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LeerIlleesters 
Drie docenten vertellen hoe hun opleidingen richting 

geven aan het museumtalent van de toekomst. 
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HESTER DIBBITS 
REINWARDT ACADEMIE 

'WEHALEN 
STUDENTEN 
UITHUN 
COMFORTZONE' 
Hoe definieert u talent,?'Een open, sen- 
sitieve blik, die ook gericht is op de wereld 
buiten het museum. Omdat grote musea 
ingewikkelde organisaties zijn, is een 
goed gevoel voor systeem noodzakelijk, en 
zelfmanagement. Daarnaast zijn ethische 
competenties belangrijk. Datje telkens de 
vraaa stelt naar de publieke focus. Welke 
stemmen worden wel of niet gehoord, 
welke belangen spelen er, wie sluitje in 
en wie uit? De hele opleiding aan de Rein- 
wardt Academie is gebouwd op de drie- 
hoek praktijk, theorie, ethiek. De wissel- 
werking leidt tot innovatie en creativiteit, 
en belangrijker noa: nieuwsgierigheid,' 

Worden. studenten aan de Reimoordt 
Academie geselecteerd op talent,?'Niet 
bij de bacheloropleiding, daar houden we 
alleen gesprekken vooraf. Voor de master 
moeten studenten een motivatiebrief 
schrijven, maar daarmee wordt niet aese- 
lecteerd op talent. Watje bovendien vaak 
ziet is dat studenten gaandeweg hun talent 
ontdekken en tot bloei komen.' 

Hoe wordt talent aestimuleerd? 'Door 
middel van interactief onderwijs. Het is 
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niet alleen maar zenden. Er vindt ook veel 
onderwijs buiten de collegebanken plaats. 
De eerste weken zorgt dat nogal eens voor 
verwarr-ing, maar dat is ook nodig. We 
halen studenten uit hun comfortzone.' 

Wat is er eigen aan de Reinioardt 
Academiei''Lei en tegendraadsheid, Wij 
stimuleren onze studenten om open te 
staan voor vernieuwing en soms buiten 
de lijntjes te kleuren. De academie is niet 
voor niets onderdeel van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. Erfgoed- 
werk is een creatieve professie en de 
parallellen met het kunstonderwijs 
worden steeds duidelijker.' 

Met welke veranderingen in de sector 
krijgen afgestudee1'den nu te maken? 
'Er wordt steeds meer op projectbasis 
gewerkt en cultureelondernemerschap is 
steeds belangrijker, Maar een nog groter 
verschil met vroeger is dat het erfgoed- 
veld veel breder is geworden dan alleen 
de gevestigde instituten. Afgestudeerden 
moeten daarom van alle markten thuis 
zijn. Voorheen waren er duidelijke 
profielen in bepaalde specialismen, nu 
leiden we op tot professionaliteit.' 

En wat is dat'? 'Dat is de brede basis 
die studenten tijdens hun bachelor 
meekrijgen plus zelfreflexief en kritisch 
vermogen. Afgestudeerden moeten 
zich ervan bewust zijn dat erfgoed geen 
statisch geaeven is, maar een dynamisch 
geheel dat ontstaat in een samenspel 
tussen verschillende stakeholders en 
krachten.' 

PROF. DR. HESTER DIBBITS 
is lector Cultureel erfgoed 
en studieleider van de master 
Museologie aan de Reinwardt 
Academie. Daarnaast is ze 
vanwege het LKCA bijzonder 
hoogleraar Historische 
Cultuur en Educatie aan 
de Erasmus Universiteit. 

Hoe belangrijk is daarbij de 
wisselwerking tussen wo en hbo'? 
'De Reinwardt Academie is aeen oplei- 
dina Erfgoed; het gaat om het proces van 
erfgoedvorming. Om dat te begrijpen 
moeten studenten concepten uit discipli- 
nes als antropologie, etnologie en filosofie 
kunnen gebruiken. Anderzijds kan het 
universitaire onderwijs niet zonder de 
doeners. Ik beschouw het dan ook als mijn 
missie om die werelden steeds dichter bij 
elkaar te brengen.' 

ahk.nl/reinwardt 

MARCO CORNELISSE 
HMC MBO-VAKSCHOOL 

'SAMENWERKING 
MET MUSEA KAN 
BETER' 
Manuele deskundigheid, dat is waar 
de mbo-opleiding Collectiebeheer toe 
opleidt. Dat betekent meer dan alleen 
parate kennis van materialen en daarmee 
vaardia weten om te aaan, verzekert 
Marco Cornelisse. 'Conserverings- 
medewerkers krijgen steeds meer ver- 
antwoordelijkheden. Het is daarom van 
belang dat ze zijdelinas kennis hebben 
van specialismen. Ten opzichte van een 



- 
39 TALENT 

DE RESTAURATEUR 
NICOLAS VERHULST 

OPLEIDING 
• Postinitiële fase Conservering & Restauratie 

van Cultureel Erfgoed, specialisatie natuursteen, 
Universiteit van Amsterdam, 2012 
Conservering & Restauratie van Cultureel Erfgoed, 
Universiteit van Amsterdam, 2010 
Kunstwetenschappen, BA/MA, Katholieke 
Universiteit Leuven, 2008 cum laude 

In 2013 richtte Verhulst PETRACON 
op. Hij werkt daarnaast voor het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpa- 
trimonium. In 2016 kreeg Verhulst de 
opdracht tot rostauratie van een beeld 
van Hendrik Ansum van Kasteel het 
Nijenhuis/Museum de Fundatie. 

'Grote, klassieke musea zullen algeme- 
ne overzichtstentoonstellingen blijven 
presenteren. Kleinere musea zullen meer 
gespecialiseerd raken. Het is alleen 
te hopen dat de keuzes voor behoud, 

afstoting en nieuwe aankopen welover- 
wogen worden gemaakt en dat cultureel 
erfg-oed in optimale omstandig-heden 
geëxposeerd kan blijven worden en niet 
in depots belandt. 

Zoals gipsen modellen vroeg-er kun- 
nen moderne digitale technieken, zoals 
3D-scanners en 3D-printers, helpen bij 
de documentatie van objecten in hun 
huidig-e toestand. Dat is bijvoorbeeld van 
belang bij buitenbeelden, die onderhevig- 
zijn aan verwering. 

Voor een restaurator als ikzelf zal er 
altijd werk zijn, al is het wel zaak mijn 
technische kennis up-to-date te houden 
en altijd excellent werk te leveren. Ook 
kan mijn rol, naarmate ik meer ervarina 
opdoe, veranderen van een praktische in 
een meer adviesverlenende, als link tus- 
sen musea en uitvoerders. Aang-ezien het 
werk steeds specialistischer wordt, is het 
belangrijk g-ekwalificeerde uitvoerders 
te vinden.' 

DE MUSEOLOOG 
ANNEKE GROEN 

OPLEIDING 
• Museologie, MA, Reinwardt Academie, 

2016 cum laude 

Groen besloot zich om te scholen na 
een carrière als bedrijfseconoom en 
richtte in 2016 Het Groene Avontuur 
op. Ze won de ICOM NATHIST 2016 
Bursary voor haar scriptie Beware of 
the Stuffed Animalst. 

'Ik zie het museum van de toekomst als 
een plek van verbinding en samenkomst, 
waar mensen niet alleen informatie tot 
zich nemen, maar waar zij ook kunnen 
bijdragen aan die kennis. Ik denk ook 
dat authentieke objecten daarin weer een 
g-rote rolg-aan spelen. Kenneth Hudson 
zei eens:A tiger in a museum is a tiger in 
a museum and not a tiger. Die uitspraak 
onderschrijf ik, maar ik zou eraan willen 
toavoegen: but can stimulate the love 
for a tiger. Tijdens mijn onderzoek en 
in mijn werk heb ik ondervonden dat 
objecten wel degelijk liefde voor de na- 
tuur kunnen stimuleren. 

Mijn eigen rol daarin zie ik met name 
als verbinder, enerzijds door mooie "ver- 
halen" te bedenken en anderzijds door in 
dialoog te aaan met bezoekers en zo deze 
verhalen verder in te vullen.' 

Beware of the Stuffed Animals! is 
een onderzoek naar taxidermie in 
tentoonstellingen in Nederland, 
Frankrijk en Groot-Brittannië. 


