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De HBO-raad formuleerde in 2007 wat praktijkgericht onder-

zoek moet zijn: ‘Het onderzoek aan de hogescholen is metho-

dologisch verantwoord en daarnaast sterk gebonden aan de 

toepassingscontext. Dit betekent dat bij beoordeling van het 

onderzoek zowel wetenschappelijke criteria als ook criteria uit 

de context (beroepspraktijk) een rol spelen. De gegenereerde 

kennis en inzichten moeten niet alleen geldig en betrouwbaar 

zijn, maar ook maatschappelijk robuust.’ Het lectoraat heeft 

een rol in het overbrengen van onderzoeksvaardigheden op de 

studenten en de nieuwste kennis op de docenten binnen de 

opleiding. Dat geldt ook voor het lectoraat Cultureel Erfgoed aan 

de Reinwardt Academie (RWA). Sinds 2011 leidt de Reinwardt 

Academie archivarissen op voor de opleiding Archivistiek B. Het 

lectoraat staat onder leiding van Hester Dibbits (HD) en Riemer 

Knoop (RK).

Sinds wanneer is het lectoraat actief bij de RWA en hoe is het 

ontstaan?

RK: ‘Het onderscheid tussen hbo en universiteiten is op termijn 

niet meer houdbaar. Hogescholen hebben wettelijk gezien ook 

een onderzoekstaak en daar is met de invoering in 2002 van 

lectoraten vorm aan gegeven. Het resultaat van het onderzoek 

aan hogescholen moet direct in de praktijk van toepassing zijn 

en daarmee kan het zich onderscheiden van onderzoek aan de 

universiteiten. Onderzoek van het lectoraat en de docenten wordt 

door de docenten in het onderwijs verwerkt.’ 

HD: ‘Ons lectoraat is een van de lectoraten binnen de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Na het vormen van 

domeinoverstijgende lectoraten aan de AHK in 2002 is in 

2006 Peter van Mensch aangesteld als lector bij de Reinwardt 

Academie. Van Mensch was op zoek naar een overkoepelend 

theoretisch model en kader. Er was toen een sterke integrale 

beweging waarin alle sectoren samen moesten gaan. In 2011 

namen Riemer Knoop en ik het lectoraat over in een periode 

waarin die integrale beweging afzwakte. Wij hebben onze 

focus vanaf het begin nadrukkelijk op die dagelijkse praktijk 

gericht. ‘De praktijk op de snijtafel’, zo noemden wij ons lecto-

raatsprogramma dan ook. Omdat die praktijk zo in beweging 

is, zoeken wij niet naar een integraal model of kader, maar 

onderzoeken wij juist de verscheidenheid in processen van 

erfgoed maken en de dynamische praktijk.’

Wat is de opdracht van het lectoraat bij de RWA?

HD/RK: ‘Het lectoraat heeft van de directeur opdracht gekregen 

om voorstellen te doen waarmee het onderwijs aan de Reinwardt 

Academie beter aansluit bij de 21e eeuw. Het lectoraat wil onder-

zoeken hoe de erfgoedpraktijk en het erfgoedonderwijs eruit- 

zien, waarbij erfgoed niet als gegeven maar als de voorlopige 

uitkomst van een onderhandelingsproces wordt benaderd. 

Het gaat hier om een ‘kritische’ erfgoedbenadering, met veel 

aandacht voor dynamiek, het krachtenspel tussen betrokken 

actoren (en factoren) in processen van erfgoedvorming.’

Op welke manier is het archiefonderwijs binnen de Reinwardt 

Academie vormgegeven?

HD: ‘De studenten volgen met de keuze voor de minor en 

keuzevakken een eigen spoor. De minor archivistiek is onderdeel 

van het derde studiejaar. Er zijn in totaal zes of zeven minors. 

‘We hebben als samenleving 

een geheugen nodig’ 

De onderwijsuitdaging van het 

lectoraat Cultureel Erfgoed
Bernadine Ypma 

De afgelopen vijftien jaar zijn bij hbo-instellingen lectoraten ontstaan. Het doen van praktijkgericht 

onderzoek staat daarbij centraal. Aan de Reinwardt Academie richt het lectoraat Cultureel Erfgoed zich 

op theorievorming en onderwijsontwikkeling ten aanzien van cultureel erfgoed. Met ‘de praktijk op de 

snijtafel’ als uitgangspunt. 
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Ellen van Veen (docent archivistiek) constateert dat er al in het 

eerste en tweede jaar van de opleiding aandacht moet zijn voor 

‘archiefdenken’. De juridisch-administratieve kant van verzamelen 

is bij de archieven bijvoorbeeld anders. De institutionele verschillen 

tussen archiefinstellingen, bibliotheken en musea worden de 

studenten bewustgemaakt.

Bij de archieflabs en de onderzoeksprojecten met Imagine IC 

doen studenten van de archiefminor mee. Imagine IC is een 

Amsterdams platform dat ook een erfgoeddocumentatiefunctie 

heeft. Het lectoraat verkent samen met Imagine IC het idee 

van ‘emotienetwerken’: het werken met grillige constellaties 

van mensen die allemaal gevoelens hebben – maar lang niet 

allemaal dezélfde – over plekken, objecten of rituelen. Binnen 

het onderzoeksproject Straatwaarden, een ander project van 

het lectoraat, wordt gewerkt met concepten als placemaking, 

commons en co-design. Centraal staat daarbij de rol van 

samen-leving en overheid ten opzichte van erfgoed. De politieke 

dimensie, die ook binnen het archiefveld speelt, komt daarin 

terug. Archivarissen kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten 

van de diverse projecten en horen daar nieuwe vragen die ze aan 

het denken zetten over hun eigen praktijk.’

RK: ‘De meeste collectievergarende instellingen bevinden zich 

in het publieke domein. Erfgoed is een product in het heden. Je 

moet je als professional kunnen afvragen welke keuzes gemaakt 

worden bij het verzamelen en presenteren. Wie wordt gehoord 

en wie wordt niet gehoord binnen de collectie en de presentatie? 

Denk aan vraagstukken rondom het slavernijverleden. Wat doet 

erfgoed voor gemeenschappen?’ 

HD: ‘De onderscheidende kwaliteit van de studenten van de 

Reinwardt Academie is dat zij mediator kunnen zijn tussen 

collectie en publiek, en tussen verschillende partijen met 

conflicterende belangen en emoties. Studenten moeten in staat 

zijn vanuit een kritische erfgoedbenadering naar de praktijk te 

kijken. De studenten moeten de verschillende belangengroepen 

kunnen herkennen en over de tools beschikken om die samen te 

brengen.’ 

Een van de onderdelen van het lectoraatsprogramma is 

het thema ‘vergeten’. Links naar informatie gaan verloren, 

instellingen worden opgeheven, deelcollecties gaan slapen in 

de depots, veranderen van naam of functie of worden verkocht. 

Wat is informatie zonder relatie naar de vormer? Welke collecties 

worden niet meer gebruikt of niet meer begrepen? Jullie willen 

bewuster omgaan met vergeten als contramal voor bewaren en 

herinneren. Hoe manifesteert het vergeten zich in de archieven? 

RK: ‘Er is een taboe op het benoemen van het feit dat instellingen 

vaak niet precies weten wat er in hun collecties zit. Laten we 

de olifant in de kamer benoemen en onder de staart kijken. 

Collecties en instellingen zijn er niet voor eeuwig. Recent heb 

ik een column geschreven waarbij ik gekeken heb naar de 

museumgids in de jaren 70 en vergeleken met het heden. Het 

verschil blijkt enorm en de praktijk dynamisch: verzamelingen 

zijn herplaatst maar soms ook opgelost en de helft van de musea 

is vervangen: weg of juist nieuw opgericht.’

HD: ‘Bij de start van het lectoraat was dit direct een thema: een 

biografie van collecties en het nadenken over wat er gedaan zou 

moeten of kunnen worden met verweesde stukken.’ 

RK: ‘Er is een verschil tussen archieven als bron voor onderzoek, 

en als wapen in de strijd van de burger tegen de overheid en 

als vorming van consensus over wat belangrijk is voor de macht, 

de staat en het gezag. De vraag is of wat niet gedocumenteerd 

is, vergeten mag worden en andersom, wat de waarde is van het 

bewaarde. Voor wie is het belangrijk, voor wie niet en waarom? 

De verschillende betrokken partijen moeten gelijkwaardig zijn en 

ieders recht op zijn eigen verhaal geborgd. Bij het lectoraat denken 

wij met de studenten na over het organiseren van zo’n proces.’

 

Hester Dibbits (foto’s privéarchief).

Bio Hester Dibbits
Hester Dibbits (1965) is bijzonder hoogleraar Historische 

Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, 

Culture and Communication (ESHCC), een leerstoel ingesteld 

namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 

Amateurkunst (LKCA). Naast bijzonder hoogleraar is Hester 

Dibbits ook lector Cultureel erfgoed en course director van 

de internationale Master of Museology aan de Reinwardt 

Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de 

vakgroep Etnologie van het Meertens Instituut (KNAW) 

en werkte zij als hoofdconservator bij het Nederlands 

Openluchtmuseum. 
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(november 2014). Daarin stelt hij dat er een overvloed aan 

tools voor e-Humanities wordt ontwikkeld, maar dat er geen 

aandacht is of middelen beschikbaar zijn voor het aanleggen 

van datasets of het onderhouden van de tools. Bij het ont-

wikkelen van tools wordt er te weinig samengewerkt en dat 

leidt tot dubbeling en verlies. Door de bomen ziet men het 

bos niet meer. Een voorbeeld is het Geheugen van Nederland 

dat alleen maar een platte bak is van digitale spullen, zonder 

toepassing, verdieping of reliëf. Of een Europees mega-initiatief 

dat miljoenen digitale culturele bronnen in tekst, geluid 

en beeld verbindt, in combinatie met Wikimedia en op 

participatieve basis. Maar of en hoe Europeana werkt, voor 

wie en waartoe… het blijft in het ongewisse. 

Met het verdwijnen van het respect des fonds in de digitale 

wereld zinkt ook de tijdsdimensie achter de horizon. Internet, 

digitale media, wie weet zelfs media überhaupt, zijn niet goed 

in het zichtbaar maken van wanneer en waarom iets waar of 

van betekenis was, of voor wie. Het is mijn diepste overtuiging 

dat mensen, burgers, vooral geëngageerd en geïnspireerd 

willen worden met goede verhalen en argumentaties, zonder 

dat er nou gelijk van ‘beleveniseconomie’ sprake hoeft te zijn.’

HD: ‘Ik ben minder pessimistisch en zie de voordelen van grote 

datasets waar diverse onderzoeksvragen op losgelaten kunnen 

worden. Bij het Meertens Instituut, een onderzoeksinstituut 

van de KNAW, was ik onder andere verantwoordelijk voor de 

databank met honderden boedelbeschrijvingen uit de zeven-

tiende, achttiende en negentiende eeuw. Dat is een prachtige 

onderzoeksbron met tal van mogelijkheden. Helemaal als zo’n 

databank gekoppeld kan worden aan andere databanken, 

met beeldmateriaal bijvoorbeeld, of voorwerpen uit museale 

collecties.’

RK: ‘Een ander kenmerk van de informatiemaatschappij is de 

overvloed. Er is geen periode zo huiveringwekkend onbekend 

als de laatste twintig jaar van onze eigen tijd – dankzij de 

geweldige automatisering en digitalisering van letterlijk alles. 

Information overload leidt direct tot een informatie-infarct, 

de belangrijkste nood in de actuele archivistiek. Op zichzelf 

zou de tsunami van data geen ramp hoeven te zijn. Dan 

atomiseer je, in een proliferatie van aandachtsgebieden en 

-gebiedjes. Maar tezelfdertijd treedt ook deïnstitutionalisering 

op. Vertrouwde centra lossen op, dieptekennis en gezag zakken 

naar de marges, en wat er nog is, vertoont een vacuüm op het 

gebied van aanspreekbaarheid en aansprakelijkheid. Gelukkig 

zijn er rampen. Wat de longontsteking als ‘vriend van de 

ouderdom’ voor de hoogbejaarden is, zijn stadsbranden, 

watersnoden en oorlogen voor archieven. Gelukkig ruimt het 

systeem zichzelf periodiek op, dan krijg je wegens schaarste 

weer grip op een en ander. Vergeten kan een zegen zijn. Dat 

is dan weer de archeoloog in mij.’

HD: ‘Ik vind rampen niet de juiste oplossing. We moeten 

nadenken over goede selectie, wat we presenteren en voor 

de herinnering bewaren. We hebben als samenleving een 

geheugen nodig en moeten dat niet aan het toeval overlaten. 

Daarvoor leidt de Reinwardt Academie professionals op 

die deze afwegingen op een goede manier kunnen helpen 

maken.’ 

Bernadine Ypma  hoofdredacteur Archievenblad en directeur/

streekarchivaris RHC Vecht en Venen. 

In samenwerking met de academie voor bouwkunst is er 

in 2013-2014 een eerste artist-in-recidence uitgenodigd. 

Dat was cultureel adviseur Michiel Schwarz. Dit heeft onder 

andere geleid tot publicatie van het boekje ‘A Sustainist 

Lexicon. Seven Entries to Recast the Future: Rethinking Design 

and Heritage’ (2016). Theo Thomassen haalde het aan in zijn 

afscheidsoratie. Welke gevolgen verwachten jullie voor de 

archieven?

RK: ‘We proberen met een ‘sustainistische’ bril op naar 

het domein van erfgoed te kijken, vanuit het toenemende 

belang van begrippen als placemaking gelokaliseerdheid, 

proportionaliteit, co-design en commons. Dat is hoogst 

experimenteel. Het kan een goede bodem zijn voor een 

workshop waarbij we het de archivarissen vragen. Wat voor 

wereldbeeld hanteren we en waar willen we naartoe? Willen 

we vooruit komen, de moderniteit voorbij, dan zijn er een 

aantal kenmerken in het sustainisme die van toepassing 

kunnen zijn. Om te beginnen moeten de archiefinstellingen 

zoals die zich nu binnen het overheidsdomein met een 

eeuwig beroep op de archiefwet hebben geïnstitutionaliseerd, 

zichzelf wat losser gaan zien.’

Riemer, je geeft aan zeer kritisch te zijn geweest 

over een te groot optimisme over de toekomst van 

informatiemanagement. Waar bestaat je kritiek uit?

RK: ‘Ewoud Sanders schreef een column in E-DATA & Research 

Riemer Knoop.

Bio Riemer Knoop
Riemer Knoop (Den Haag, 1955) is sinds 2011 lector 

Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie (AHK). Knoop 

is columnist bij Archeologie Magazine en heeft sinds 1998 

bureau Gordion Cultureel Advies te Amsterdam. Als kroonlid 

van de Raad voor Cultuur en als voorzitter van de commissie 

Musea (2000-2005) adviseerde hij over erfgoedbeleid, 

e-cultuur en het museumbestel. Hij was penvoerder 

van het besteladvies Archieven 2010 en begeleidde de 

beleidsvernieuwing van het Haags Gemeentearchief in 

2008-2009. Knoop was hoofd Archeologisch Informatie 

Centrum, directeur Stichting voor de Nederlandse Archeologie 

en mt-lid van het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

  


