tijd, 

mensen en andere culturen is cultuur aan veranderingen onderhevig. Dynamische vormen van 

cultuur kwamen niet tot hun recht met de toentertijd dominante monocultuur. Hij vond dat er een 

eind moest komen aan de ‘aristocratische cultuur’ en dat er meer plaats moest komen voor 

vernieuwende kunstuitingen van jongeren en allochtonen in het cultuurbeleid.  

Naast de kritiek vroeg hij aandacht voor de pluriformiteit, de verschillen, zonder daarbij te vergeten 

wat mensen met elkaar bindt. Hij wilde ruimte maken voor de eigenheid van de minderheidsculturen 

binnen Nederland. Maar niet zodanig dat migranten in hun eigen cultuur gelaten moeten worden. 

Hierdoor kwam er een nieuwe kijk op het cultuurbeleid. Hij bewerkstelligde deze met zijn 

cultuurnota’s ‘Cultuur als confrontatie’ (1999) en ‘Ruim baan voor culturele diversiteit’ (2001). Hij 

hecht in deze cultuurnota’s grote waarde aan de ontmoeting tussen verschillende culturen en hun 

publiek.  

Invloed op het beleid   

Er zijn twee factoren die van invloed zijn geweest op zijn beleid. De eerste was de demografische 

ontwikkeling van de bevolking. In 1997 was 9.6 % van de Nederlandse bevolking van niet 

Nederlandse afkomst. Een groot aantal daarvan blijft tot de eerste generatie behoren, omdat nieuwe 

migranten blijven komen.  

De tweede factor was dat het internationale en Europese beleid invloed heeft uitgeoefend. Op 

internationaal niveau heeft het UNESCO-rapport ‘our creative diversity’18 een grote rol gespeeld. Dit 

rapport was de aanzet tot de conventie ter bescherming en promotie van de diversiteit van culturele 

expressies. Het rapport werd in Nederland gepresenteerd en heeft daardoor direct invloed 

uitgeoefend op het Nederlandse cultuurbeleid.  

                                                             
16 Universalistische culturen vinden dat algemene regels en verplichtingen een grote bron van moreel inzicht 
zijn. Universalisten zijn geneigd universele regels te gehoorzamen. Zij nemen aan dat hun standaarden de 
‘juiste’ zijn en zij proberen de instelling van anderen daaraan te koppelen.  
17 Ruim baan voor culturele diversiteit, Rick van der Ploeg (OC&W 2001) 
18 Our Creative Diversity, (UNESCO 1996) 
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Het Engelse cultuurbeleid onder invloed van Stuart Hall19 (Jamaicaans/Brits Cultuurwetenschapper) 

heeft ook invloed uitgeoefend op Rick van der Ploeg. Drie uitgangspunten van uit het Engelse 

cultuurbeleid zijn ook opgenomen in het beleid van Rick van der Ploeg, namelijk eigenheid, 

ontmoeting en toegankelijkheid. Stuart Hall ging uit van een dynamische definitie van cultuur waarbij 

er ruimte moest komen voor de eigen cultuur en ruimte voor de uitwisseling en dynamiek van 

cultuur.  

Net als Rick van der Ploeg legt Stuart Hall de nadruk op de uitwisseling met het land van herkomst, 

het toegankelijk maken van de kunstsector voor de allochtone kunstenaars en hun culturele erfgoed. 

Waarbij de focus ligt op de instellingen waardoor de diversiteit meer kans heeft om deel te worden 

van het culturele stelsel.20   

Beleid 

Om een verandering aan te brengen in het culturele bestel heeft Rick van der Ploeg twee 

referentiemodellen gebruikt. Die van het Amerikaanse verzuilingsmodel en het Nederlandse 

interculturaliteitsmodel. Het verzuilingsmodel heeft geleid tot een categorale infrastructuur waarbij 

elke bevolkingsgroep zijn eigen podia, musea, theater enz. heeft. Dat is belangrijk voor de 

emancipatie van die culturen, maar heeft als nadeel dat er weinig tot geen ontmoeting en 

uitwisseling plaatsvindt. De Nederlandse interculturele benadering, gericht op ontmoeting en 

uitwisseling van culturen heeft als nadeel dat de eigenheid van de verschillende culturen 

onvoldoende ter sprake komt. De gedachte van ontmoeting en uitwisseling vond Rick van der Ploeg 

juist. Voor zijn beleid koos hij ervoor de positieve aspecten van beide modellen op te nemen.21 

Daarnaast was het noodzakelijk − tezamen met het beleid – dat er bij de toenmalige sleutelpersonen 

van de instellingen een mentaliteitsverandering plaats zou vinden. Een mentaliteit ten opzichte van 

de omgeving die niet gebaseerd is op angst en vooroordelen, maar op nieuwsgierigheid naar dat wat 

men (nog) niet kent. Daarmee kan recht gedaan worden aan de verschillen, ruimte gemaakt worden 

voor andere cultuuruitingen en een diverser samengesteld cultuurpubliek. Een actieve houding van 

cultuurmakers en culturele instellingen zouden dan ook nieuwe publieksgroepen kunnen aanboren 

en de toegankelijkheid vergroten voor verschillende groepen.  

Rick van der Ploeg legt in zijn beleid de nadruk op drie uitgangspunten: eigenheid, ontmoeting en 

toegankelijkheid.  

Bij eigenheid gaat het niet om een statische opvatting van de eigen (herkomst) cultuur, maar om de 

herkenbaarheid van de migranten in het gesubsidieerde cultuuraanbod. Met ontmoeting is de 

programmering van een divers aanbod op verschillende podia van belang. Op lokaal niveau zijn dat 

podia zoals theaters, musea, galerieën, concertzalen, bibliotheken en monumenten. De ontmoeting 

tussen verschillende cultuuruitingen en hun publiek vindt ook in internationale context plaats. Het 

internationale cultuurbeleid heeft daarom ook aandacht voor de culturele uitwisseling tussen 

verschillende landen, met name de landen waar migranten vandaan komen. Het derde uitgangspunt 

is de toegankelijkheid van verschillende bevolkingsgroepen tot culturele instellingen, gezelschappen, 

                                                             
19 Stuart Hall is bekend door zijn invloedrijke visie op cultuur en diversiteit 
20 Cultuurbeleid en Diversiteit in de multiculturele samenleving: ontwikkeling van het beleid van Rick van der 
Ploeg en vertaling daarvan naar de praktijk vanaf 1999, Emina Beslagic (Universiteit Utrecht, Juni 2007) 
21 Ruim baan voor culturele diversiteit, Rick van der Ploeg (OC&W 2001) 
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en ook besluitvormende posities in de cultuurwereld, zoals adviescommissies en besturen. De 

culturele instellingen worden aangesproken op de diversiteit van hun personeel, aanbod en hun 

publiek.  

Om deze drie uitgangspunten te implementeren heeft hij zeven actiepunten benoemd in zijn 

beleid.Enkele actiepunten zijn van belang geweest bij de de oprichting van de Stichting 

Beeldverzamelgebouw/Imagine IC.  

1. Ruimte maken 
Jonge allochtone kunstenaars moeten betere kansen krijgen om via het werk dat zij maken hun eigen 

generatie en hun afkomst een herkenbare stem te geven. Daarnaast moeten culturele initiatieven 

financiële prioriteiten aan starters geven, denk aan meer faciliteiten. Hierbij wilde van der Ploeg ook 

een opdrachtenbeleid invoeren.  

2. De rol van de overheid herzien 
Drie maatregelen gelden hier: pro-actiefbeleid, samenwerking met lokale overheden, ontschotting. 

Met pro-actiefbeleid moeten op lokaal niveau potentieël talent en kansrijke initiatieven opgespoord 

worden en verder worden toegerust, zodat ze een groter publiek kunnen bereiken. Voor de 

versterking van de lokale podia worden extra financiën vrij gemaakt. Het gezamenlijke voorstel 

(Mondriaan Stichting, het Fonds voor de Podiumkunsten en de Stichting PodiumKunstWerk) van 

ontschotting resulteert in het aanstellen van een ‘initiator/ontwikkelaar’ voor een periode van twee 

jaar in vier grote steden. Deze ontwikkelaar spoort kansrijke initiatieven en talent op en legt 

daarnaast verbindingen met andere initiatieven. 

3. Culturele accommodaties beter benutten 
Door dwarsverbanden te leggen met podiumcircuit van jongeren en culturele minderheden en met 

het gesubsidieerde circuit, moet de toegankelijkheid voor het publiek verbeterd worden en de 

uitwisseling van het aanbod versterkt worden.  

4. Erfgoed anders bekijken 
Het gaat hierbij om de verbetering van de toegankelijkheid van de archieven en musea en de 

verbetering van de collectievorming. Door onderzoek, infrastructuur, verzamelbeleid en 

tentoonstellen met frisse blik.  

5. Potentiële makers en publiek toerusten 
Door nadruk te leggen op de toegang tot de landelijke voorzieningen voor jongeren en allochtonen 

moet er een extra impuls komen voor de cultuureducatie, ook op amateurniveau.  

6. De gevestigde culturele orde opschudden 
Er moet een nieuw model komen voor het beleidsplan, waar naast artistieke kwaliteit ook aandacht 

moet komen voor diversiteit in het personeel en programmering. Daarnaast is het belangrijk om de 

deskundigheid bij het huidige personeel te vergroten, door scholing, debatten en studiedagen. 

7. Toegankelijkheid van instituties vergroten 
Voor de implementatie van de culturele diversiteit is het ook belangrijk dat er in besturen, raden van 

toezicht, raden en adviescommissies allochtonen en jongeren, maar ook vrouwen en mensen die 

buiten de Randstad wonen, beter vertegenwoordigd zijn. Er zal actief beleid gevoerd worden om dat 

te bereiken. Een van de middelen om de diversiteit te vergroten is het aanbieden van leerplaatsen 

voor jongeren en allochtonen bij raden, culturele instellingen en adviescommissies.  
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1.1.5 Actiepunten & Imagine IC 

Een aantal van de actiepunten van het beleid van Rick van der Ploeg zijn bij Imagine IC 

geïmplementeerd. Zo heeft Imagine IC in haar beginperiode veel met zogenaamde ‘grassroot’ 

initiatieven samengewerkt, tevens stimuleerde Imagine IC de talentonwikkeling van jongeren. Dit 

komt overeen met het tweede actiepunt met betrekking tot pro-actief beleid. De uitwisseling van 

jongeren en migranten met de dominante cultuur kwam terug in actiepunt drie. Interculturele 

ontmoetingen was een van de uitgangspunten van Imagine IC. Doordat Imagine IC verhalen vangde 

van migranten en dit presenteerde aan verschillende publieksgoepen, waaronder de dominante 

cultuur, was er sprake van interculturele ontmoeting. 22 Imagine IC deed onderzoek naar 

beeldmateriaal over migratie in deelarchieven van de al bestaande archieven. Het gaat hier om 

beeldmateriaal dat door de migranten zelf belicht is (zelfpresentatie) en/of door 

migrantenomroepen. Actiepunt vier stimuleert de verbetering van de toegankelijkheid van de 

archieven en musea. Imagine IC werkte daar deels aan mee door in archieven beeldmateriaal op te 

sporen en toegankelijk te maken voor het publiek. Actiepunt vijf brengt een extra stimulans voor 

cultuureducatie. Imagine IC heeft talentontwikkeling in onder andere video en fotografie 

gestimuleerd door het geven van workshops. Actiepunt 6: de gevestigde culturele orde opschudden. 

Hierin staat dat er aandacht moet komen voor diversiteit in het personeel en programmering. En dat 

het belangrijk is om de deskundigheid bij het personeel te vergroten. Dit actiepunt is helemaal 

geïmplementeerd bij Imagine IC. Evenals, komt culturele diversiteit terug in het bestuur van Imagine 

IC. Actiepunt zeven is daarom ook door Imagine IC opgenomen. Het cultuurbeleid van Rick van der 

Ploeg heeft het mede mogelijk gemaakt dat Imagine IC zijn deuren kon openen. Hoe Imagine IC dat 

gedaan heeft komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Daar komt naar voren hoe de Stichting 

Beeldverzamelgebouw/ICM is ontstaan en hoe die getransformeert is tot Imagine IC.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Cultuurbeleid en Diversiteit in de multiculturele samenleving: ontwikkeling van het beleid van Rick van der 
Ploeg en vertaling naar de praktijk vanaf 1999, Emina Beslagic (Universiteit Utrecht, Juni 2007)   
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  1.2 Imagine IC 

  1.2.1 Stichting Beeldverzamelgebouw/ICM 

De stichting Beeldverzamelgebouw/ICM werd in het leven geroepen tijdens de periode toen Rick van 

der Ploeg staatssecretaris was. Het ICM stond voor Centrum voor Identiteit, Cultuur en Migratie. Het 

initiatief was – door een werkverband met Artoteek Zuidoost/Tropenmuseum dat ondersteund werd 

door adviesbureau de Lijn − begin 1998 ontstaan. Na een rondetafelgesprek (maart 1998) en een 

draagvlakonderzoek (in de maanden mei, juni en juli) was er bij een werkconferentie in het Koninklijk 

Instituut voor de Tropen vastgesteld dat het initiatief op een breed draagvlak kon rekenen. Door een 

financiële bijdrage van de Gemeente Amsterdam in het voorjaar van 1998 heeft het idee zich kunnen 

ontwikkelen tot de oprichting van de stichting en het uitwerken van het concept, de organisatie en 

een programma.23  

  Rick van der Ploeg & stichting Beeldverzamelgebouw 

De voorzitter van het stichtingsbestuur en tevens het brein achter het Beeldverzamelgebouw is Mira 

Kho. In de samenstelling van het personeel, het bestuur en de raad van advies was een afspiegeling 

gevormd van de migrantenbevolking en jongeren van Nederland. De bestuursleden waren van 

diverse vakgebieden en hadden elk hun eigen belangstelling in de stichting. Zo was Jan Lucassen 

bijvoorbeeld onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Bert Mulder 

informatie-adviseur van de Tweede Kamer.  

De diverse samenstelling van het bestuur en personeel ging in rechte lijn met actiepunt 6. ‘de 

gevestigde culturele orde opschudden’ van de cultuurnota ‘Ruim baan voor culturele diversiteit’.   

Ook in de samenstelling van het bestuur en het aannemen van personeel van de instelling kan dit tot 

uiting komen.24 Volgens Eilean Hooper-Greenhill is de diverse personeel- en bestuurzitting een 

cruciale manier om verschillende groepen als publiek aan je te binden.25  

Rick van der Ploeg gaf ook aan dat hij grote waarde hecht aan culturele ontmoetingen en het bestaan 

van de multiculturele samenleving. Het Beeldverzamelgebouw/ICM had als ambitie het onder ogen 

zien van Nederland als migratieland: het doordenken en verbeelden van dit fundamentele gegeven. 

Waarbij de bewustwording van de lange geschiedenis een middel is om hedendaagse verschijnselen 

en veranderingen in de toekomst beter te begrijpen, te onderkennen en te erkennen. De gedachte 

was dat kennis over de eigen cultuur en geschiedenis belangrijk is voor de persoonlijke 

identiteitsontwikkeling en dat kennis en begrip van andere culturen het empatisch vermogen 

vergroot. 

Invloed 

Edward Said26 (Palestijns-Amerikaans cultuur- en literatuurwetenschapper) heeft enige invloed gehad 

op deze gedachte. Hij eist voor elke cultuur tenminste het gehele gebied van presentatie en 

                                                             
23 Stichting Beeldverzamelgebouw (subsidieaanvraag cultuurnota periode 2001-2004), Felix Andersson Elffers 
24 Ruim baan voor culturele diversiteit, Rick van der Ploeg (Minsiterie van OC&W 2001) 
25 The educational role of the museum, Eilean Hooper-Greenhill (Routledge 1999 New York) bladz. 291 
26 Edward Said is vooral bekend om de kritiek die hij had op de Westerse perceptie van het Oosten. Zijn meest 
bekende boek daarover is ‘Orientalism’ (Eerste uitgave in 1978, Nederlandse vertaling: ‘Oriëntalisten’ Mets & 
Schilt uitgevers en Wiecher Hulst Amsterdam 2005).  
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beeldvorming op. De westerse culturen hebben van oudsher de beeldvorming bepaald over die van 

andere culturen. Om hun eigen verhaal te kunnen doen hebben de minderheidsgroepen namelijk de 

macht en de middelen nodig om het te vertellen. In de praktijk was lange tijd de macht er niet om 

dat te bewerkstelligen. Omdat er lang een dominante cultuur (in politieke kring en in het 

gesubsidieerde aanbod) heerste waarbij mensen maar geassimileerd dienden te worden. Echter, met 

de komst van begrippen als interculturaliteit en culturele diversiteit is er bereidheid ontstaan om 

enige macht af te staan. Said stelt dat zelfpresentatie een grondrecht moet zijn. 27 Het recht van 

iedere cultuur op zijn eigen verhaal over de eigen identiteit en de eigen geschiedenis. Het recht om 

zich te herinneren, te bewaren en het door te vertellen aan de eigen groep en aan anderen.  28 Door 

het verzamelen en presenteren van verhalen, kan er geconfronteerd worden met andere ‘eigen’ 

verhalen. Zodat er een gemeenschappeijk verhaal kan ontstaan. Zo kunnen verhalen ontstaan die 

recht doen aan zowel individuen als aan culturele groepen.  

Doelstellingen & drijfveren 

Het Beeldverzamelgebouw/ICM was een centrum voor de verbeelding van de migratiegeschiedenis 

van nu, morgen en door de eeuwen heen. Hier werd continu beeldonderzoek gedaan naar de 

culturele, sociaal-economische en religieuze achtergronden van migranten en vluchtelingen en naar 

hun politieke en economische motieven om hun vaderland te verlaten en in een Nederland een 

nieuw leven op te bouwen.  Bezoekers, waaronder migranten konden hier informatie vinden over de 

landen waar hun ouders en voorouders vandaan kwamen. Of als ze nieuwsgierig zijn naar ‘andere’ 

culturen. 

Het doel van het Beeldverzamelgebouw/ICM was bewustwording bij het publiek over de lange 

termijneffecten van migratie, over de lange oorsprongsgeschiedenis en over de lange doorlooptijd 

van wederzijdse culturele beïnvloeding. Mensen zijn zich er soms niet bewust van waar bepaalde 

emoties en/of gebruiken vandaan komen.29 Dat kan als gevolg hebben dat dergelijke vragen rondom 

emoties en/of gebruiken onbeantwoord blijven, in het hoofd blijven ronddraaien en het gedrag gaan 

beïnvloeden. Daarom is het van belang door kennis over het verleden het heden beter te kunnen 

begrijpen.  

Het beeldverzamelgebouw was dan ook het informatiecentrum voor (hedendaagse) 

migratiegeschiedenis en zijn culturele implicaties in Nederland.  

Daarnaast is een belangrijk doel het doen ontstaan van een dialoog tussen migranten en autochtone 

Nederlanders. Dit deed zij door beeldproducties te ontsluiten waarbij het eigen perspectief van 

migranten belicht werd. Zodat zij in contact met elkaar komen en goed met elkaar kunnen leven. 

Door elkaar te begrijpen en te accepteren is kennis en inlevingsvermogen in elkaars culturele 

achtergrond van belang.30 

Doelgroep 

                                                             
27 Denken over grenzen, Edward Said (Boom 1999) 
28 Verslag lezing voor de Nederlandse Museumvereniging, Edy Seriese (22-11-1999 Amsterdam) 
29 Vraaggesprek met Liane van der Linden, archief van het Instituut voor Beeld en Geluid 
30 Stichting Beeldverzamelgebouw (subsidieaanvraag cultuurnota periode 2001-2004), Felix Andersson Elffers 
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De doelgroep daarbij waren onder andere: migranten en jongeren. Jongeren konden hier kennis 

opdoen of dialogen aangaan met betrekking tot de ervaringen van migranten in Nederland maar ook 

van hen die vertrekken of vertrokken zijn (geweest). Wat hun verwachtingen waren van Nederland. 

Welke dromen zij koesterden, of welke verrassingen/teleurstellingen zij ondervonden. Jongeren en 

migranten waren niet de enige doelgroep. Het was ook toegankelijk voor een breed publiek, zodat de 

interculturele ontmoeting bewerktstelligd werd. En voor de stimulans van de maatschappelijke 

beeldvorming.  

Beginstadium 

In het beginstadium tot 2001 heeft het Beeldverzamelgebouw vooral gewerkt aan het realiseren van 

financiële inkomsten, huisvestiging, organisatie en een programma. Er kwam een thematische 

programmering tot stand met drie lijnen: 1. Ontwikkeling en samenwerking 2. Interactie en 

digitalisering 3. Educatie. 

Onder de ontwikkeling en samenwerking viel het opsporen van materiaal, het ontwikkelen van een 

digitaal archief en de uitwerking van thema’s. Evenals de ontwikkeling van tentoonstellingen en 

projecten. Met interactie en digitalisering werd er gewerkt aan de ‘bouw’ van het virtuele 

Beeldverzamelgebouw/ICM en de ontwikkeling van verschillende methoden voor 

informatieonstluiting en/of het vangen van beeldprocuties van migranten. Het toegankelijk maken 

en ontsluiten van (archief)materiaal was een kerntaak. De educatie zorgde voor het in samenwerking 

ontwikkelen en verspreiden van cultuureducatieprogramma’s zoals workshops.  
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  1.2.2  Imagine IC 

De zoektocht naar een huisvesting resulteerde in een opening in mei 2001.31 Er werd gekozen voor 

een locatie aan het Bijlmerplein 1006-1008 in Amsterdam Zuidoost (ook wel bekend als de 

Bijlmer/Bijlmermeer). Met de opening en de locatie nam het Beeldverzamelgebouw een nieuwe 

naam aan: Imagine Identity and Culture (Imagine IC). 

Imagine IC hield zich concreet bezig met het verzamelen, in beeld vastleggen (audiovisuele en 

digitale producties) en presenteren van persoonlijke geschiedenissen/verhalen over migratie en 

inburgering. Imagine IC was een soort verhalenvanger, op zoek naar eigen verhalen van de ander, 

van iedereen, van verschillende culturen, van individuen. Imagine IC was er om de diversiteit te laten 

horen, om ruimte te bieden aan alle culturen, aan de veelstemmigheid en de verscheidenheid van de 

maatschappij. De ‘Bijlmer’ en/of Amsterdam Zuidoost was met zijn verscheidenheid aan populatie 

daarvoor de locatie bij uitstek.32 In dit stadsdeel is driekwart van haar inwoners migrant van minstens 

tweeënnegentig verschillende landen. De diverse populatie – diversiteit − heeft gemeen dat zij in 

dezelfde buurt woont en vooral leeft. Daarnaast laat de Bijlmer zien dat migrantenculturen nieuwe 

impulsen geven aan cultuur in het algemeen en aan de Nederlandse cultuur in het bijzonder.33 De 

Bijlmer als locatie geeft mensen die anders nooit in de wijk komen een kans om de verschillende 

bestaande culturen te ervaren en laat de bewoners van de Bijlmermeer ook de dominante cultuur in 

Nederland zien.34 

Imagine IC vulde het dominante beeld dat er over migranten en hun inburgering in Nederland 

bestond aan met het beeld dat culturele groepen hier zelf van hebben. Met ‘beeld’ werd niet alleen 

de maatschappelijke beeldvorming bedoeld, maar ook letterlijk beeldmateriaal zoals foto, film en 

video. Imagine IC maakte archiefmateriaal over de Nederlandse migratiegeschiedenis toegankelijk 

voor het grote publiek. Tegelijkertijd stimuleerde het de productie van nieuwe beeldverhalen. Het 

accent lag hierbij op verhalen over en door de oudste generaties migranten in Nederland en op 

beeldproducties van jongeren, die zich onbegrensd lieten inspireren door meer culturen dan die van 

hun eigen herkomst alleen. Met behulp van ICT-programma’s, in workshops video en fotografie 

lieten zij hun visie op hun leven in Nederland zien. De beeldverhalen brachten actuele onderwerpen 

binnen migrantengroepen voor het voetlicht, Imagine IC gaf deze een plaats in het maatschappelijke 

debat over culturele diversiteit. 35  

Destijds was het geen vanzelfsprekendheid dat migratie en de gevolgen daarvan voor culturele 

uitwisselingen plaats innam in het verzamel- en presentatiebeleid van archieven en musea. Voor 

Imagine IC waren het hoofdthema’s. Imagine IC speelde daarom een rol als aanjager voor wat betreft 

het verzamelen en presenteren van ‘erfgoed minderheden’. Culturele diversiteit was dan ook een 

belangrijk uitgangspunt van het beleid van Imagine IC.  

De toentertijd bestaande archiefcollecties beslaan voornamelijk beeldmateriaal rond migratie dat 

door Nederlandse fotografen, documentaire- en filmmakers is gemaakt, vanuit een Nederlandse 

invalshoek. Ook musea begonnen de Nederlandse culturele diversiteit in hun collecties tot 

                                                             
31 Innovatie in de erfgoedsector vanuit culturele diversiteit, Imagine IC (Amsterdam) 
32 Wisselend perspectief in Xpats, Imagine IC (Amsterdam) 
33 Programma 2003, Imagine IC (Amsterdam 2004) 
34 Werkconferentie Beeldverzamelgebouw verslag, (DE LIJN 1998 Amsterdam)  
35 Het museum van de toekomst, Bibi Panhuysen (Boekman61 2004) 
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uitdrukking te brengen. Zij integreerden de geschiedenis van migranten veelal in hun 

overkoepelende verhaal dat of Nederland of de landen/culturen van herkomst centraal stelt. Imagine 

IC stelde zich daarom ten doel een veelzijdiger beeld te reconstrueren van de geschiedenis van 

migranten en de ontwikkeling van culturen als gevolg daarvan. 36   

Hiermee benaderde Imagine IC de diverse samenleving vanuit haar eigen perspectief. Zij deed dat 

onder andere door deelcollecties van archieven contextueel te ontsluiten. Hierdoor werd materiaal 

zoals een foto in een context geplaatst die recht doet aan de foto en/of de afgebeelde persoon op de 

foto. Oftewel: De beelden en de bijbehorende informatie doen recht aan de verschillende verhalen, 

culturen en meningen. 

Imagine IC werkte in zijn beleid met verschillende programma onderdelen en strategieën. Hier 

kwamen de uitgangspunten culturele diversiteit, beeldvorming, interculturele dialoog en 

zelf(re)presentatie in terug. Deze uitgangspunten werden geïntegreerd in de werkwijze van Imagine 

IC.   

Imagine IC werkte met historisch en eigentijdse diversiteit, dat zich vertaalt naar cultureel erfgoed: 

Historisch en nieuw erfgoed.37  

Nieuw erfgoed 

Nieuw erfgoed wordt niet zozeer gezien als het erfgoed dat bewaard moet worden voor de 

toekomst, maar het komt eerder terug in het presenteren van alledaagse fenomenen en/of het 

tonen van culturele diversiteit in de huidige samenleving. De nabije geschiedenis wordt daarbij 

benaderd vanuit een eigentijds perspectief.38 Dit nieuwe erfgoed kan wel het erfgoed van de 

toekomst zijn of worden. Dat hangt van het musealiseringsproces af.  

Historisch erfgoed 

Het historische erfgoed van culturele minderheden was slecht vertegenwoordigd in het Nederlandse 

culturele establishment. Daarom was het verzamelen (Imagine IC is geen collectionerende instelling, 

maar zij heeft met haar projecten wel immateriaal erfgoed verzameld) en presenteren aan de hand 

van vangnetconstructies een van de doelen van Imagine IC. Tevens voegde Imagine IC informeel 

beeldmateriaal (familiealbums, amateurfilms) toe en ontwikkelde zij een veelzijdig zoeksysteem op 

dit materiaal. Daarbij hield Imagine IC rekening met de migratiegeschiedenis vanuit het perspectief 

van de migranten zelf (zelfpresentatie). Belangrijk waren de eigen verhalen van de migranten bij het 

beeldmateriaal over hun geschiedenis en de Nederlandse culturele diversiteit in het algemeen. Door 

het opsporen van beeldmateriaal en het toegankelijk maken daarvan aan publiek en 

belangstellenden stond cultureel erfgoed bij Imagine IC automatisch op de agenda.  

ICT – projecten & Social (inclusion) Media: de community aan het woord  

Het publiek van Imagine IC liet zichzelf  horen in verschillende ICT-projecten. Daardoor werd de 

beeldvorming over maatschappelijk gerelateerde onderwerpen gepresenteerd en/of bijgesteld door 

                                                             
36 Project monitor Imagine IC, Imagine IC (Amsterdam) 
37 Hier onder wordt verstaan: Erfgoed uit een zeer nabij verleden, dat wil zeggen voorwerpen uit de ‘eigen tijd’ 
die de moeite waard gevonden worden om te worden bewaard voor de toekomst. 
38 Activiteiten 2004, Imagine IC (Amsterdam 2005) 

http://www.erfgoedtermen.nl/index.php/Erfgoed
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zowel individu als publieksgroepen. Het publiek kwam met elkaar in contact waardoor 

gedachtengoed, levensstijl en interesses met elkaar gedeeld werden.  

Met betrekking tot het historische erfgoed konden verschillende culturele groepen (beeld)verhalen 

aanleggen over hun migratiegeschiedenis, waardoor er beeldarchieven over deze culturele groepen 

zijn ontstaan. Hierdoor werd het beeldmateriaal aangevuld met de dimensie vanuit een 

participerend publiek waarbij zelfrepresentatie een rol speelde.  

Met betrekking tot het nieuwe erfgoed werden mensen uitgenodigd zelf eigentijdse diversiteit te 

verbeelden. Daaronder werd onder meer het vorm geven aan kwesties rondom de eigen identiteit 

verstaan. Veelal met begeleiding van beeldend kunstenaars en/of filmmakers.  

Op virtueel niveau gebruikte Imagine IC de mogelijkheden van ICT om het publiek te laten 

participeren in projecten maar ook om publiek zelf programma’s te laten maken. Zo waren 

publieksgroepen van Imagine IC actief betrokken bij de ontwikkeling, de uitvoering, de inhoud en ten 

slotte ook de evaluatie van het activiteitenprogramma.39  

Al vanaf het begin was Imagine IC hiermee bezig en nam zij een voorhoedeplaats in als het gaat om 

ICT-projecten en social media.40 Imagine IC speelde daarom een grote rol als ontwikkelingsinstelling 

met betrekking tot de toepassing van e-culturele producten. In het cultuurbeleid van stadsdeel 

Amsterdam Zuidoost kwam het stimuleren en aanbieden van ICT faciliteiten ook naar voren.41 Dit 

had mede het bewerkstelligen van enkele projecten gestimuleerd. 

 

Intangible Cultural Heritage (immaterieel erfgoed, orale geschiedenis)  

Doordat Imagine IC voornamelijk zijn activiteiten – aanbod en vraaggericht − afstelde op dat wat van 

belang was bij de gemeenschap is, werd daarbij gebruik gemaakt van orale overdracht. Dat vertaald 

zich in erfgoedtherm naar het begrip intangible cultural heritage. Met intangible cultural heritage 

wordt bedoeld de immateriële uitvoering, representatie, expressies, kennis en vaardigheden die 

culturele groepen en individuen herkennen als een onderdeel van hun culturele erfgoed. Het 

immateriële erfgoed dat van generatie tot generatie wordt opgebouwd, wordt constant herzien door 

gemeenschappen en groepen als reactie op hun omgeving, de interactie met de natuur en de 

geschiedenis. Het bezorg hen een gevoel van identiteit en continuïteit, met begrip voor culturele 

diversiteit en menselijke creativiteit. De erkenning en toepassing van intangible cultural heritage is 

bruikbaar als instrument bij internationale mensenrechten organisaties, maar ook vereist bij 

wederzijds begrip tussen gemeenschappen, groepen en individuen.42  

Door middel van ervaringsdeskundigen en ICT-ontsluitings technieken (vangnetconstructies) legde 

Imagine IC de intangible cultural heritage (orale geschiedenis) vast. De actieve publieksparticipatie 

werd daarbij als een middel gezien om intangible cultural heritage op te sporen.43 Imagine IC werkte 

met de combinatie van immaterieel erfgoed en (audiovisuele) beeldproducties. Daardoor zijn de 

immaterieële (orale) verhalen vertaald naar beeldmateriaal.  

                                                             
39 Het museum van de toekomst, Bibi Panhuysen (Boekman61 2004) 
40 Jaar 2003 betref gesprek intercultureel, Imagine IC (Amsterdam) 
41 2004, Imagine IC (Amsterdam 2005) 
42 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, (UNESCO 2003 Paris) 
43 2005, Imagine IC (Amsterdam 2006) 
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Workshops 

Door het organiseren van workshops en publieke discussies (zoals debat avonden) kreeg Imagine IC 

meer inzicht in de leefwereld en beeldtaal van jongeren. Ook werden bij dergelijke workshops 

jongeren betrokken om kennis en ervaring op te doen om zo hun talenten te ontwikkelen. Zo werd er 

bijvoorbeeld kennis en ervaring opgedaan doordat Imagine IC workshops gaf over het televisievak, 

software en muziek. Een van de resultaten was dat jongeren zelf – zelfpresentatie − beeldverhalen 

konden maken over culturele diversiteit en identiteit. Wat zij belangrijk vonden in het leven, hoe zij 

zichzelf zagen en/of hoe zij zichzelf het liefste wilden zien, kwamen daarbij aan de orde. Door het 

aanbieden van workshops raakten jongeren betrokken bij Imagine IC. Dat had als resultaat dat zij 

sporadisch en/of frequenter naar Imagine IC toekwamen en zich bonden als beeldproducenten.44 In 

de workshops werd veelal ICT en video gebruikt om beeldproducties vast te leggen.  

  Beelden 

Het veschil tussen een willekeurig museum (of culturele instelling) en Imagine IC was dat Imagine IC 

aan de hand van zelfpresentaties van migranten de maatschappelijke beeldvorming hierover werd 

bijgesteld en/of belicht werd, dit deed zij met behulp van beeldproducties. Het woord: beeld werd bij 

Imagine IC in een brede zin opgevat. Het resultaat aan beeldproducties werd onder andere gebruikt 

tentoonstellingen. Voor de verdere gebruikmaking van beelden had Imagine IC verschillende 

redenen. Beelden zijn een goed overdrachtsmiddel omdat het universeel is.45 Mensen van 

verschillende culturen kunnen elkaar verstaan door middel van beelden. Daarnaast speelt beeldtaal 

een belangrijke rol in de leefwereld van jongeren. En het kan ook heel goed in je eentje ervaren 

worden. Door het gebruik van beeld met ICT bereikt Imagine IC het publiek ook op twee fronten, 

namelijk fysieke en digitaal. Tenslotte heeft Imagine IC met de vertaalslag van ICT naar het internet 

het publiek ook op het digitale domein bereikt.  

  Born digital heritage 

De beelden(producties) die Imagine IC gebruikt is van origine al materiaal dat uit de gedigitaliseerde 

wereld komt, bijvoorbeeld foto’s zijn met een digitale camera gemaakt.  Daarom bestaat de collectie 

van Imagine IC uit born digital heritage46 (digitaal geboren erfgoed). Met betrekking tot digitaal 

erfgoed kunnen naast born digital heritage nog twee vormen benoemd worden: gedigitaliseerd 

erfgoed en digitale informatie over erfgoed. Met gedigitaliseerd erfgoed wordt erfgoed bedoeld dat 

niet van origine digitaal is maar waarvan een digitale reproductie is gemaakt. Zoals een foto van een 

tastbaar object. De digitale informatie over erfgoed is de bijbehorende informatie in een geordende 

vorm zoals databases die beschikbaar wordt gesteld. Bij Imagine IC is born digital heritage en digitale 

informatie over erfgoed aanwezig.  

 

Lokaal, landelijk en internationaal 

In de begintijd van Imagine IC heeft zij via workshops en samenwerkingen met lokale initiatieven het 

contact gezocht met het publiek. Op deze manier bonden lokale groepen en gemeenschappen zich 

                                                             
44 Programma 2003, Imagine IC (2004 Amsterdam) 
45 Werkconferentie beeldverzamelgebouw verslag, (DE LIJN 1998 Amsterdam) 
46 ABC-DE Woordenboek voor het digitale erfgoed, (Digitaal Efgoed Nederland, Den Haag 2008) 
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aan Imagine IC door hen het gevoel te geven dat Imagine IC niet vóór maar ván Amsterdam Zuidoost 

is. Op landelijk niveau werden er banden aangegaan met specifieke leeftijds-, etnische of culturele 

groepen.47 Imagine IC had ook samenwerkingen met verschillende scholen (middelbare scholen en 

hogescholen), erfgoedinstellingen en betrokken culturele groeperingen. Op deze manier werkte 

Imagine IC aan een groter lokaal en landelijk netwerk waar zelfpresentatie en nieuwe media aan de 

orde kwamen. Daarnaast stimuleerde Imagine IC grassroot-initiatieven48 verder tot ontwikkeling te 

brengen en het tot onderdeel van het bredere, maatschappelijke kader te maken.49 Imagine IC 

werkte ook deelonderwerpen uit de maatschappelijke discussies op lokaal niveau uit.   

Vanaf 2004 is Imagine IC actief in relaties op internationaal niveau en met de wetenschappelijke 

wereld. Europese samenwerkingsverbanden zorgden voor een waardevolle kennisuitwisseling tussen 

internationale partners die vanuit verschillende invalshoeken aan culturele diversiteit werken.50  

  Projecten 

Imagine IC heeft in het verleden verschillende projecten tot stand gebracht. In deze paragraaf zullen 

bekende en minder bekende projecten nader toegelicht worden. De projecten hebben allemaal hun 

eigen specifieke inhoud en karakter die in verscheidene vormen zijn uitgewerkt. Ook zullen de ICT- en 

e-culturele werkvormen ter sprake komen, omdat Imagine IC daar goede voorbeelden van heeft die 

tevens als case-studies kunnen gebruikt worden voor het culturele veld. Ondere andere voor erfgoed 

instellingen die zoeken naar andere en/of betere werkwijzen voor publiek participatie en/of het 

ontsluiten van immaterieel erfgoed en nieuw erfgoed. Sommige projecten waren gericht op het 

landelijke, internationale en andere meer op de buurt. Wat de projecten met elkaar gemeen hebben 

zijn de thema’s zelfpresentatie, beeldvorming, interculturele dialoog en culturele diversiteit.  

Imagine IC is gelocaliseerd in de Bijlmer/Bijlmermeer en heeft daardoor een sterke band met de 

buurt. Met de verschillende buurtprojecten bracht Imagine IC ook (automatisch) een bijdrage aan de 

culturele biografie51 van de Bijlmer. Een paar projecten waren sterk verbonden met deze buurt, zoals 

‘Grunder breekt op’ (afscheid van grunder). In deze fotoreportage werden de bewoners (met 

verschillende ideeën, verschillende culturen, dromen en plannen) en hun eigen verhalen van de flat 

‘Grunder’ in beeld gebracht. Wat zij met elkaar gemeen hadden is dat ze in de flat ‘Grunder’ woonde 

en leefde. Deze flat werd afgebroken en was in die periode onderhevig aan verval en verloedering 

door leegstand. De bewoners vertelden hun eigen verhaal over hun ‘thuis’ en de band die ze hadden 

met de flat en met hun medebewoners. Veelal kwamen positieve verhalen over de leefbaarheid en 

het samenwerken aan deze leefbaarheid naar voren. Dit project was een mooi voorbeeld over het 

eigen beeld die de bewoners hadden van de flat ten opzichte van de mensen die de flat enkel 

associeerde met criminaliteit, junkies en illegalen. Door de media werd (en wordt nog steeds) vaak 

een negatief beeld geschetst over de Bijlmer in het algemeen en de flats in het bijzonder. Imagine IC 

                                                             
47 Projectmonitor 2002, Imagine IC (Amsterdam 2003) 
48 Sociaal-culturele initiatieven vanuit lokale organisaties 
49 Programma 2003, Imagine IC (Amsterdam 2004) 
50 Bestuursverslag 2005, Imagine IC (Amsterdam 2006) 
51

 Met het project Grunder breekt op heeft Imagine IC de flat Grunder en haar bewoners ‘gedocumenteert’. 

Culturele Biografie is het materiële (de flat) en de immateriële (de bewoners, de herinneringen, alsook de 
geschreven documenten en dergelijke) erfgoed dat fysieke en geestelijke elementen zoals waardes, emoties, 
identieit, mysterie geeft aan een plaats. Omdat de flat is afgebroken, is dit immaterieel erfgoed (dat Imagine IC 
heeft) een belangrijk document voor onder andere historici, sociologen, erfgoedspecialisten etcetera. 
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heeft met dit project een tegengeluid laten horen door het onderwerp vanuit het perspectief van de 

bewoners te belichten. Tezamen gafen zij een beeld van de cultuur en de diversiteit van Grunder, dat 

symbool staat voor de ‘oude’ verdwijnende Bijlmer. 

 

Foto uit het project ‘Grunder breek op’   

De beeldvorming over de mislukte integratie van migranten was bij het project ‘Verbeelding voor 

vluchtelingen’ een onderwerp dat kritisch aan de kaak werd gesteld door Imagine IC. Een plek geven 

aan diegenen die in brede maatschappelijke discussies weinig stem kregen was daarbij een 

uitgangspunt. Door publieke discussies te houden waarbij allochtonen in aanraking kwamen met 

andere culturen werd dat streven bereikt. Zoals in ‘Verbeelding van vluchtelingen’52 waarbij 

fotografen en documentaire-makers met elkaar in gesprek gingen over hun werk. Na een discussie, 

waaraan ook het publiek deelnam, werd geconcludeerd dat de beeldvorming van niet-vluchtelingen 

afstandelijker en clichématiger was dan het beeld dat de gevluchte filmmakers neerzetten. Dit 

project had met zijn sociaal-politieke onderwerp gesprekstof opgeroepen bij het publiek en het heeft 

de beeldvorming over vluchtelingen bijgesteld. De film- en documentaire makers waren vaak geneigd 

een meelijwekkend en passief portret neer te zetten. De ervaringsdeskundigen verbeelden juist het 

beeld van veerkrachtige persoonlijkheden die een toekomst voor ogen zien.  

Video workshops van het project Ghana Sisters Girls aan Ghanese jonge vrouwen hebben 

geresulteerd in vier53 video’s. Er is gekozen voor video omdat dat een instrument is dat zich goed 

leent om een eigen visie en beleveniswereld in beeld te brengen. Uitgangspunt voor de 

videoproducties waren de jonge Ghanese vrouwen zelf: Wat vinden zij belangrijk? In de 

beeldproducties kwamen thema’s naar voren als de droom om naar Nederland te komen die andere 

wendingen aan kan nemen wanneer men eenmaal aangekomen is. Hoe zij de toekomst zien in 

Nederland. Of thema’s van eigentijdse diversiteit, zoals Ghanese en westerse mode.  

Voor het project ‘Wild Walks’ waren er vijf verschillende audioroutes ontwikkeld aan de hand van de 

gedachtenwereld  van acht verschillende personen. Hierbij konden zij (een half uur) in de leefwereld 

van verschillende fictieve herkenbare personen verplaatsen zoals die van een lunchende 

kantoormedewerker van de chique Arenaboulevard, een gehaaste moeder tijdens het boodschappen 

                                                             
52 2003, Imagine IC (Amsterdam 2004) 
53 Één video daarvan is opgenomen in het archief van het Instituut voor Beeld en Geluid.  
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doen, een  dakloze, een jongere vol toekomstdromen of een opgewekte Ghanese migrant.  Al deze 

personages zijn regelmatig in het gebied van de Amsterdamse poort en de Arenaboulevard te vinden. 

Het is een locatie waar veel verschillende identieiten elkaar dagelijks ontmoeten. Met Wild Walks gaf 

Imagine IC duidelijk een beeld van de eigentijdse diversiteit in het werk-, woon- en winkelgebied 

Amsterdamse Poort/Arenaboulevard.  

Bij het project ‘andersAmsterdam’ werden buurtbewoners (van Amsterdam Oost en Zuidoost) 

uitgenodigd om de diversiteit van hun privé-wereld en publieke omgeving te verbeelden. Centraal 

stond de plaats die zijzelf binnen de publieke omgeving voor latere generaties zouden willen 

vastleggen. Hierbij werd de collectie culturele diversiteit van het Stadsarchief Amsterdam 

aangehaald. De voorbeeldfoto’s die uit deze collectie getoond werden sloten niet aan bij de 

beleveniswereld van de deelnemers. Het  resultaat van het project zijn foto’s die vanuit een eigen 

(persoonlijke) perspectief zijn gemaakt.54 Bijvoorbeeld een Chinese deelnemer die de Chinese 

jongeren en hun eigentijdse lifestyle in beeld bracht. Hierbij liet hij jongeren zien met een voorliefde 

voor (bi-)sexualiteit, body-piercings, snelle motoren, genotsmiddelen en popmuziek. Hiermee werd 

een achterhaald stereotiep beeld onderuit gehaald. De beeldproducties van de jongeren zijn 

opgenomen in de beeldbank van Imagine IC.  

In het kader van verhalen vertellen over migratie is het project ‘Shooting the family’ een goed 

voorbeeld. Naar aanleiding van een film van Aicha Laoukili over de Marokkaans-Nederlandse familie 

Bouchibti hadden Marokkaanse ouders en kinderen, buurtbewoners, jongerenwerkers, 

opiniemakers, wetenschappers, filmmakers en andere mensen gediscussieerd over veranderende 

familierelaties als gevolg van migratie. Aspecten als geloof, bewegingsvrijheid van de kinderen, 

partnerkeuze, rolverdeling binnen het gezin en banden met Marokko kwamen hierbij ter sprake. In 

de homevideo ‘Shooting the family’ presenteert de familie Bouchibti zich als een familie met een 

duidelijke geloofsovertuiging en een Marokkaanse achtergrond, maar toch vooral ook als een gezin 

als alle andere in Nederland. In totaal werden er drie film- en gespreksavonden georganiseerd.55  

Bij het uitnodigende project ‘The Red Dress’ werden sterke linken gelegd tussen verschillende 

culturen. Onder begeleiding van kunstenaars, mode-ontwerpers en kleermakers stonden jongeren 

stil bij wat zij aan kledingtradities hebben mee gekregen van hun familie en omgeving. Met deze 

kennis mochten zij aan de slag gaan om zelf een rode jurk te maken. De bedenkers van het project 

hadden een grote fascinatie voor gelijkvormigheid en bedachten dit project vanuit een standaard 

jurk, ofwel de zogenaamde rode moederjurk. In totaal werden er een dertigtal eigenzinnige en 

eigentijdse creaties gemaakt door Ghanese, Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Chinese 

jongeren van 16 tot 25 jaar. Het gebruikmaken van een jurk (mode) is een goed en mooi voorbeeld 

van hoe je eigentijdse diversieit en migratiegeschiedenis kan vormgeven. Ook het werken aan de jurk 

zelf en de presentatie in een modeshow gaf het project een publiek participerend karakter. Bij dit 

project behoren portretfoto’s waarbij de jonge vrouwen de jurk dragen die zij zelf hadden gemaakt. 

Deze foto’s zijn opgenomen in de beeldbank.   

                                                             
54 2004, Imagine IC (Amsterdam 2005) 
55 De film ‘Shooting the Famliy’ is opgenomen in het archief van het Instituut voor Beeld en Geluid. 
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Foto uit het project ‘The Red Dress’ 

De volgende projecten zijn de wat meer bekende projecten. Een daarvan was het project 

Levensverhalen. Het is tot nu toe het grootst en meest omvattende project van Imagine IC. Tevens 

was het een project dat erg aansloot bij de (oorspronkelijke) ideeën van het Beeldverzamelgebouw.  

Met het project Levensverhalen wilde Imagine IC verhalen van de eerste generatie migranten 

vastleggen en bewaren (onder andere) voor het nageslacht. Zo kunnen zij hun levenservaringen (o.a. 

over migratie en inburgering) doorgeven aan hun familie en bevolkingsgroep. De 

ervaringsdeskundigen kwamen hier in beeld en vertelden over hun verleden, heden en de toekomst. 

Imagine IC stelt deze opnamen ter beschikking voor de volgende generaties. Imagine IC heeft met dit 

project een collectie opgebouwd aan persoonlijke verhalen van de grootste migrantengroepen in 

Nederland: Indische Nederlanders, Molukkers, Turken, Marokkanen en Surinamers. Doordat deze 

persoonlijke verhalen gebundeld zijn brengen zij een kleurrijk beeld van de multiculturele 

samenleving. En is het een aanvulling voor het collectieve geheugen van de samenleving. Na verloop 

van tijd is er een kritisch jongerenpanel aangesteld om wijzigingen aan te brengen in het 

interviewprotocol. De jongeren vonden namelijk dat de eerste verhalenreeks niet goed aansloot op 

hun beleveniswereld. Emotionele aspecten van de inburgering in Nederland stonden namelijk nog te 

veel op de achtergrond. Het jongerenpanel, met rol als adviseur, heeft er voor gezorgd dat een 

nieuwe reeks opnames van levensverhalen wel aansloot bij de informatiebehoefte en 

beleveniswereld van jongeren.  De Levensverhalen zijn te bekijken door middel van een ICT-

programma op twee computers die bij Imagine IC zijn opgesteld.  . 

  

Mevrouw Wattimena©Imagine IC   Meneer Najib©Imagine IC 
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In de volgende projecten heeft Imagine IC de vertaalslag gemaakt van I(CT) naar E (culturele) 

producties.56  

Bij de expositie van Broodje pom op het menu werden recepten, ingrediënten, geluidsfragmenten, 

foto’s en films getoond. Daarnaast werden er ook allerlei activiteiten georganiseerd. De achtergrond 

van het project ligt in de dynamische uitwisseling van de Nederlandse en Surinaamse (eet)cultuur. 

Het broodje pom kwam (oorspronkelijk) van een Joods ovengerecht dat vanuit Nederland 

gemigreerd is naar Suriname, waar het oorspronkelijke gerecht een andere smaak heeft gekregen 

door anderen ingrediënten en door de tand des tijds, waarna het weer mee teruggenomen is door 

Surinaamse migranten naar Nederland. Het project Broodje pom op het menu belicht de migratie van 

voedsel aan de hand van mensenmigratie. De resultaten van het project zijn te rekenen tot culinair 

erfgoed.57 Dit was niet een uitgangspunt van Imagine IC, maar het is wel een gevolg van het project. 

Voor het project is ook een website ontwikkeld, waarop informatie te vinden is over ondernemingen 

in Amsterdam Zuidoost die een broodje pom serveren, over recepten, actualiteiten en 

ontwikkelingen rondom het recept en de activiteiten die Imagine IC rondom het project organiseert. 

Hiermee bracht Imagine IC het broodje pom op de digitale (menu)kaart.     

Xpats was een project waarbij drie thema’s centraal stonden: Molukse woonoorden, de komst van 

vrouw en kinderen uit Turkije, bruid/bruidegom uit Marokko. Op het internet worden deze thema’s 

gepresenteerd door middel van een interactieve website. De thema’s herbergen diverse niveaus van 

inburgering. Het project was van het programma Cultureel erfgoed minderheden. En werd 

ontwikkeld aan hand van de volgende vragen: Hoe kijken autochtonen naar migratie en inburgering 

en hoe kijken migranten daar zelf naar (ofwel: wat rekenen zij tot hun migratiegeschiedenis). Zelf 

presentatie en dus maatschappelijke beeldvorming kwamen hierbij ter sprake. Bij Xpats werd 

onderzoek gedaan naar beelden uit bestaande archieven en van de migrantengroepen zelf. De 

bovengenoemde thema’s waren het resultaat van wat deze groep belangrijk vond om – als 

cultuuroverdracht – te vertellen aan hun nakomelingen. Het was een project waarbij het eigen 

verhaal van de migranten als immaterieel erfgoed is gevangen/verzameld. Een verhaal over migratie 

gaat niet alleen over fysiek overleven, maar ook over een zinvol en plezierig leven. Dit kwam veelal 

niet terug in het beeld dat de media destijds schetsten. Met Xpats was Imagine IC op zoek gegaan 

naar de verhalen in de huiselijke kring. Met het losmaken van de eigen geschiedenissen kwamen hele 

andere verhalen naar voren. Op de interactieve webiste van Xpats kan je naar onderwerpen zoeken 

en word je aan de hand van een specifiek beeldverhaal doorverwezen (zijsporen) naar een 

gerelateerd beeldverhaal. Dit maakt de website interessant en leuk, waarbij je als bezoeker 

nieuwsgierig blijft naar de vele verhalen. In een gastenboek kunnen bezoekers reageren.  

In het project Nine(9) – Verhalen van vroeger/Sacred werd er gewerkt met het vastleggen van 

verhalen via digitale strategieën. Imagine IC organiseerde workshops gericht op twee verschillende 

doelgroepen; senioren (55+, met een niet-Nederlandse culturele achtergrond) en jongeren. Het 

thema voor de senioren was de herdenking van de slavernij. Imagine IC had hiervoor een speciale 

ruimte ingericht die de deelnemers moest terugbrengen naar de tijd van de slavernij en het daarbij 

behorende gevoel. Hun herinneringen werden gekoppeld aan persoonlijk fotomateriaal dat 

                                                             
56 Van ICT naar Internet. 
57 Culinair erfgoed wordt gerekend tot immaterieel erfgoed. Omdat de (traditionele) wijze – ambachtelijkheid 
(skills) en erfgoed (memory) – van het bereiden, de gastronomie en het consumeren van generatie tot 
generatie naast door materiaal (o.a. kookboeken) ook oraal wordt overgebracht.    
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gepresenteerd werd in het digitale fotoarchief Verhalen van vroeger. Bij de senioren vond de 

uitwisseling van ervaringen in een fysieke herinneringsruimte plaats. Bij de jongerenworkshop 

Nine(9) Sacred werd er voor een andere methode gekozen, namelijk het internet. Via een eigen 

website en weblog konden de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen, deze deelnemers 

werden eerst benaderd via populaire chatsites waar hen gevraagd werd in beeld, woord en geluid te 

reageren op zingevingsvraagstukken en symboliek.  

Imagine IC hield zich ook bezig met gevoelige onderwerpen zoals religie en (ook Nederlandse) 

traditie. In het project Mutiple M –Chain Diary werd de beleveniswereld van jonge moslims getoond 

waarbij zij de verhalen en het beeldmateriaal bepaalden. Het project kreeg vorm in een 

tentoonstelling en een website.58 Op de tentoonstelling werd een interactieve multimedia installatie 

geplaatst die de visie van moslimjongeren in beeld bracht. De website is een internationaal platform 

waar jonge moslims met elkaar in dialoog gaan door middel van geüploade films. De jongeren 

kunnen daarmee hun (eigen) verhaal vertellen en op elkaar reageren. Daarnaast is het mogelijk om 

een blog bij te houden en reacties te plaatsen waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft. Door de 

website raken moslimjongeren in contact met andere moslimjongeren over de hele wereld. Samen 

met een onderzoek naar moslims, mode en muziek van het ISIM (International Institute for the Study 

of Islam in the Modern World) gaf dit project een genuanceerd beeld van de identeitsbeleving van 

moslims in hedendaags Nederland.59 Multiple M leeft voort door nieuwe workshops in binnen- en 

buitenland. Onlangs vond de tentoonstelling Multiple M 3.0 plaats bij Overvecht Centraal.60   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                             
58 www.chaindiary.com  
59 Bestuursverslag 2007, Imagine IC 
60 Overvecht Centraal is een nieuwe multifunctionele ruimte bij station Overvecht (Utrecht). 

http://www.chaindiary.com/
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  1.3   Beeldbank 

Het oorspronkelijke doel van Stichting Beeldverzamelgebouw was onder andere het toegankelijk 

maken van deelcollecties archieven, in bestaande archieven als ook particuliere archieven, over 

migratie. Daar werd destijds ook iemand voor aangesteld, die doorlopend beeldonderzoek deed en 

materiaal opspoord, bijvoorbeeld bij Instituut voor Beeld en Geluid. Selecties van dit materiaal is 

opgenomen in de beeldbank. De beeldbank werkte als het ware als een vangnet voor beelden die 

anders niet tot hun recht zouden komen. De beeldbank was bedoeld voor educatie en onderzoek 

naar levensverhalen van migranten. Imagine IC wilde met de beeldbank deze beelden ter beschikking 

stellen voor een breder publiek. Dit gevonden archiefmateriaal werd in een nieuwe context 

geplaatst, met als gevolg een veelzijdiger beeld over de geschiedenis van migranten en de 

ontwikkelingen van culturen. Hierdoor kreeg de bezoeker een indruk van de verschillende 

invalshoeken op de culturele verscheidenheid, de diversiteit van het beschikbare bronnenmateriaal 

en van de maatschappij. De beeldbank bestaat niet alleen uit archiefmateriaal, maar bevat ook 

beeldmaterialen die Imagine IC heeft verzameld tijdens de verschillende projecten.  

Het verzamelen is echter nooit doel op zich geweest. Imagine IC is geen collectionerende instellingen, 

zoals musea dat wel zijn. Dat betekent dat Imagine IC ook geen collectieplan heeft. De beeldbank 

geeft daarom ook geen inzage in het totale beeldarchief van Imagine IC.  
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Hoofdstuk 2: Het heden 

2.1  Cultuurbeleid 

De Raad voor Cultuur is positief over Imagine IC. Zowel tijdens het ministerschap van Medy van der 

Laan (2003-2006) als van Ronald Plasterk (2007-2010).  

Bij ‘Meer dan de som’, de cultuurnota van Medy van der Laan, wordt de nadruk gelegd op 

interculturele verbindingen. Hierin staat dat vanaf de tijd sinds Rick van der Ploeg de implementatie 

van culturele diversiteit binnen de werkwijze van culturele instellingen toegenomen is, maar dat er 

nog teveel gescheiden circuits zijn waar culturele groepen hun eigen podia en dergelijke hebben. 

Daarom wil het kabinet – in het kader van culturele diversiteit − innoverende interculturele 

programmeringen aanmoedigen.61 Daarnaast stimuleert de cultuurnota onder andere 

talentontwikkeling en e-cultuur.  

De Raad voor Cultuur is van mening (in 2010) dat Imagine IC, als ontwikkelingsinstelling, voldoet aan 

de eisen van de ministerieële regeling.62 Imagine IC speelt een vernieuwende rol op intercultureel 

terrein omdat zij cultuuruitingen verkent van diverse groepen Nederlanders en deze met behulp van 

verschillende kunstvormen overbrengt naar een groter publiek. Met de focus op verbindingen tussen 

de lokale situatie en internationale ontwikkelingen.  

 Raad voor Cultuur: 

Door de wijze waarop de instelling verbanden legt tussen het verzamelen van verhalen uit 

migrantenculturen en het ontwikkelen van nieuwe manieren om die verhalen te verbeelden 

en daarbij ook jongeren bij betrekt, heeft Imagine IC een inspirerende uitwerking op andere 

culturele instellingen.63  

De Raad voor Cultuur is enthousiast over het beleid van Imagine IC in de periode 2008-2011.  

Raad voor Cultuur:  

Zowel wat betreft de vorm als wat betreft de inhoud speelt de instelling goed in op haar 

doelgroepen, door diverse werk- en presentatievormen te hanteren. Dankzij de manier 

waarop nieuwe technologie wordt ingezet bij het maken en presenteren van producties , 

sluiten deze goed aan bij de belevingswereld van jongeren. Vraagstukken van identiteit 

worden daarbij gekoppeld aan artistieke vertaling, gebruikmakend van digitale 

expressievormen.64       

Op nationaal en internationaal niveau is Imagine IC ingebed in relevante netwerken van 

migrantencultuur en kunstinstellingen. De Raad voor Cultuur is positief over deze contacten.  

Door deze contacten maakt de instelling op een productieve manier gebruik van recente 

inzichten die zijn opgedaan bij andere instellingen en in landen waar een ruimere ervaring 

bestaat met de omgang met culturele diversiteit en er is sprake van een eigen inbreng in het 

                                                             
61 Meer dan de som 2005-2008, Medy van der Laan (Ministerie van OC&W 2004) 
62 Raad voor Cultuur Subsidieplan advies 2009-2012 Imagine IC, (Amsterdam 2010) 
63 Ibidem 
64 Ibidem 
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nationale en internationale discours over de presentatie van interculturele artistieke 

uitingen.65  

Verder is de Raad ook positief over de wijze waarop de instelling jongeren met een gemengde 

culturele achtergrond actief bij het werk betrekt door hun een stem te geven in de invulling van 

bepaalde programmaonderdelen.  

Conclusie: de Raad voor Cultuur heeft positief geoordeeld over de subsidieaanvraag van Imagine IC. 

De instelling legt op een vernieuwende wijze verbanden tussen de cultuur van migrantengroepen en 

de artistieke vertaling daarvan in eigentijdse presentatievormen. Daarom heeft de Raad voor Cultuur 

besloten Imagine IC op te nemen in de basisinfrastructuur van 2009-2012 en een verhoging van de 

subsidie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Ibidem 



36 
 

 2.2 Imagine IC 

2.2.1    Nieuwe Missie 

De nadruk lag eerst voornamelijk in het verzamelen en ontsluiten van (immaterieel) erfgoed van 

migranten en het toegankelijk maken ervan voor belangstellenden. Imagine IC is een van de eerste 

instellingen die hierin met succes een rol heeft gespeeld. Oftewel, Imagine IC heeft een 

voorhoedepositie ingenomen binnen het culturele veld met het verzamelen en ontsluiten van 

cultureel (immaterieel) erfgoed van minderheden.66 Als er een schaap over de dam is, volgen er 

meer. Ook andere instellingen hebben nu cultureel erfgoed van minderheden opgenomen in hun 

beleid waardoor er ruimte is ontstaan bij Imagine IC voor een nieuwe missie, die als volgt luidt: 

Bij Imagine IC vertellen mensen hun eigen verhalen over migratie en de superdiverse, vooral 

grootstedelijke samenleving die daarvan het gevolg is. Samen met kunstenaars en met 

wetenschappers maken en bespreken zij beeldproducties over wat er speelt in de wijk, de stad 

en het land. Imagine IC presenteert deze als toekomstig en gedeeld67 erfgoed, of: ‘erfgoed van 

de toekomst’.  

Imagine IC wil innovator, producent, presentator en ‘agendeur’ zijn van eigentijdse cultuur en nieuw 

erfgoed. Als ‘productiehuis voor de erfgoedsector’ (aldus het lopende kunstenplan) produceert 

Imagine IC eigentijdse beelden – letterlijk en figuurlijk. Met zijn verbeelde verhalen creëert Imagine 

IC een gefacetteerd perspectief op de post-koloniale, multiculturele en superdiverse samenlevingen 

die in elkaar overvloeiden. We zetten onze beelden naast andere, opdat het beeld van diversiteit 

wordt verrijkt en publieke opinies over de multiculturele samenleving, of zijn karikatuur, worden 

uitgedaagd. 

Op dit moment focust Imagine IC op nieuwe generaties vertellers. Samen met kunstenaars en 

wetenschappers inspireren en maken deze verhalenvertellers van alle komaf bij ons verhalen 

beeldproducties over wat er speelt in hun leven, in hun buurt, stad en land. Imagine IC verzamelt en 

presenteert deze eigentijdse verhalen als erfgoed van de toekomst. Imagine IC wil hiermee bijdragen 

aan de verrijken van het concept en corpus van Nederlands erfgoed en zo een duurzame bijdrage 

leveren aan een inclusieve opvatting van Nederlandse geschiedenis, identiteit en toekomtst. Imagine 

IC wil de superdiverse werkelijkheid van mensen vangen, duiden en breed toegankelijk  maken voor 

een huidig en toekosmtig publiek.68  

Imagine IC ontwikkelt activiteiten op de kruising van actuele kunstproductie, participatie en 

maatschappelijk onderzoek, en wil bijdragen aan maatschappelijke samenhang door de bevordering 

van interculturele betrekkingen en multiculturele duurzaamheid. 

Zij doet dat bijvoorbeeld met jongeren, waarbij de aandacht uitgaat naar de eigentijdse 

cultuuruitingen en hun lifestyles. Maar óók met met cultureel/etnisch ondernemerschap, waarbij zij 

de ondernemers ziet als maatschappelijke trendsetters die een maatschappelijk positie innemen. 

                                                             
66 Innovatie in de erfgoedsector vanuit culturele diversiteit, Imagine IC (Amsterdam) 
67 Met ‘gedeeld’ erfgoed bedoelen wij, in afwijking van de geldende, nauwere definitie, dat verhalen, i.e. 
erfgoed, van eigentijdse (lichte, situationele) gemeenschappen deel worden van het maatschappij- en 
toekomstbeeld van mensen wier werkelijkheid deze verhalen (nog) niet vertegenwoordigen. 
68 Superdiverse beelden voor iedereen, Imagine IC (Amsterdam 2011) 
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Waarbij de producten en diensten de ruggengraat van identificaties en gemeenschappen zijn. Tevens 

vormt ondernemerschap een belangrijke integratiefactor en –indicator. 69   

De verschillende onderwerpen en doelen die Imagine IC ontwikkelt zijn actief verbonden met de 

pijlers van het Amstedamse kunstenplan en met de opdracht die Imagine IC voor het stadsdeel 

Zuidoost vervult.70  

Imagine IC is bekend als ontwikkelingsinstelling en om haar proactieve rol in de erfgoedsector. Door 

de nieuwe missie is het verzamelen en ontsluiten van cultureel erfgoed van minderheden meer op de 

achtergrond komen te liggen. Wel kan Imagine IC een rol blijven spelen bij het interpreteren en 

(re)presenteren van migrantenerfgoed bij andere instelligen en/of organisaties.  

Als resultaat van de nieuwe missie is Imagine IC zich gaan ontwikkelen tot innovator, producent en 

presentator van eigentijdse cultuur en nieuw erfgoed.71 Met de taak als ontwikkelingsinstelling 

(gericht op ontwikkeling en vernieuwing) en productiehuis voor de erfgoedsector voldoet Imagine IC 

ook aan de subsidie eisen van de cultuurnota Kunst van leven 2009-2012.72  

De nieuwe missie heeft geleid tot een focus op een breder publiek73 met de relativering dat de 

multiculturaliteit niet alleen een zaak is van de migranten gemeenschappen maar ook van niet-

migranten.74 Deze werkelijkheid was bij Imagine IC al eerder praktijk, maar wordt nu nader 

uitgewerkt. Het verschil tussen de eerdere missie en werkwijze en de actuele missie is dat Imagine IC 

niet meer beeldmaterialen verzameld en ontsluit van andere archieven en/of migrantenomroepen. 

Dit heeft Imagine IC in het verleden wél gedaan om de verscheidenheid van bronnenmateriaal met 

betrekking tot migratiegeschiedenis te laten zien en te presenteren. Het oorspronkelijk doel van het 

Beeldverzamelgebouw/ICM: informeren over migratiegeschiedenis, waar beeldonderzoek gedaan 

werd naar de culturele, sociaal-economische en religeuze achtergronden van migranten en 

vluchtelingen en naar hun politieke en economische motieven om hun vaderland te verlaten en in 

een Nederland een nieuw leven op te bouwen is bij Imagine IC niet (meer) een kerntaak. Er zijn 

tegenwoordig andere instellingen en/of organisaties die deze doelstelling hebben opgenomen in hun 

beleid. Bijvoorbeeld: Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten.75 

   

 

 

                                                             
69

 Superdiverse beelden voor iedereen, Imagine IC (Amsterdam 2011) 
70 Jaarverslag 2009, Imagine IC (Amsterdam 2010) 
71 Ibidem  
72 De cultuurnota Kunst van leven 2009-2012 (OC&W) is door Minister Ronald Plasterk (PVDA) geschreven ten 
tijde van kabinet Balkenende lV. Tevens is er met deze cultuurnota meer ruimte ontstaan (door budgettering) 
voor projecten op het terrein van nieuwe media en e-cultuur.  
73 Interview met Liane van der Linden (ex-directrice van Imagine IC, interview afgelegd op 16-03-2011) 
74 Jaarverslag 2009, Imagine IC (Amsterdam 2010) 
75 Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) richt zich op historisch onderzoek naar de komst en 
aanwezigheid van migranten in Nederland en stimuleert internationaal vergelijkend onderzoek naar migratie- 
en integratieprocessen. Het CGM stelt zich daarnaast tot doel om een actieve bijdrage te leveren aan het 
opsporen en toegankelijk maken van de bronnen met betrekking tot de geschiedenis van migranten in 
Nederland. De CGM website: www.vijfeeuwenmigratie.nl.   

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/
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2.2.2  Doelgroep 

Imagine IC richt zich op drie doelgroepen: jongeren, algemener publiek en professionals.  

Jongeren (15-29 jaar) zijn voor Imagine IC belangrijke gesprekspartners voor de dynamisering die 

Imagine IC beoogt voor het concept en corpus van erfgoed. Imagine IC betrekt actief jongeren bij de 

actualiteit van erfgoed. De jongeren die Imagine IC benadert luisteren naar FunX (radio), hebben 

interesse in muziek zijn zich bewust van hun lifestyles. Imagine IC werkt samen met (jongeren) 

organisaties in Zuidoost, Amsterdam en erbuiten voor het bereik van deze jongeren. Daarnaast 

worden jongeren bereikt via workshops zoals ‘Erfgoed van de toekomst’ (voor klassen en andere 

groepen). Deze wordt in het specifieke kader van concrete projecten ingezet voor bespreking en 

dynamisering van de betekenis en het corpus aan erfgoed. In het kader van cultuureducatie worden 

jongeren onder andere bereikt via onderwijskanalen zoals ED*T van het Instituut voor Beeld en 

Geluid. 

Onder algemener publiek verstaat Imagine IC het publiek dat de NRC Next leest en/of naar het 

Journaal op 3 kijkt. Daarbij richten zij zich op de zogenaamde ‘early adapters’, de mensen met 

belangstelling voor de voorhoede van maatschappelijk ontwikkelingen. Tevens is het bereik ook 

gericht op main stream publieken. Deze groep omvat ook mensen die zich over de thema’s van 

Imagine IC alleen of voornamelijk laten informeren via populaire media.  

De jongeren en het algemenere publiek wordt (ook) bereikt door en via verschillende professionals. 

Imagine IC richt zich op deze professionals, met name in de erfgoed- en verdere culturele sectoren, in 

de onderwijs en verdere educatie, onderzoek, maatschappij opbouw en media.  

 

  2.2.3 Projecten  

In het kader van cultureel/etnisch ondernemerschap heeft Imagine IC een project verwezenlijkt 

genaamd Supertoko. Dit was een vervolg van een eerder gerealiseerd project: Eigen Toko’s.76 Met 

Supertoko richtte Imagine IC zich op de multiculturele duurzaamheid in Amsterdamse wijken. 

Hiermee vervult Imagine IC een innoverende rol in de erfgoedsector doordat zij met dit project de 

wetenschappelijk nieuwste inzichten op het terrein van economie en diversiteit thematiseert in de 

erfgoed- en cultuursector. In de tentoonstelling werden portretfoto’s getoond van ondernemers die 

met een mix van verschillende en nieuwe culturen in Nederland commerciële successen boekten. De 

zakelijke creativiteit van de ondernemers die producten en diensten tot stand brengt met 

verscheidene culturele elementen vormt een markt voor interculturele ontmoetingen.  

                                                             
76 Eigen toko’s (2006); in het project werden etnische ondernemingen via twee lijnen bekeken. Ten eerste 
werden de (eigentijdse) trends in etnisch ondernemerschap belicht, zoals innovatie, nichevorming, 
commodificatie van ondernemerschap en dergelijke. Ten tweede stond de beeldvorming over etnisch 
ondernemerschap centraal. Daarbij werd de positie van de ondernemers belicht, zoals ondoorzichte financiële 
netwerken, persoonlijke en onproffesionele vormen van zaken doen en winkels waar een combinatie van 
verschillende producten verkocht wordt. Portretten van alle ondernemers waren tentoongesteld bij Imagine IC. 
De foto’s leverden verschillende beelden op, zoals een ondernemer die een rolmodel en sleutelfiguur is voor 
een specifieke culturele groep, een ondernemer die een combinatie maakt van zakelijke vaardigheden van 
elders en van hier en van ondernemers waarbij culturele afkomst geen enkele rol speelt.    
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Bijlmereuro was een project waarbij de buurt op sociaal-cultureel en economisch gebied bij 

betrokken werd. Voor dit project heeft Imagine IC samengewerkt met Christian Nold (kunstenaar, 

ontwerper en educator op het gebied van e-culture producties). Christian Nold werkt aan het 

ontwikkelen van nieuwe participatieve manieren waarmee gemeenschappen zich kunnen 

representeren. In dit project onderzocht hij hoe een nieuwe munteenheid (de Bijlmereuro) en een 

nieuw vertrouwenssysteem het lokale aandeelhouderschap op een ander niveau kon brengen. Een 

niveau dat tevens bijdraagde aan de ontwikkeling op sociaal-cultureel en economisch gebied van de 

ondernemingen en de consumenten in de buurt. Door de diversiteit in de buurt is er veel verschillend 

soorten geld in omloop. Met de lancering van de Bijlmereuro is er meer interactie ontstaan tussen 

mensen met verschillende culturele achtergronden. Het project had een hoog technologisch 

karakter, doordat er op biljetten een RFID-tag zat. Hiermee kon de Bijlmereuro gescand worden (bij 

de lokale bank van Imagine IC). Waardoor men kon zien welke route het biljet had afgelegd. 77  Op de 

website www.bijlmereuro.net kon men de route bekijken. Het concept van Christian Nold is door 

Imagine IC uitgewerkt tot een geslaagd project. 

 

Een foto van de Bijlmereuro       

In het project Chicks, Kicks and Glory78 werd een antropologisch onderzoek thematisch uitgewerkt tot 

een tentoonstelling, expertmeetings, workshops striptekenen en dansvoorstellingen. Voor de 

tentoonstelling zijn de persoonlijke levensverhalen van de kickboksende moslima’s vertaald naar 

striptekeningen (o.a. door de bekende striptekenaar Peter Pontiac). Uit het onderzoek is naar voren 

gekomen dat kickboksen een populaire sport is, vooral onder Marokkaanse meiden. Zij zijn trots op 

hun discipline waarbij zij zich profileren – binnen de ‘mannelijke’ sport – met hun eigen identiteit. In 

de levensverhalen komen individuele keuzes aan bod die zij maken onder complexe 

omstandigheden.   

Voor veel van de meiden is kickboksen een expressie en stimuleert het de mentale kracht. Binnen het 

kader van het project werden er avonden georganiseerd voor antropologen die discussieerden over 

het verbeelden en presenteren van antropologische onderzoeken. Antropologen zijn op zoek naar 

nieuwe manieren om hun onderzoeksresultaten te presenteren en Imagine IC is op zoek naar nieuwe 

                                                             
77 Museums as places for intercultural dialogue: selected practices from Europe (MAP for ID 2009) 
78 Chicks, Kicks and Glory; de betekenis van kickboksen voor Marokkaans-Nederlandse meisjes, Jasmijn Rana 
(2011) 

http://www.bijlmereuro.net/
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manieren van verhalen verzamelen. Imagine IC heeft laten zien hoe het ook anders kan: de avonden 

hebben geresulteerd in nieuwe perspectieven en methodologieën voor samenwerking tussen 

antropologen en culturele instellingen. Daarnaast werden er workshops striptekenen georganiseerd 

voor jongeren. De dansvoorstellingen die te zien waren in theaters in Amsterdam en Rotterdam 

waren het resultaat van het bijeenbrengen van acht kickboksende meiden van diverse herkomst die 

kickboksen combineerden met dans en gesproken levensverhalen waarin zij vertelden over hun 

passie en motieven voor het kickboksen.  Het project was een groot succes en het krijgt een vervolg. 

Andere instellingen79 hebben belangstelling getoond voor het tentoonstellen van Chick, Kicks and 

Glory en hebben interesse in de dansvoorstellingen.80  

 

  2.2.4  Ontwikkelingen in het digitale domein 

Imagine IC heeft met zijn methodes van verhalen vangen (vangconstructies) en presenteren een 

belangrijke rol gespeeld binnen de erfgoedsector. Imagine IC is ingegaan op de mogelijkheden op 

digitaal niveau, waardoor publiek participatie op verschillende manieren toegankelijk is gemaakt. 

Waar destijds veel erfgoedinstellingen enkel fysieke presentaties maakten, was Imagine IC al bezig 

met het bereiken van gemeenschappen en individuen op het internet. Doordat het publiek kon 

participeren in die projecten kwamen er o.a. digital communties tot stand. Erfgoed wordt vaak 

bepaald door mensen als museumdirecteuren, antropologen, politici, cultuurwetenschappers, die 

een collectief bewustzijn (geheugen) waarnemen en dat interpreteren als erfgoed en – in het geval 

van en/of samenwerking met conservatoren en curatoren – dat presenteren in het museum. Zij 

nemen daarbij veelal een (traditionele) rol aan van enkel zendergericht werken. Imagine IC is vooral 

werkzaam naar buiten toe, als een soort voorzitter van een groep mensen, waarbij aanbod en 

vraaggericht werken aan de orde komt. Hierbij zoekt Imagine IC naar gemeenschappelijk gedragen 

thema’s in de samenleving. De mens staat daarbij centraal.   

Doordat Imagine IC cultureel erfgoed in kaart brengt door middel van projecten waarbij persoonlijke 

verhalen in gemeenschappen samenkomen, vervult Imagine IC een belangrijke taak als Community 

Curator.81 Zo is Chain Diary een plaats waar inidividuele verhalen samenkomen, waardoor een 

collectief bewustzijn wordt opgebouwd en (h)erkend. Het gedeelde culturele geheugen dat daardoor 

ontstaat en dat de huidige samenleving maakt tot wat die is, is het nieuwe erfgoed dat Imagine IC 

opspoort, benoemt en presenteert.  

Daarnaast is Imagine IC een instelling die verbindingen legt met culturele instellingen, 

onderzoeksinstellingen, (zelf)organisaties, nieuwe media organisaties en andere gerelateerde 

instellingen en/of organisaties. Op lokaal, landelijk en internationaal niveau  participeerd Imagine IC 

in samenwerkingen, conferenties (lezingen, presentaties), werkbijeenkomsten, educatie 

ontwikkelingen en dergelijke, waarbij projectontwikkeling en kennisuitwisseling centraal staat. Een 

aantal voorbeelden daarvan volgen hieronder. 

European Learning Partnership: museums tell many stories, the use of collections to promote 

interculturality. Dit is een internationale samenwerking met Emilia Romagna (Italie), Engage 

                                                             
79 Kosmopolis Rotterdam, Bibliotheek Rotterdam  
80 De Parade (Rotterdam) 
81 Musea in transitie Rollen van betekenis, (Erfgoed Nederland 2010) 
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(Engeland), the Chester Beatty Library (Ierland) en Imagine IC waarbij uitwisseling van kennis en 

ervaringen van erfgoedprofessionals centraal stond.    

Doordat Imagine IC een rol speelt als netwerker heeft dit ook haar naamsbekendheid vergroot. Dat 

mede ervoor zorgt dat projecten zoals Multiple M: Chain Diary en Bijlmereuro op internationaal 

niveau in de belangstelling is gekomen.    

Deelname aan de organisatie Museums tell many stories heeft geleid tot een andere deelname, het 

European Learning Partnership MAP for ID (Museums as places for intercultural dialogue). Het 

resultaat van deze samenwerking is de benoeming van Bijlmereuro tot ‘best practice’ in een 

publicatie82 van de organisatie.83 Daarnaast is de focus op de stimulering van nieuwe ontwikkelingen 

aan de hand van deze samenwerking.  

Op landelijk niveau is Imagine IC verschenen in de publicatie van het Virtueel Platform: Best Practice 

#Excellente # E-cultuur.84 In deze publicatie is, wederom het project Bijlmereuro, aangehaald als ‘best 

practice’. Omdat: het project met nieuwe technologieën de buurt een nieuwe culturele identiteit gaf. 

De Bijlmereuro gaf de Bijlmerbewoners voordeel in lokale winkels. Dit versterkte de sociale cohesie 

door middel van een vertrouwensrelatie met het geld, de mensen en de ondernemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Museums as places or intercultural dialogue: selected practices from Europe, (MAP for ID Group, 2009)  
83 Best Practices: digitale producties die reflecteren op trends en daarbij behorende vragen als de productie en 
consumptie van media, mobiele technologie in stedelijke omgevingen, de toepassing van transmedia en ook 
het bewaren en toegankelijk maken van digitale creaties.   
84 Best Practices: #Excellente # E-cultuur, (Virtueel Platform 2011) 
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 2.3 Beeldbank   

2.3.1   Omvang en Materialen 

In totaal heeft het beeldarchief van Imagine IC een omvang van 11.149 items. Het grootst in aantal 

zijn de foto’s. Daarnaast zijn het voornamelijk video’s met verschillende dragers. Er zijn reproducties 

van een aantal beelden, maar Imagine IC gaat er vanuit dat er circa 8.000 originele beelden zijn. Voor 

een overzicht van de verschillende materialen en aantallen: zie het schema hieronder.85  

 

 

2.3.2  Waar is de beeldbank? 

Het beeldarchief van Imagine IC bevindt zich op verschillende locaties, maar het grootste gedeelte 

aan beeldmateriaal is bij Imagine IC. De meeste beeldproducties zijn in hun originele vorm − zoals 

DAT, VHS, DVD, Cdrom en dergelijke − opgeslagen. Sommige beelden zijn gedigitaliseerd en bevinden 

zich op de computers van Imagine IC (extern). Andere zijn te zien bij het computer(eiland) van 

Imagine IC. Het aantal beelden dat op deze offline publiekspresentatie te zien is, is maar een handvol 

van de gehele collectie beeldmateriaal waarover Imagine IC beschikt. Als men over de beeldbank 

spreekt, wordt vaak de offline publiekspresentatie bedoeld. Dit is de beeldbank die zichtbaar is voor 

de bezoeker. Voor mijn onderzoek heb ik de beeldbank op een bredere wijze benaderd. Naast de 

offline publiekspresentatie bevindt zich ook beeldmaterialen in kasten, andere archieven, databases 

en dergelijke. Dit beeldmateriaal behoort tot de geschiedenis van Imagine IC én is ook 

maatschappelijk relevant materiaal. Met dit perspectief zie ik de beeldbank als een groter geheel, 

wellicht een meer museale benadering. Omdat ik het beeldarchief onder de noemer collectie 

beeldbank heb geplaatst. Echter, Imagine IC is geen collectionerende instellingen. Maar dat hoeft 

niet te betekenen dat het interessant is om te weten waar het beeldmateriaal zich zoal bevind. In dit 

hoofdstuk zal duidelijk worden waar de beeldmaterialen zich precies bevinden.   

 

  Imagine IC: de kast, de database en de computer 

                                                             
85 Een inventarisatie van Imagine IC bewerkstelligd door de Manager Projecten en Ontwikkeling, andere 
medewerkers en Bruno Bours.  
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Imagine IC heeft twee kasten waar fysieke dragers van de beeldbank zijn opgeslagen. Een kast staat 

vol met Cdroms. De andere kast is gevuld met video opnames die opgenomen zijn met verschillende 

filmapparatuur. Doordat er in het verleden video’s zijn opgenomen met verschillende apparaten 

beschikt Imagine IC over veel verschillende soorten dragers. Deze verzameling van materiaalsoorten 

staat gemengd door elkaar. De beeldbank is de laatste jaren niet goed bijgehouden, hierdoor is het 

moeilijk om een specifiek beeld te vinden en/of te raadplegen. Dit komt mede doordat de 

standplaatsen van het beeldmaterialen niet goed is gerigstreerd. Voor het toegankelijk maken van de 

beelden is een basisregistratie noodzakelijk.  

Imagine IC beschikt momenteel ook over een offline publiekspresentatie, de zogenaamde database. 

De  beeldproducties, zoals foto’s, zijn in deze database voorzien van uitgebreide beschrijvingen.86 De 

database beslaat een klein gedeelte van het al het beeldmateriaal dat Imagine IC heeft. De ontsloten 

informatie, genaamd digital born heritage wordt ook wel aangeduid als digitale informatie over 

erfgoed.87      

Daarnaast zijn er digitale beelden in de externe ICT-infrastructuur van Imagine IC. Deze bevinden zich 

o.a. in de werkmappen onder de noemer Projecten en Beeldbank. Hier staat een aantal beelden van 

het totaal aan beelden dat Imagine IC in bezit heeft. De beelden die op deze locatie staan zijn 

reproducties van de beelden die zich in de kast bevinden, daardoor is er van sommige 

beeldproducties een veelvoud.       

  Imagine IC: computer (eiland) 

Bij Imagine IC staan twee computers opgesteld, die ik samen als het ‘computer eiland’ betitel. 

Imagine IC heeft in het verleden een software programma laten bouwen, dat bekend staat als de 

offline publiekspresentatie van de beeldbank. Hier is materiaal op te zien dat Imagine IC heeft 

verzameld uit andere archieven en van eigen producties. Het bevat veelal beeldverhalen over 

migratiegeschiedenis en daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast is op dit programma een 

overzicht te zien van enkele projecten die Imagine IC in het verleden heeft ontwikkeld. Dit ‘computer 

eiland’ vormt waarschijnlijk de enige indruk die bezoekers krijgen van de Beeldbank.       

Beeldmateriaal op eigen websites en bij andere instellingen (off- en online) 

Doordat Imagine IC e-culture producties heeft ontwikkeld zijn er verschillende websites ontstaan. 

Deze websites staan vol beeldmaterialen van eigen producties en beeldmateriaal dat deelnemers 

hebben toegevoegd. Doordat Imagine IC in het verleden samengewerkt heeft met andere 

instellingen is er op de websites van die instellingen ook beeldmateriaal te vinden dat oorspronkelijk 

van Imagine IC is of in opdracht van Imagine IC is vervaardigd. Dit zijn veelal reproducties van de 

originele beelden die Imagine IC bezit. Er zijn ook instellingen/archieven zoals het IISG, Aletta 

instituut, het Instituut voor Beeld en Geluid en het Stadsarchief Amsterdam, die belangstelling 

hebben getoond voor een specifiek project en de daarbij behorende beelden. Met toestemming van 

Imagine IC hebben zij beeldmateriaal van Imagine IC opgenomen in hun eigen beeldarchief en stellen 

dit gedeeltelijk beschikbaar via hun website. Veelal voor educatieve doeleinden.   

                                                             
86 Activiteiten 2004, Imagine IC (Amsterdam 2005) 
87 ABC-DE Woordenboek voor het digitale erfgoed, (Digitaal Erfgoed Nederland, Den Haag 2008) 
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Er is dus een drieledige scheiding te maken van beeldmaterialen op het internet; die van de eigen 

websites, die van de archieven en de overige websites zoals die van andere instellingen/organisaties 

en/of stichtingen waar reproducties van beeldmateriaal te zien is en die welke van origine van 

Imagine IC zijn.  

Doordat het beeldmateriaal van Imagine IC op andere websites te zien is, stimuleert dat de 

kennismaking van die website bezoeker met Imagine IC. Echter, het beeldmateriaal komt uit de 

beeldbank maar wordt daar niet gezien als de beeldbank.  

Eigen website producties 

- www.verhalenvanger.nl  

 

- www.bijlmereuro.net 

 

- http://xpats.designserver.nl 

  

- www.chaindiary.com 

 

http://www.verhalenvanger.nl/
http://www.bijlmereuro.net/
http://xpats.designserver.nl/
http://www.chaindiary.com/
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- www.pomophetmenu.nl 

 

 

Websites van archieven en instituten 

- http://archieven.beeldengeluid.nl: Levensverhalen; 18 video’s, Van huis uit; 6 video’s, Olifant; 

1 video, Ghana Sister Girls; 1 video, Shooting the Family; 1. 

 

 

- www.stadsarchief.amsterdam.nl: Eigen toko’s; 20 foto’s. 

 

- www.aletta.nu: Tegendraadse Heldinnen; 8 foto’s, Eigen toko’s; 40 foto’s 

 

http://www.pomophetmenu.nl/
http://archieven.beeldengeluid.nl/
http://www.stadsarchief.amsterdam.nl/
http://www.aletta.nu/
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Overige websites 

- www.theoneminutesjr.org (video’s uit workshops in samenwerkingen met theoneminutesjr) 

 

- www.verhalentafel.nl (in samenwerking met Waag Society) 

 

 

- http://hiddenways.com/?s=Imagine+IC 

 

 

- http://vimeo.com/5993383 

 

  

  

  

 

http://www.theoneminutesjr.org/
http://www.verhalentafel.nl/
http://hiddenways.com/?s=Imagine+IC
http://vimeo.com/5993383
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2.3.3  Wat gebeurt er met de beeldbank? 

  Ontwikkeling 

De beeldbank is een verzameling aan beeldmaterialen (foto’s en video) die op verschillende dragers 

zijn vastgelegd en op verschillende locaties bevinden. Imagine IC zoekt naar mogelijkheden om deze 

locaties (bijv. archieven) te koppelen aan haar eigen website. De beeldmaterialen hoeven daarom 

niet per se één vaste plek te krijgen. Maar om de website te koppelen aan die van partners heeft 

Imagine IC wel behoefte aan een juiste technologische infrastructuur. Imagine IC heeft daarom 

contact en/of samenwerkingen met o.a. het Instituut voor Beeld en Geluid88 en het Stadsarchief 

Amsterdam89. In het verleden heeft Imagine IC (ook) al samengewerkt met het Stadsarchief 

Amsterdam en het Instituut voor Beeld en Geluid. Deze samenwerking willen zij voortzetten. Onder 

andere om de beeldproducties deel uit te laten maken van formele verzamelingen en er om voor te 

zorgen dat de verhalen duurzaam onderdeel worden van de collectieve herinnering. Én om de 

maatschappelijke functie van het beeldmateriaal te waarborgen.  

Sinds het najaar van 2010 is met de komst van de Manager Projecten en Ontwikkeling een aanvang 

genomen met de doorontwikkeling van de beeldbank. Met als gevolg de bovengenoemde 

ontwikkelingen. Door de doorontwikkeling van de beeldbank sluit mijn onderzoek goed aan bij de 

ontwikkelingen van Imagine IC in het algemeen en van de beeldbank in het bijzonder.  

Publieksbereik  

De beeldbank (computer eiland) die bij Imagine IC wordt aangeboden voor publiek staat vrijwel op 

non-actief. De computers staan niet vaak aan en bereikt nauwelijks het publiek.  

Het publiek wordt wél op andere manieren bereikt. De opgenomen beelden uit de beeldbank wordt 

door partners (archieven) bewaard en online beschikbaar gemaakt. Zij gebruiken deze 

beelden/beeldverhalen onder meer voor educatieve doeleinden.  

Tevens is sinds kort (half april) een aantal foto’s (beelden) geüpload bij de facebook website van 

Imagine IC.90 Deze foto’s zijn voorzien van informatieve tekst omtrent de gepresenteerde foto 

albums.  

  

  

 

 

 

                                                             
88 Hierbij een inventarisatie van de opgenomen beeldmaterialen uit de beeldbank die zich in het archief van het 
Instituut voor Beeld en Geluid bevinden: Levensverhalen (18 films), Van huis uit (6 films), Olifant (1 film), Ghana 
Sisters Girls (1 film), Shooting the family (1 film).   
89 Imagine IC heeft voor het project andersAmsterdam destijds samengewerkt met het Stadsarchief Amsterdam 
voor gebruikmaking van foto’s uit de deelcollectie Culturele Diversiteit. Tevens heeft het Stadsarchief 
Amsterdam beeldmaterialen opgenomen in haar eigen collectie van het project Eigen Toko’s (20 foto’s).  
90 www.facebook.com/pages/Imagine-Identity-and-Culture/147085551978413 (geraadpleegd: 23-05-2011). 

http://www.facebook.com/pages/Imagine-Identity-and-Culture/147085551978413
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2.3.4   Wat is volgens mij het probleem? 

Het probleem van de beeldbank is de beperkte toegankelijkheid voor belangstellenden. Bij Imagine 

IC staan twee computers met een beeldbank software programma (de offline 

publiekspresentatie/computer eiland). De toegankelijkheid van de computers is beperkt: omdat 

nergens bij Imagine IC staat vermeld dat daar de beeldbank te zien is, de computers vaak niet 

aanstaan en/of de computers niet goed functioneren. Alleen als belangstellenden contact opnemen 

met Imagine IC kunnen zij erachter komen dat daar de beeldbank offline publiekspresentatie te zien 

is. Oftewel, de zichtbaarheid van de beeldbank is niet aanwezig. Daarnaast slaat het beeldbank 

software programma niet aan bij het publiek in het algemeen en bij de jongeren in het bijzonder. Het 

uiterlijk van het programma is verouderd waardoor het in tegengestelde lijn staat met de 

hedendaagse beeldcultuur. Tevens trekt het geen aandacht, is het niet spannend, het is niet leuk en 

er zijn weinig mogelijkheden in het programma. Ook is het gericht op eenzijdige communicatie 

waarbij belangstellenden alleen informatie kunnen waarnemen en interpreteren. Met informatie 

waarnemen en interpreteren is niet mis mee, maar de beeldbank verdient een veel betere positie 

ten opzichte van belangstellenden en vice versa. Om een positief aspect te benoemen: de beeldbank 

heeft een overzicht van archiefmateriaal over migratie en inburgering, de beeldbank geeft inzicht in 

de identiteit van Imagine IC én in de inhoudelijke kant van de projecten. Echter, de maatschappelijke 

functie komt nu niet goed tot zijn recht. In de offline beeldbank publiekspresentatie is echter een 

klein gedeelte van de gehele collectie van Imagine IC opgenomen. Als (professioneel) 

belangstellenden ander materiaal van Imagine IC willen bekijken moet daarvoor apparatuur worden 

opgesteld. Dit is een vrij omslachtige manier voor het inzien van het beeldmateriaal. Dat de 

benodigde apparatuur niet is opgesteld komt o.a. door ruimtegebrek. Maar dit zou ook niet een 

mogelijke optie moeten zijn voor in de toekomst.   

Imagine IC staat bekend om het gebruik van innovatieve ICT technologieën bij projecten. Enkele 

projecten zijn zelfs benoemd tot ‘best practices’. De beeldbank was destijds ook een vernieuwende 

manier van presenteren, maar de aandacht ervoor is vanaf 2008 afgenomen. Hierdoor heeft de 

beeldbank zich niet verder kunnen ontwikkelen met als gevolg: de verouderde presentatie wijze. 

Daar zijn oorzaken voor. Door de ziekte van de voormalige directrice heeft Imagine IC institutionele 

problemen ondervonden. Met als gevolg dat er geen aandacht uitging naar het presenteren van de 

beeldbank.  

Een ander probleem is dat de beeldbank niet voldoende identificaties heeft met Imagine IC en 

andersom. Oftewel: Imagine IC ontleent zijn identiteit op dit moment voornamelijk aan haar 

presentaties, workshops, debat-avonden en dergelijke, maar niet aan de beeldbank. Door in de 

toekomst de beeldbank beter zichtbaar te maken aan het publiek, kan dat publiek meer inzicht 

krijgen in de identiteit van Imagine IC. Hierdoor zal het publiek meer geneigd zijn naar Imagine IC toe 

te komen. 

Problemen:   

- beperkte toegankelijkheid 

- beeldmateriaal gedeeltelijk beschikbaar 

- de offline publiekspresentatie is verouderd 

- beperkte maatschappelijke functie  

- beperkte identiteits ontlening  
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Hoofdstuk 3: De toekomst 

3.1  Visie Cultuurbeleid 

Hoe de toekomst er gaat uitzien voor de culturele sector is (nog) niet geheel duidelijk. Het recente 

rapport  Advies Bezuiniging Cultuur 2013-2016 van de Raad voor Cultuur schept wel een beeld van 

hoe de financiële uitgaven er gaan uitzien en waar de pijlers op gericht zijn binnen de culturele 

sector. Het enige dat zeker is, is dat er bezuinigd gaat worden door het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. In de voorstellen die de Raad voor Cultuur doet voor de nieuwe 

infrastructuur van culturele instellingen, ligt het budget 125 miljoen euro (ruim een kwart) lager dan 

de huidige infrastructuur. De nieuwe infrastructuur is kleiner dan voorheen, de Raad voor Cultuur 

heeft per sector het aantal instellingen en/of voorzieningen vastgesteld dat in aanmerking kan 

komen voor de uitvoering van een bepaalde functie of taak. De instellingen krijgen daarin een 

perspectief van tenminste vier jaar subsidie. De zogenaamde ketenbenadering is een leidend 

principe bij de inrichting van de nieuwe infrastructuur: een redelijke spreiding van activiteiten die de 

essentiële schakels vormen in de keten van creatie, productie, distributie, toegankelijkheid en 

beleving van culturele uitingen. De beoordelingscriteria die de Raad voor Cultuur relevant vind voor 

de nieuwe infrastructuur zijn: kwaliteit, publiek, ondernemerschap en eigen inkomsten, educatie en 

participatie. Met eigen inkomsten bedoeld de Raad dat de cultuursector zijn financiële basis moet 

verbreden. Deze mogelijkheden van cultureel ondernemerschap verschilt per sector en instelling. 

Onder Educatie en Participatie moeten culturele instellingen er bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat 

kinderen en jongeren in aanraking komen met en deelnamen aan uitingen van kunst en cultuur. Ook 

cultuureducatie is een belangrijk uitgangspunt voor de Raad van Cultuur en de nieuwe 

Staatssecretaris.  

Imagine IC valt onder de sector Intercultureel en Internationaal. Voor de subsidieregeling beveelt de 

Raad van Cultuur aan om de budgetten voor intercultureel en internationaal te scheiden. In de 

huidige infrastructuur behoort Imagine IC (samen met Atana, Eutopia) tot intercultureel. Het huidige 

budget voor deze sector is in totaal € 1.282.000. Het budget (in de nieuwe infrastructuur) voor 2015 

zal waarschijnlijk € 1.094.000 zijn, dat is een vermindering van 15%. Daarvan gaat € 611.000 naar 

ondersteuning en coördinatie, € 263.000 naar ontwikkeling voor publiek en programmering en           

€ 220.000 naar de expertisebevordering. Onder ondersteuning en coördinatie valt: de ondersteuning 

bij aanvragen Europese subsidies, het onderhouden van contacten in Brussel, de coördinatie van 

internationale manifestaties. Onder ontwikkeling ten behoeven van publiek en programmering valt: 

Ontwikkelen van innovatieve projecten die gericht zijn op jong en ‘pluricultureel’ publiek. En onder 

expertisebevordering in samenwerking met het bedrijfs leven valt: Expertise van bedrijven op het 

gebied van diversiteit overdragen op culturele instellingen.     

De Raad voor Cultuur heeft het volgende advies voorgelegd: 

 Intercultureel (Marktgericht Werken) 

Instellingen moeten worden aangemoedigd in te spelen op demografische en culturele 
ontwikkelingen. Alleen met voldoende kennis van de markt kan men tegemoet komen aan de 
vraag van een nieuw publiek en zo het publieksbereik te vergroten. Dat betekent een focus op 
mengculturen in steeds wisselende samenstellingen, zoals ze zich voordoen in onze 
voortdurend veranderende samenleving. Met marktgericht werken wordt in dit verband 
bedoeld dat instellingen goed kijken naar de omgeving waarin ze functioneren en aan de 
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hand hiervan hun maatschappelijke functie bepalen. Het gaat niet alleen om demografie, 
maar ook om innovatie; het inspelen op veranderingen. Hoe verandert het publiek, welke 
ontwikkelingen spelen er?  
Vaak wordt publieksbereik vooral kwantitatief bekeken. De Raad pleit vanuit het oogpunt van 
diversiteit voor een kwalitatieve benadering. Er zal een beoordelingsmodel moeten komen 
waarin wordt meegewogen welke publieksgroepen een instelling bereikt. Instellingen die 
publiek bereiken dat doorgaans weinig van het gesubsidieerde cultuuraanbod gebruik maakt 
(waaronder jongeren en cultureel divers publiek) moeten worden gestimuleerd. Binnen zo’n 
model kan ook de maatschappelijke impact van de instelling meegenomen worden; naast 
fysieke bezoekers en makers hebben instellingen een platform in de (digitale) media, doen ze 
mee in het publieke debat en spelen ze een rol in hun lokale omgeving.  
Expertisebevordering in samenwerking met het bedrijfsleven. Culturele diversiteit is in de 
gesubsidieerde kunst en cultuursector nog niet het vanzelfsprekende aspect dat het in het 
bedrijfsleven inmiddels is geworden. Dat is immers geneigd om zich omwille van de eigen 
overlevingskansen te richten op een veranderende markt. Een positie die ook de cultuursector 
moet zoeken.91  
 

 

In deze tekst uit het Advies Bezuinigingen 2013-2016 komt naar voren dat het publieksbereik van 

jongeren gestimuleerd dient te worden. Daarnaast geeft het aan dat culturele instellingen een 

platform moeten hebben in de (digitale) media, dat zij mee moeten doen in het publieke debat en 

dat zij een rol moeten spelen in hun lokale omgeving. Imagine IC voert deze laatste twee taken al uit. 

Alleen een platform in de (digitale) media ontbreekt nog. Door de beeldbank online te zetten met 

crossmedia en de verschillende distributiekanalen kán Imagine IC een platform ontwikkelen. Voor nu 

is het nog wachten op het nieuwe kunstenplan. Maar met dit recente advies van de Raad voor 

Cultuur is er wel al een beeld van hoe het cultuurbeleid er gaat uitzien in de komende jaren.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Advies Bezuinigingen Cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen, (2011 Raad voor Cultuur)  
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  3.2  Visie Imagine IC 

In 2011-2012 wilt Imagine IC zich focussen op de realisatie van zijn missie in het digitale domein. De 

focus ligt daar o.a. op het bewerkstelligen van een nieuwe website. Deze nieuwe website moet als 

instrument dienen om de eigen, op verschillende plekken bewaarde en toegankelijk gemaakte, 

beeldverhalen te binden. De website moet ook linken naar Flickr, Youtube, LinkekIn, Twitter en 

Facebook pagina’s, en vice versa. Zo raakt zij in contact met het publiek en is de website een 

uitvalbasis voor het bereik van vertellers, publieken en commentatoren. Imagine IC onderzoekt 

nieuwe toepassingen in het digitale domein voor verzamelen, produceren en consumeren van 

beeldverhalen. Imagine IC wil inzicht krijgen in online identificaties (ofwel: e-dentiteiten), 

verbondenheden en gemeenschappen in het digitale domein. Daarom wilt Imagine IC  een tool 

ontwikkelen waarmee digitale verhalen digitaal worden verzameld, bewaard en gepresenteerd. 

Daarbij wilt zij ook de e-dentiteiten verzamelen (vangconstructie), bewaren en presenteren als 

erfgoed van de toekomst.  

Imagine IC stelt zich zijn nieuwe website niet voor als een community site. Imagine IC wilt zich 

verbinden met de doelgroepen die een dagelijkse online leven hebben. En wilt daarom hen opzoeken 

op de al bestaande sociale netwerksites.  

Met alle mogelijkheden die online toegankelijkheid biedt, wilt Imagine IC de beeldbank een plaats 

geven in digitale wereld. Waardoor de maatschappelijke functie bewerkstelligd wordt.  
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  3.3  Mijn visie voor de beeldbank 

 Inleiding 

In dit hoofdstuk zet ik een visie neer voor de beeldbank van Imagine IC. Eerst ga ik in op het bewaren 

en afstoten van de beeldmaterialen. Dan komt de eigen beeldbank website aanbod en de 

mogelijkheden die crossmedia biedt. In het kader van het 10-jarig jubileum van Imagine IC geef ik aan 

het einde van dit hoofdstuk een advies over de inzet van een App. 

   3.3.1 Bewaren en Afstoten  

Omdat de doelstellingen van Imagine IC – door de nieuwe missie – veranderd zijn, beschikt de 

beeldbank op het moment beeldmateriaal dat niet meer past bij de actuele beleidsvoering. Dit zijn 

de beeldmaterialen die Imagine IC in het beginstadium heeft ontsloten. Het omvat voornamelijk 

beeldmateriaal dat door anderen vervaardigd is met betrekking tot migratiegeschiedenis en/of is 

afkomstig vanuit andere deelarchieven. Ik raad aan om dergelijk beeldmateriaal te inventariseren en 

af te stoten aan organisaties en/of instellingen die deze materialen graag overnemen. De organisatie 

dient wel rekening mee te houden dat afstoten geen taak is voor in de stille uurtjes. Musea 

verzamelen en ontzamelen aan de hand van een bewust collectiebeleid. Imagine IC is geen museum 

én ook geen collectionerende instelling maar het beschikt wel over een collectie beeldmaterialen. 

Om doelgericht af te stoten is het raadzaam om een soort collectiebeleid en of afstotingsplan te 

realiseren die past bij Imagine IC. Het beeldmateriaal dat in aanmerking komt voor afstoting is 

namelijk een weerspiegeling van het beleid van Imagine IC. Waarbij het afstoten gebeurt aan de 

hand van kennis van en inzicht in de geschiedenis van Imagine IC. Door samenwerking met partners 

onderling en het herplaatsen van het beeldmateriaal kan het beeldmateriaal beter tot zijn recht 

komen. Een mogelijke partner is bijvoorbeeld: Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten 

(CGM). Deze instelling heeft een archief: Historisch Beeldarchief Migranten (HBM).92 Dit archief heeft 

bijna dezelfde doelstellingen als die van het oorspronkelijke beeldverzamelgebouw en/of het 

beginstadium van Imagine IC. Daarom is er een kans dat het CGM belangstelling en interesse toont 

voor het beeldmateriaal waar Imagine IC momenteel over beschikt. 

Om te voorkomen dat beeldmateriaal aan waarde verliest, dient het geïnventariseerd te worden met 

de bijbehorende informatie. Dit kost tijd en geld. De Reinwardt Academie in Amsterdam heeft 

studenten die in het tweede jaar stage moeten lopen om ervaring op te doen in het culturele veld. 

Deze studenten (met kennis op het gebied van registratie) kan Imagine IC benaderen voor de 

procedure van het afstoten van de beeldmaterialen. Voor het afstoten zelf zijn er verschillende 

handleidingen uitgekomen. Een daarvan is de LAMO (Leidraad voor het Afstoten van Museale 

Objecten), het is een ethisch verantwoorde werkwijze maar voor Imagine IC misschien een 

omslachtige werkwijze. Daarom kan Imagine IC gebruik maken van de Spectrum-N93 werkwijze, dat is 

een basis (minimale) standaard werkwijze. Deze procedure is in eerste instantie geschreven voor 

musea. Wellicht zijn er elementen die voor Imagine IC minder van belang zijn, maar het geeft wel een 

beeld van waar zij rekening mee moet houden. Een algemene procedure ziet er als volgt uit: 

                                                             
92 Het Historisch Beeldarchief Migranten (HBM) verzamelt beeldmateriaal uit particuliere collecties van 
migranten die in de afgelopen honderd jaar naar Nederland kwamen. 
93 Spectrum-N Standaard voor collectiemanagement in musea (FARO en LCM 2008) 
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- Bewaar en ontsluit alle materiaal dat tijdens het afstotingsproces tot stand komt. 
- Stel onomstotelijk vast dat het museum de eigendomsrechten bezit over het object dat 

afgestoten zal worden en dat de voorwaarden verbonden aan het object op het moment van 
verwerving de afstoting niet belemmeren.  

- Verantwoord de afstoting schriftelijk. Vermeld de gegevens over de voorgenomen 

afstotingsmethode en bestemming.  

- Zorg voor een up-to-date beschrijving van het object.  

- Wanneer geen afspraak is gemaakt met een museum, archief en/of instelling, informeer de 
relevante kring van belanghebbenden (bijvoorbeeld musea, erfgoedorganisaties, 
dierentuinen, wetenschappelijke instituten en archeologische verenigingen) over uw 
voornemen om objecten af te stoten door schenking, ruil of verkoop. Plaats een advertentie 
in een geschikte professionele publicatie of databank.  

- Regel eventuele vergoeding van kosten (bijvoorbeeld voor conservering, verpakking en 
transport, verzekering, planning en andere praktische zaken), vooraleer afspraken te maken 
voor de daadwerkelijke verplaatsing van objecten. Verzend nooit objecten naar een andere 
organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwervende partij.  

- Verschaf aan de verwervende partij een up-to-date beschrijving van het object, naast alle 

andere informatie over het object en zijn geschiedenis, mits er op het gebruik van dergelijke 

informatie geen wettelijke beperkingen rusten. Bewaar zelf het taxatiebewijs en de 

originelen van de documenten die de eigendomsoverdracht bij de verwerving regelden. 

Bezorg de originele documenten met betrekking tot de geschiedenis van het object, 

gebruiksaanwijzingen, correspondentie en de bijbehorende conserveringsrapporten aan de 

ontvanger. 

- Als er voor het object geen belangstelling is kan het worden afgestoten op de manier die het 

bestuursorgaan van uw museum geschikt acht. Van grote hoeveelheden referentiemateriaal 

of voor materiaal van potentieel wetenschappelijk belang moet het museum, zelfs al is er 

geen verwerver, voldoende specimina bewaren om toekomstige verzoeken om informatie te 

kunnen inwilligen.  

- Verwijder het objectnummer in geen geval voorafgaand aan de eigenlijke afstoting, omdat 

het deel uitmaakt van de geschiedenis van het object.  

- Stem de afstoting af met het bestuursorgaan op basis van de geactualiseerde 

verantwoordingsnota. 

- Wend in elk geval de opbrengst van verkoop enkel ten voordele van de collectie aan 

(aankoop, actieve conservering en/of restauratie). In uitzonderlijke gevallen kunnen 

verbeteringen in de collectiezorg verantwoord zijn. Win hierover advies in bij een deskundige 

persoon of organisatie.  

 

Eventueel volgt er nog, als er sprake is van vernietiging, de procedure van vernietiging. En de 

procedure van het uitschrijven van het beelmateriaal. Voor meer informatie over afstoten verwijs ik 

naar Spectrum-N94 en de LAMO.95  

 

 

                                                             
94 Spectrum-N Standaard voor collectiemanagement in musea (FARO en LCM 2008) 
95 LAMO Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten, (Instituut Collectie Nederland November 2006) 
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  3.3.2 Crossmedia   

De cultureel erfgoed instellingen hebben een belangrijke taakstelling, namelijk die van kennis- en 

cultuuroverdracht naar het publiek. Imagine IC kán met de beeldbank een bijdrage leveren aan deze 

taakstelling. Het internet en de mobiele telefonie spelen daarbij een belangrijk rol. Het is daarom 

belangrijk om te bekijken welke mogelijkheden het internet en de mobiele telefonie biedt voor de 

zichtbaarheid en/of de toegankelijkheid van de beeldbank. Zoals de gebruimaking van crossmedia, 

dat is een prima instrument om een groter en indringender bereik van het publiek te krijgen. 

Crossmedia is het gebruik van twee of meerdere media met ieder specifieke eigenschappen, die 

worden ingezet vanuit een gedeelde communicatiedoelstelling en waarbij de content (informatie 

en/of boodschap m.b.t. de beeldbank) via de verschillende media elkaar versterkt of in ieder geval 

beïnvloedt.96 Tegenwoordig - door de toename van het publiek in het digitale domein – is het 

mogelijk om producten (de beeldbank), verpakking (webdesign van de beeldbank), distributie (de 

verschillende mediakanalen) en consumptie (het publiek) op andere wijze te marketeren en/of te 

benaderen. Het is bijvoorbeeld makkelijker geworden om content over verschillende digitale kanalen 

te verspreiden en te consumeren. Kenmerkend voor het internet en de mobiele telefonie is dat ze 

laagdrempelig toegankelijk zijn, omvangrijk zijn, overal aanwezig zijn en interactieve communicatie 

stimuleren. Dat effect heeft op: hoe de beeldbank er moet uitzien (hedendaagse beeldcultuur), de 

toepassing van het internet en de mobiele telefonie (nieuwe media, distributiekanalen)  en de 

interactie met het publiek (o.a. social tagging, user generated content). Oftewel, het 

bovengenoemde product, verpakking, distributie en consumptie.  

Door gebruikmaking van Crossmedia kan Imagine IC de beeldbank meerdere keren, over 

verschillende mediakanalen aanbieden. Waardoor de beeldbank zich gaat verspreiden in het digitale 

domein. Daarbij is het belangrijk dat de identiteit en/of de doelstelling van de beeldbank niet aan 

waarde verliest. De beeldbank moet de beeldbank van Imagine IC zijn en blijven.  

Door de beeldbank iconisch en/of symbolisch te benaderen krijgt de virtuele bezoeker automatisch 

een beeld van de identiteit van Imagine IC. Daarmee verwijst de beeldbank naar het fysieke Imagine 

IC. Dat als resultaat kán hebben dat virtueel publiek fysiek naar Imagine IC toekomt. Een dergelijk 

gedragspatroon ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: een virtuele bezoeker van de beeldbank komt in 

aanmerking met de projecten die Imagine IC in de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, hij of zij raakt 

daardoor enthousiast en/of geïnteresseerd, dan komt diegene terug op de beginpagina van de 

Imagine IC website waar o.a. informatie verstrekt wordt over de actuele projecten en de locatie van 

Imagine IC, dat als resultaat heeft dat diegene naar Imagine IC toekomt. 

Website: www.imagineic.nl/beeldbank  

Ik ben geen webdesigner, noch een techneut en noch een volledig jurist. Maar met het bedenken van 

het concept voor de beeldbank website heb ik wél rekening gehouden met de kwestie of het 

technisch en juridisch realistisch en haalbaar is. Zo zal in de komende paragrafen instrumenten en/of 

voorbeelden naar voren komen die aantonen dat het technisch en juridisch uit te voeren is.  

Tijdens het bedenken van het concept voor de beeldbank website heb ik nagedacht over de 

doelstelling(en), de doelgroep(en), de hedendaagse beeldcultuur, de zintuigelijke werkelijkheid en de 

                                                             
96 De Digitale Kunstkammer, Harry van Vliet (Hogeschool Utrecht 2009) 
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manifestatie van individuen en gemeenschappen in het digitale domein. Tevens heb ik de 

mogelijkheden van diverse verbindingen met andere mediakanalen (crossmedia) opgenomen in het 

concept voor de beeldbank website. Óók heb ik mij aangepast aan de ontwikkelingen van Imagine IC 

op virtueel niveau, zoals de actuele ontwikkelingen omtrent het verzamelen van e-dentiteiten. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk om e-dentiteiten via social tagging en/of sharing te traceren.  

  Doelstelling van de beeldbank 

Momenteel ontleent Imagine IC zijn identiteit aan projecten, debat-avonden, workshops en andere 

evenementen. Maar Imagine IC laat de kansen (nog) onbenut om dit ook met de beeldbank te doen. 

Tevens is het noodzakelijk om de maatschappelijke functie van de beeldbank (voor onderzoek, 

educatie en lange termijn publieke toegankelijkheid) te vervullen in het digitale domein. Door de 

inzet van professionals op het gebied van projectleiden, marketing, webdesign (ICT), juristen, 

partners, en amateurs zoals vrijwilligers kán dit bewerkstelligd worden. De doelstelling is als volgt 

geformuleerd.     

  Doelstelling: 

In het voorjaar van 2013 moet de maatschappelijke functie van de beeldbank en de daarbij 

behorende identiteit van Imagine IC in het digitale domein zichtbaar en toegankelijk zijn voor 

het (virtuele) publiek.      

 

  Doelgroep 

Het is belangrijk om te weten wie het publiek is. Door de diverse projecten die Imagine IC heeft 

ontwikkeld richt zij zich op een breed publiek. Er is wel een doelgroep (met het oog op het digitale 

domein) waar meer aandacht naar uitgaat. Dat zijn de jongeren. Imagine IC ziet de levensstijl en 

levensverhalen van jongeren als een belangrijk element dat mede bepaald hoe de samenleving nu én 

morgen eruitziet. De levensstijl van jongeren speelt zich tegenwoordig steeds meer af in de virtuele 

wereld. Voor de beeldbank website is dat een wetenswaardig gegeven. Zo zal in de visie voor de 

beeldbank website naar voren komen welke mogelijkheden er zijn voor het bereik van en de 

interactie met jongeren.  

Met de projecten Eigen toko’s, Supertoko en Bijlmereuro heeft Imagine IC ondernemersverhalen 

ontsloten. Imagine IC ziet (etnische) ondernemers als trendsetters van de hedendaagse samenleving. 

Ondernemers hebben (in)zicht op maatschappelijke veranderingen, daarop passen zij zich aan 

waarbij de klantenkring het succes van hun onderneming bepaalt. Informatie over de 

bovengenoemde projecten en die in de toekomst gaan komen is daarom een belangrijk 

uitgangspunt. Cultuur en/of etnisch ondernemers vallen onder de doelgroep professionals. Tevens 

behoren professionals op het gebied van antropologie en/of sociologie, cultureel erfgoed, politici, 

onderwijs en/of onderzoek, maatschappij en media, ook tot de doelgroep professionals. 

Naast de twee doelgroepen jongeren en professionals waarop Imagine IC zich richt is het van belang 

dat de website ook toegankelijk is voor belangstellenden in het algemeen.  

Drie doelgroepen:  
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- Jongeren 

- Professionals 

- Algemener publiek 

 

  Audiovisueel    

Door de aandacht te trekken van het publiek is het o.a. belangrijk om in te spelen op de zintuigelijke 

waarneming en de hedendaagse beeldcultuur. Er zijn momenteel veel beeldbanken online die alleen 

foto’s met de bijbehorende informatie presenteren. Dat is een informatieve presentatie, maar 

tegelijkertijd een onaantrekkelijke presentatie. Het trekt weliswaar de aandacht van de puur 

geïnteresseerden, maar bij ander publiek zal er al snel sprake zijn van desinteresse. Met als gevolg 

dat zij de website weer afsluiten. De beeldbank website van Imagine IC moet in rechte lijn zijn met de 

hedendaagse beeldcultuur, want dan is het mogelijk om een groter bereik van publiek te krijgen. 

Vooral voor het bereik van jongeren is het in spelen op de hedendaagse beeldcultuur belangrijk.  Zij 

willen geen saaie informatieve website zien, maar wél de beeldbank van Imagine IC. Imagine IC moet 

voorkomen dat de wil om de beeldbank te zien niet verdwijnt. Jongeren groeien tegenwoordig op in 

een digitale wereld dat mede hun dagelijks leven bepaald. Uit onderzoek is gebleken dat internet de 

grootste vrijetijdsbesteding is.97  Die vrijetijdsbesteding heeft verschillende doeleinden zoals het 

digitale sociale leven, het bekijken van youtube filmpjes, het beluisteren van muziek en al het andere 

wat internet te bieden heeft. Tevens zijn jongeren snél op het internet, en speelt interactieviteit en 

populariteit een grote rol. Imagine IC moet hiermee rekening houden, maar ook met de 

ontwikkelingen van het internet gebruik in de toekomst. De gebruikmaking van communicatie dat 

inspeelt op de zintuigelijke waarneming van de internetgebruiker kán het internetgedrag bepalen.    

Flash is daarbij een goed instrument, omdat het inspeelt op het horen en zien tegelijk. Daarnaast is 

het populair, interactief en snel (bij goede internetverbinding).    

Om Flash te gebruikmaken is het noodzakelijk om beeldmaterialen uit de beeldbank te 

transformeren tot bepaalde formats. Alleen die formats kunnen verwerkt worden tot een Flash 

beeldbank website. Een voordeel is dat Flash-bestanden kleiner gemaakt kunnen worden, dat ook de 

bandbreedte verminderd.  Dat scheelt aan tijd voor bijvoorbeeld het streamen van video’s. Ik ga 

verder niet in op de technische kant van website bouwen en/of webdesign, maar schets wel de 

mogelijkheden die er zijn aan de hand van voorbeelden.  

De beeldbank presentatiewijze 

De beeldbank moet op een thematische, niet thematische, en op een digitaal sociale wijze 

gepresenteerd worden. Dit klinkt tegenstrijdig maar dat is het niet. Het is een drieledige strategie 

voor het presenteren van de beeldbank website. Ten eerste op een thematisch manier waarbij 

beelden aan elkaar gekoppeld worden, ten tweede op een wijze waarbij de bezoeker van het thema 

kan afstappen en direct kennis maakt met een ander thema en/of beeldmaterialen van de beeldbank 

en ter derde op een manier van tags (trefwoorden) die door het publiek gemaakt zijn.  

De drie strategieën worden hieronder uitgelegd aan de hand van voorbeelden.    

                                                             
97 Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse jongeren, Tony van Rooij (IVO Rotterdam 2008) 
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Het beeldmateriaal dat gepresenteerd wordt moet in relatie tot elkaar staan. Door het 

beeldmateriaal aan de hand van thema’s met elkaar in relatie te brengen worden betekenissen 

gelegd door het publiek.98 De betekenissen zorgen ervoor dat de inhoud van het beeldmateriaal 

beter wordt overgebracht. Een thematische presentatie en de bijbehorende betekenissen stimuleert 

de interesse en/of enthousiasme om nog meer te willen zien. Om daarop in te spelen is het werken 

met verwijzingen naar content gerelateerde beelden aan te raden. Het verzorgt ook automatisch een 

route voor het publiek. Voorbeeld: een bezoeker is een foto aan het bekijken uit het project Eigen 

toko’s,99 tegelijkertijd zijn er aan de zijkant foto’s te zien uit het project Supertoko.100 De bezoeker 

klikt vervolgens op een van de foto’s omdat hij of zij geïnteresseerd is geraakt, het een automatische 

reactie is en interactief is. De foto’s worden daardoor associatief in relatie met elkaar gebracht. 

Hiermee krijgt de bezoeker een beeld van de veelzijdigheid van de beeldbank (en content), maar ook 

van de verschillende projecten die Imagine IC heeft ontwikkeld. De website Youtube101 is een 

vergelijkbaar voorbeeld. Na het bekijken van een video op Youtube komen direct andere 

gerelateerde video’s in beeld die inhoudelijk, audiovisueel en/of van dezelfde maker zijn. 

Het is belangrijk om te voorkomen dat het publiek – door de thematische presentatiewijze − maar 

een gedeelte van de beeldbank te zien krijgt. Daarom moet er ook beeldmateriaal aangeboden 

worden die juist afwijken van het thema.   

Voorbeeld: de bezoeker kijkt naar een foto, aan de zijkanten zijn tien foto’s waar de bezoeker 

vervolgens op kan klikken, zeven daarvan staan in relatie tot de zojuist bekeken foto en de andere 

drie zijn afwijkend van het thema.102 Door deze toepassing kan een route afgelegd worden en is de 

gehele beeldbank toegankelijk. Er is geen sprake van een blokkade, maar van bestempelen (niet per 

se)103 en weer verder browsen door het beeldmateriaal van Imagine IC. 

 

  Social Tagging 

Om er voor te zorgen dat het publiek betrokken raakt met de inhoud van de beeldank en Imagine IC, 

is het noodzakelijk om verschillende mogelijkheden aan te bieden. Een van deze mogelijkheden is het 

taggen. Oftewel, het achterlaten van een stempel in de vorm van een woord. Hiermee komen we bij 

de derde strategie om door het beeldmateriaal te browsen. Deze strategie is mogelijk door een 

platform aan te bieden waar de bezoeker zich moet registreren en kan inloggen. Het is naast de 

vorige twee strategieën een digitale sociale strategie. Hiermee speelt de beeldbank in op de 

vrijetijdsbesteding van het publiek en kán het de beeldbank ook populair maken. En kan het verdere 

context geven aan het beeldmateriaal. 

                                                             
98 Kijken met je brein PPT, (Reinwardt Academie 2008) 
99 Omdat de aandacht uitgaat naar deze foto moet de foto dominant in beeld komen. Met Flash is dat op een 
aantrekkelijke manier mogelijk. Bijvoorbeeld met een (koprol) beweging die vanuit de achtergrond snel en 
dominant in het beeld springt.  
100 Deze foto’s moeten gelijkvormig aan elkaar zijn. Want dan is er de vrijheid om te kiezen welke van de tien 
foto’s de bezoeker wilt zien.  
101 www.youtube.com  
102 Voorbeeld van de uitwerking: de eerste foto komt uit het project Multiple M. De zeven gerelateerde foto’s 
en/of video komen uit de projecten als Chicks Kicks and Glory, Multiple M, Supertoko en/of The Red Dress. De 
andere drie foto’s komen uit de projecten Grunder breekt op en/of Enkeltje Schiphol.     
103 Bestempelen door middel van Social Tagging en/of User Generated Content.   

http://www.youtube.com/
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Tags zijn veelal thematisch gebonden trefwoorden waardoor de relatie met het beeldmateriaal in 

stand blijft. Er kan wel sprake zijn van de zogenaamde tag spam (zoals nonsens woorden, 

verschrijvingen en discriminatie). Daarom moet er vóór het plaatsen van de tag toestemming komen 

van Imagine IC. Oftewel: Imagine IC moet de tags filteren waardoor er relevante tags (trefwoorden) 

overblijven. De tags (trefwoorden) zijn dan thematisch aan elkaar te koppelen. Voorbeeld: Een 

persoon plaatst de tag kickboksen, andere bezoekers gebruiken dezelfde tag voor een ander beeld, 

waardoor de beelden bij elkaar komen. Het beeldmateriaal wordt dan gepresenteerd aan de hand 

van tags. Het sociale aspect is dat er informatie bij staat over diegene (account) en welke tags zij 

geplaatst heeft. Dit kan leiden tot stimulans en/of interactie om te bekijken welk beeldmateriaal die 

persoon bekeken en/of getagt heeft. Dan spreekt men van social tagging. Deze strategie zorgt voor 

een kettingreactie (toegankelijkheid) en speelt in op het internetgedrag van jongeren. Bovendien kan 

het ook aanvullende informatie opleveren.  

Voor Imagine IC is deze strategie interessant omdat het inzicht geeft in het publiek van de beeldbank 

en Imagine IC. Om daarmee terug te komen op het actuele idee voor de tool om e-dentiteiteiten te 

verzamelen. Imagine IC zou aan de hand van tagging ook haar eigen publiek kunnen traceren, en ook 

daarmee de virtuele bezoekers (e-dentiteiten) verzamelen. Om nog een stap verder te gaan, de e-

dentiteiten zouden dan gekoppeld kunnen worden aan een specifiek project. Social tagging biedt 

mogelijkheden tot verdere bindingen met het publiek.104 Social tagging is alleen het gebruikmaking 

van woorden toevoegen aan beeldmateriaal. De semantiek die daardoor ontstaat is de verdere 

verdieping en interpretatie van de relaties tussen de verschillende contenten. Om verhalen en/of 

informatie te vangen is het interessant om te zien wat er gebeurt met gebruikmaking van User 

Generated Content.  

  Imagine IC Content & User Generated Content 

De beeldmaterialen uit de beeldbank van Imagine IC hebben een context. Het is essentieel dat deze 

context het publiek bereikt. De nadruk ligt – naast de belevenis − dan ook sterk op de informatieve 

kant van de beeldbank. Het bekijken van een foto zonder context en/of informatie, is leeg kijken 

en/of staren. De bezoeker van de beeldbank moet met een duidelijke doel (doelgericht) iets mee 

krijgen van de beeldbank (de beeldbank moet leerzaam zijn), door de concentratie te hebben van de 

bezoeker zorgt dat voor geen besef van tijd en is het intrinsiek belonend (erg leuk).105 Door de 

beeldbank op een wijze te presenteren dat de aandacht trekt (Flash, communicatief, sociaal 

platform)  en tegelijkertijd informatief is, is er sprake van een stimulans van de positieve mentale 

toestand. Zo raakt hij of zij op een energieke, actieve en/of belangstellende manier betrokken met de 

beeldbank waardoor informatie beter opgenomen wordt.   

De beeldbank bestaat uit foto’s (born digital, maar ook uit digitale reproducties o.a. van 

striptekeningen of workshops) en video’s. De video’s hebben al van nature een audiovisueel 

karakter. Hierbij dient een informatieve tekst bijgesloten te zijn dat achtergrond informatie geeft. 

Een (korte) nadere toelichting over wat de inhoud (thema) van de video is, wie er te zien zijn en hoe 

die tot stand is gebracht. De video’s spreken door zijn audiovisuele karakter verder voor zich. Met 

foto’s is dat anders, daar heb je kans dat er gestaard gaat worden. Om dat te voorkomen heb ik het 

volgende bedacht. Om in te spelen op de zintuigen moet er audio komen die de foto nader toelicht 

                                                             
104 De Digitale Kunstkammer, Harry van Vliet (Hogeschool Utrecht 2009) 
105 Flow Psychologie van de optimale ervaring Mihaily Csikszentmihalyi (BOOM mei 2007)  
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en/of of een verhaal verteld waarin de context gewaarborgd is. Teksten worden vaak niet gelezen of 

men haakt af na enkele zinnen. Doordat Imagine IC zich richt op een divers publiek van vershillende 

herkomst die niet allen de Nederlandse taal begrijpen, kan dit het beste (met het oog op 

publieksparticipatie) met verschillende talen. In het beginscherm van de beeldbank website moet er 

een optie komen waarin het publiek kan kiezen in welke taal hij of zij de beeldbank wil inzien. Het is 

niet realistisch om een omvangrijk aanbod van talen te bewerkstelligen. Daarom moet er gekozen 

worden door Imagine IC welke talen het meest relevant zijn. Voorbeeld van talen: Nederlands, Turks, 

Papiaments, Spaans, Arabisch, Engels, Frans, Surinaams, Indonesisch en/of Chinees. Een keuze uit 

maximaal zeven verschillende talen is realistisch. Dit kan goedkoop bewerkstelligd worden, de enige 

kosten gaan uit naar het voorbereiden van de inhoudelijke tekst en het opstellen van audio en de 

verwerking daarvan naar mp3 en de website. Voor het inspreken van de talen moet Imagine IC 

enthousiaste vrijwilligers benaderen. Imagine IC kan bijvoorbeeld de huidige vrijwilliger benaderen 

voor het inspreken van de Spaanse tekst. Tugba Ozer spreekt Turks, dus zij zou ook kunnen 

meewerken. Daarmee kom je al een heel eind. Vrijwilligers zijn vrij actief in de culturele erfgoed 

sector, veel musea overleven door vrijwilligers. Imagine IC is weliswaar geen museum, maar een 

culturele instelling die beschikt over een collectie beeldmateriaal. Dat maakt het voor vrijwilligers 

interessant om mee te doen. Voor het benaderen van vrijwilligers kan er wel tijds- en dus ook 

personeelskosten inzitten. In de overweging om dit concept te realiseren moet daar rekening mee 

gehouden worden. Door de beeldbank website met verschillende talen te presenteren zorgt het voor 

het publiek een betere belevenis en is het ook aantrekkelijker om naar te kijken. De verschillende 

talen en de diversiteit van publiek kán dan ook terugkomen in het het taggen en de User Generated 

Content. Waardoor de diversiteit van publiek zichtbaar is voor het publiek en Imagine IC.  

Naast de context (content) over het beeldmateriaal dat Imagine IC presenteert moet er een 

mogelijkheid komen voor het publiek om berichten te plaatsen die toegevoegde content over de foto 

en/of video geeft.  Door het aanmaken van een account en inloggen kan de bezoeker dus naast het 

social taggen óók content toevoegen. Dit heet User Generated Content, ofwel: Het toevoegen van 

content door de gebruiker. Doordat de bezoeker content toevoegd krijgt het beeldmateriaal een 

toegevoegde lading en wordt de beeldbank verrijkt. Deze kan informatief van aard zijn, maar kan óók 

perspectieven van bezoekers belichten. Of de ervaringen en kennis omtrent een project, het verhaal 

van een persoon die deelnam aan een project etcetera. Voor (etnische) ondernemers is het ook 

interessant, omdat informatie met elkaar uitgewisseld wordt en zij met elkaar in contact kunnen 

komen. Dit kan óók voor Imagine IC interessant zijn. Door gebruikmaking van User Generated 

Content komt er een dialoog opgang óver de beelden uit de beeldbank. En stimuleert het de 

connectiviteit van mensen onderling, mensen en het beeldmateriaal en het beeldmateriaal zelf. 

Hieronder is zijn voorbeelden te zien van de bovengenoemde Social Tagging en User Generated 

Content. Ik heb zelf een account aangemaakt bij The Brooklyn Museum. Zij maken gebruik van Social 

Tagging en User Generated Content. Er zijn veel mensen die daar een account hebben en hun 

collectie wordt met succes digitaal gepresenteerd. Mijn eigen ervaring is dat ik na het lezen van de 

informatie die het museum geeft, meteen ging bekijken wat de (mede)bezoekers erover te vertellen 

hebben. Tijdens het bekijken van de online beeldmaterialen geeft het een gevoel alsof je met iemand 

anders de collectie aan het bekijken bent. Ik heb ook getagd, namelijk op een schilderij uit Italië. De 

tag die ik heb geplaatst is Italy. Door die tag kwam ik terecht bij een selectie beeldmaterialen die 

allemaal in relatie staan met Italy. Zie hieronder de twee voorbeelden.  
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Een print screen van de website van The Brooklyn Museum. Dit is mijn eigen account en tot nu toe heb ik een 

afbeelding getagt: Italy.   

 

 

Na het klikken op de tag Italy kwam ik op dit scherm terecht. Een overzicht van afbeeldingen die met dezelfde 

tag zijn bestempeld. Hierdoor worden afbeeldingen in relatie gebracht, dat stimuleert om verder te zoeken in 

het beeldmateriaal.  
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  Beeldmateriaal Delen 

Het beeldmateriaal en/of de beeldbank moet gezien worden door het publiek in het digitale domein. 

Door gebruikmaking van crossmedia en de verschillende distributiekanalen is dat mogelijk. Die 

distributiekanalen zijn onder andere: Facebook, Youtube, LinkedIn, Flickr Commons en/of 

Smartphones. De kansen zijn er, maar er is tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt (behalve 

Facebook). Deze toepassingen vergt tijd voor de marketing medewerker en voor het aanmaken van 

accounts en het uploaden van beeldmateriaal. Door op de eigen beeldbank website links te plaatsen 

naar de distributiekanalen wordt de beeldbank bereikt bij de plekken waar het digitale publiek zich 

bevindt. Bijvoorbeeld door een ‘vind ik leuk’ functie te plaatsen op de website wordt de beeldbank 

gekoppeld aan Facebook. Waar het gezien wordt door de Facebook vrienden van de desbetreffende 

beeldbank bezoeker, zo raken zij in contact met Imagine IC en de beeldbank. Door een account aan 

te maken bij Youtube kan Imagine IC een eigen Youtube kanaal (channel) hebben. Bijvoorbeeld: 

Imagine IC Channel. Hier kan het eigen beeldmateriaal en/of beeldmateriaal waar Imagine IC het 

auteursrecht over heeft op de website geplaatst worden. Met trefwoorden kunnen video’s gevonden 

worden. Het Stedelijk Museum van Amsterdam gebruikt zo een Youtube website. Zie hieronder een 

voorbeeld. Rechts staan andere video’s, linksonder staan informatiegegevens (zoals de officiële 

website), en rechtsonder zijn de abonnees vermeld en daaronder komen de reacties van mensen.  

 

 

Printscreen van de Youtube website van het Stedelijk Museum.  

 

Door aanwezig te zijn op LinkedIn en de verschillende groepen die zich daar bevinden kan Imagine IC 

de doelgroep professionals bereiken. Hier kan geen beeldmateriaal uit de beeldbank geplaatst 

worden, maar is wel dé plek om professionals op te zoeken. Er zijn verschillende discussiegroepen op 
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LinkedIn.106 Imagine IC moet daar inhoudelijke teksten over de beeldbank en/of over specifieke 

onderwerpen uit de beeldbank belichten. Met plaatsen van een link naar de beeldbank website 

komen zij terecht bij de beeldbank. Voor foto’s en video’s kan Imagine IC óók terecht bij Flickr 

Commons. Verschillende musea plaatsen hier al hun beeldmateriaal ter verrijking van de collectie en 

het publiek. Flickr Commons is een samenwerkingsverband tussen fotoarchieven uit de hele wereld 

en de fotowebsite Flickr. Dit initiaftief is opgericht om publieke instituten een gezamenlijk platform 

te bieden waarop zij hun foto en video materialen kunnen delen met een groot (inter)nationaal 

publiek. Als een bezoeker van Flickr Commons Imagine IC interessant vindt, is er een kans dat 

diegene de officiële beeldbank website wilt zien. Als Imagine IC de officiële beeldbank website 

aanbiedt met verschillende talen, kunnen de internationale bezoekers beter bereikt worden. De 

website Flickr Commons heeft verschillende mogelijkheden van geschikte licenties voor het 

beeldmateriaal, zo kan Imagine IC het beeldmateriaal als halffabricaten aanbieden met de 

zogenaamde Creative Commons license. In totaal zijn er zes verschillende licenties waaruit Imagine IC 

kan kiezen. In de licenties waaruit gekozen kan worden kan Imagine IC een combinatie maken van de 

volgende elementen. Attribution License: Dat is het kopieëren, distributeren, presenteren en 

gebruikmaking van het beeldmateriaal (alleen met verwijzing dat het werk van Imagine IC is). Non-

commercial: Hiermee kan Imagine IC aangeven dat het niet bedoeld is voor commercieel 

gebruikmaking van het beeldmateriaal. No Dericative Works: alleen de eigen content vanuit Imagine 

IC mag gebruikt worden bij het gebruikmaking van beeldmaterialen. Share Alike: Er mag alleen 

gebruikgemaakt worden van het beeldmateriaal met de identieke licentie die Imagine IC heeft. Voor 

meer informatie hierover verwijs ik naar de website van Flickr Creative Commons.107 

De Flickr Commons website heeft ook mogelijkheden om voor het publiek berichten achter te laten. 

Én het heeft een Facebook ‘vind ik leuk’ functie waardoor Imagine IC met Flickr Commons zijn weg 

kan vinden in deze sociale netwerk site en/of het digitale domein. Hieronder een voorbeeld van het 

Amsterdam Museum108 die zich op Flickr Commons manifersteert.  

                                                             
106 Voorbeeld: Erfgoed 2.0 
107 www.flickr.com/creativecommons  
108 Het voormalige Amsterdam Historisch museum. 

http://www.flickr.com/creativecommons
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Printscreen van de website Flickr Commons (Amsterdam Museum). 

 

Iphone/smartphone App (game) 

Door de toenemende industrie op het gebied van de mobiele telefonie wordt de kennissamenleving 

versterkt. Zo bieden de Iphones en andere smartphones met behulp van Apps (kort voor 

applications) verschillende mogelijkheden voor het opvragen van informatie. Dat zijn 

nieuwsberichten, discussie platforms, informatie m.b.t. dienstregeling van het OV en/of 

locatiegebonden informatie zoals waar een kunstwerk te zien is in de buurt. Het aanbod aan apps is 

heel breed. Met een App kan Imagine IC dichter bij het jonge publiek komen, omdat zij de telefoon 

vaak bij zich hebben. Door de beeldbank als een App aan te bieden bereikt Imagine IC het publiek 

letterlijk in de broekzak. Uit onderzoek naar het consumentengedrag van de Iphone App is gebleken 

dat, naast bellen, sms-en en dergelijke, tien procent gebruik wordt gemaakt van Apps. Daarin scoren 

games aanzienlijk hoog ten opzicht van de rest. Daarom raad ik aan om een Iphone App Beeldbank 

Game te ontwikkelen. Hiermee kan tevens de doelgroep jongeren goed en op een speelse manier 

bereikt worden. Het is óók aan te raden om een gewone beeldbank App te ontwikkelen, die 

overeenkomt met de beeldbank website. Maar voor het 10-jarig jubileum, dat september plaatst 

vindt is de tijd beperkt. Een Iphone App Beeldbank Game is daarom een leuk voorproefje op wat er 

wellicht gaat komen, de beeldbank website en de beeldbank App. En het is tijdtechnisch en 

realistisch haalbaar, omdat er niet een groot aantal beeldmaterialen voor nodig hoeft te zijn. Daarom 

raad ik aan om een Iphone App Beeldbank Game te lanceren tijdens het 10-jarig jubileum. Foto- 

en/of videogames zijn er op verschillende manieren, voor het bedenken van een goed concept (een 

goede naam voor App en een leuke game) moet een game ontwikkelaar (met ervaring van foto en 

video) benaderd worden. Naast Iphones zijn er nog andere Smartphones en/of handcomputers, zoals 

de Blackberry. Hier zijn ook mogelijkheden voor het bereiken van het publiek. Imagine IC moet 

daarom kijken wat de mogelijkheden zijn voor Apps op de verschillende Smartphones.   
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  Conclusie 

Het onderzoek dat ik gedaan heb had als doel om een advies te geven over hoe Imagine IC de 

beeldbank kan en/of moet gebruiken in de toekomst. Door onderzoek naar het verleden en het 

heden van Imagine IC is duidelijk geworden hoe de beeldbank tot stand is gekomen en welke functie 

zij nu kent. Aan de hand van informatie uit jaarverslagen, literatuur als ook websites heb ik de 

beeldbank in een context geplaatst. De beeldbank is momenteel beperkt toegankelijk voor 

belangstellenden. Dat komt o.a. door de institutionele problemen die Imagine IC gekend heeft, 

hierdoor ging er geen aandacht uit naar de beeldbank. Maar óók komt het doordat Imagine IC 

collectievorming niet als kerntaak heeft, zij is geen collectionerende instellingen. Sinds 2010 is 

begonnen met de doorontwikkeling van de beeldbank. Het probleem van de beeldbank is dus de 

wijze waarop deze is bijgehouden en de beperkte toegankelijkheid voor het publiek. Tevens verliest 

de beeldbank nu aan de maatschappelijke functie.  

Imagine IC heeft haar missie geactualiseerd waardoor er nieuwe doelstellingen binnen de organisatie 

zijn ontstaan. Hierdoor is er beeldmateriaal die wellicht bij andere instellingen, organisaties en/of 

musea een betere maatschappelijke functie kan vervullen. Daarom raad ik aan om dergelijk 

beeldmateriaal af te stoten. Door de beeldbank in de toekomst via een eigen beeldbank website aan 

te bieden wordt het publiek in het digitale domein bereikt. Dit kan op de volgende strategie: een 

thematische, alsook tegelijkertijd op een niet-thematische presentatie manier. Dat klinkt 

tegenstrijdig, maar is het niet. Deze strategie zorgt ervoor dat de bezoeker zoveel mogelijk 

verschillende beelden uit de beeldbank te zien krijgt. Door de beeldbank te presenteren met behulp  

van Flash staat het dichter bij de hedendaagse beeldcultuur van het jongere publiek. Daarnaast kan 

met verschillende talen het internationale publiek bereikt worden. Door middel van User Generated 

Content kan het publiek naast de eigen content van Imagine IC, óók zelf content toevoegen. Dit geeft 

een extra dimensie aan het beeldmateriaal, zoals informatie, emotionele waardes, en ruimte voor 

discussie. Social Tagging zorgt voor een functie waardoor er op een andere wijze door de beeldbank 

gesurft kan worden, dat biedt naast de bovengenoemde strategieën nog een derde strategie/optie. 

Door Tagging (trefwoorden) wordt er namelijk een zoeksysteem ontwikkeld aan de hand van de Tags 

van verschillende mensen. Zo biedt de eigen beeldbank website een geïntegreerd digitaal sociaal 

platform voor het publiek.   

Naast de eigen beeldbank website moet Imagine IC zoveel mogelijk gebruik maken van Crossmedia. 

Dat betekent het inzetten van verschillende media distributiekanalen, dat ook een taak is van de 

marketing. Door links te plaatsen op de eigen website, kán het beeldmateriaal terecht komen bij 

bijvoorbeeld Facebook. Met het aanmaken van accounts en het uploaden van beeldmateriaal bij 

websites als Flickr, Youtube en LinkedIn, wordt de beeldbank verspreid over het digitale domein. Dit 

versterkt de toegankelijkheid en de kennismaking van het publiek met de inhoud van de beeldbank 

en/of Imagine IC. Met behulp van een App (kort voor Application) op smartphones kan het publiek 

letterlijk in de broekzak bereikt worden. Tijdens het 10-jarig jubileum kán Imagine IC met behulp van 

een App Game de beeldbank op een speelse manier presenteren, hiervoor hoeft niet veel 

beeldmateriaal voor nodig te zijn.   
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- Cultuurbeleid in Nederland (Ministerie van O,C&W/Boekmanstudies, Den Haag/Amsterdam 

2007    

- Cultuur, koningen en democraten overheid&cultuur in Nederland, Roel Pots (SUN 2000 

Nijmegen 2000)   

- Denken over grenzen, Edward Said (Boom 1999) 
 

- De Digitale Kunstkammer, (Hogeschool Utrecht 2009) 
 

- Flow Psychologie van de optimale ervaring Mihaily Csikszentmihalyi (BOOM mei 2007) 
 

- Het museum van de toekomst, Bibi Panhuysen (Boekman61 2004) 

- ICOM/CECA 2004 Seoul Conference, (2004, COEX, Seoul, South Korea) 
 

- Individuele herinneringen ,cultureel geheugen en geschiedschrijving, Liane van der Linden 

- Kijken met je brein PPT, (Reinwardt Academie 2008) 
 

- Kunst van leven 2009-2012, Ronald Plasterk  (Ministerie van OC&W, 2008) 

 

- Lezing voor de Nederlandse Museumverenigingverslag, Edy Seriese (22-11-1999 Amsterdam) 

 

- Meer dan de som 2005-2008, Medy van der Laan (Minsiterie van OC&W, 2004) 

 

- Musea in transitie Rollen van betekenis (erfgoed Nederland 2010) 
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- Museum as places or intercultural dialogue: selected practices from Europe, (MAP for ID 

Group, 2009) 

 

- Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse jongeren, Tony van Rooij (IVO 

Rotterdam 2008) 

 

- Our Creative Diversity, (UNESCO 1996) 

 

- Raad voor Cultuur Subsidieplan advies 2009-2012 Imagine IC, (Amsterdam 2010) 

- Ruim baan voor culturele diversiteit, Rick van der Ploeg (Ministerie van OC&W 2001) 
 

- Spectrum-N Standaard voor collectiemanagement in musea (FARO en LCM 2008) 
 

- Stichting Beeldverzamelgebouw (subsidieaanvraag cultuurnota periode 2001-2004), Felix 
Andersson Elffers 

 
- The educational role of the museum, Eilean Hooper-Greenhill (Routledge 1999 New York) 

bladz. 291 
 

- Verhalen vangen, E.Seriese M. Tangkau (Imagine Identity and Culture 2003) 
 

- Verslag lezing voor de Nederlandse Museumvereniging, Edy Seriese (22-11-1999 Amsterdam) 
 

- Werkconferentie Beeldverzamelgebouw verslag, (DE LIJN 1998 Amsterdam)  
 
 

Documenten van Imagine IC 
 

 
- 2003, Imagine IC (Amsterdam 2004) 
- 2004, Imagine IC (Amstedam 2005) 
- 2005, Imagine IC (Amsterdam 2006) 
- 2008, Imagine IC (Amsterdam 2009) 
- Activiteiten 2004, Imagine IC (Amsterdam 2005) 
- Activiteitenverslag 2007, Imagine IC (Amsterdam 2008) 
- Bestuursverslag 2005, Imagine IC (Amsterdam 2006) 
- Bestuursverslag 2007, Imagine IC (Amsterdam 2008) 
- Innovatie in de erfgoedsector vanuit culturele diversiteit, Imagine IC (Amsterdam) 
- Jaar 2003 betref gesprek intercultureel, imagine ic 
- Jaarverslag 2010, Imagine IC (Amsterdam 2010) 
- Programma 2003, Imagine IC (Amsterdam 2004 
- Project monitor 2002, Imagine IC (Amsterdam 2002) 
- Superdiverse beelden voor iedereen, Imagine IC (Amsterdam 2011) 
- Wisselend perspectief in Xpats, Imagine IC (Amsterdam) 
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Audio bronnen 
 

- Vraaggesprek met Liane van der Linden, archief Beeld en Geluid 
- Interviewgesprek met Bibi Panhuysen voor de radio uitzending 

 

Digitale Bronnen: 

- http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586e.pdf (geraadpleegd 16-03-2011) 

‘Our Creative Diversity’ 

- www.chaindiary.com (geraadpleegd: 19-05-2011) 

- www.bijlmereuro.netwww.verhalenvanger.nl (geraadpleegd: 19-05-2011) 

- http://xpats.designserver.nl (geraadpleegd: 19-05-2011) 

- http://archieven.beeldengeluid.nl (geraadpleegd: 21-05-2011) 

- www.stadsarchief.amsterdam.nl (geraadpleegd: 21-05-2011) 

- www.verhalentafel.nl (geraadpleegd: 19-05-2011) 

- www.pomophetmenu.nl (geraadpleegd: 19-05-2011) 

- http://www.hans-blokland.nl/artikelen/pantser_nuis_96.htm (geraadpleegd 10-03-2011) 

- www.aletta.nu (geraadpleegd: 21-05-2011) 

- www.imagineic.nl (geraadpleegd: 16-05-2011) 

- http://www.theoneminutesjr.org/index.php?search=search&query=imagine+ic 

(geraadpleegd: 25-05-2011) 

- http://hiddenways.com/?s=Imagine+IC (geraadpleegd: 25-05-2011) 

- http://vimeo.com/5993383 (geraadpleegd: 25-05-2011)  

- www.kosmopolisrotterdam.nl (geraadpleegd: 16-05-2011) 

- www.facebook.com/pages/Imagine-Identity-and-Culture/147085551978413 (geraadpleegd 

23-05-2011) 

- www.vijfeeuwenmigratie.nl (geraadpleegd: 16-05-2011) 

 

Interviews 

- Interview met Liane van der Linden (ex-directrictrice van Imagine IC, interview afgelegd op 

15-03-2011) 

- Interview met Tugba Özer (officemanager, ervaringsdeskundige: nu de langst zittende 

werknemer, interview afgelegd op 06-05-2011) 
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