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Het jaar 2011 is een overgangsjaar: lector dr. Peter van Mensch gaat met pensioen 
en wordt opgevolgd door twee lectoren: dr. Hester Dibbits en dr. Riemer Knoop. Op 
donderdag 26 mei wordt feestelijk afscheid genomen van lector Peter van Mensch 
in aanwezigheid van een groot aantal vrienden en collega’s, studenten en oud-
studenten uit binnen- en buitenland. Bridget Kievits, namens het College van 
Bestuur, en Teus Eenkhoorn, als directeur, voeren het woord. In een 
paneldiscussie o.l.v. Léontine Meijer wordt gereflecteerd op de betekenis van Peter 
van Mensch voor de museologie en het museale werkveld. Panelleden zijn Prof. 
Peter Davis (Newcastle), Prof. Jan Dolak (Brno), Prof. Vitaly Ananiev (St 
Petersburg), Frans Schouten (oud-directeur van de Reinwardt Academie) en Max 
Meijer (oud-student). Bij deze gelegenheid worden tevens de twee nieuwe lectoren 
voorgesteld, Hester Dibbits en Riemer Knoop.  
Dibbits is afkomstig van de vakgroep Etnologie van het Meertens Instituut (KNAW), 
waar zij werkzaam was als onderzoeker en als onderzoeksleider. In 2010-2011 
werkte zij als hoofdconservator bij het Nederlands Openluchtmuseum. Dibbits deed 
onderzoek naar zowel de vroegmoderne materiële cultuur als de cultuur van het 
dagelijks leven in de hedendaagse multiculturele samenleving. Dibbits is als co-
promotor betrokken bij het onderzoek van promovendi Sophie Elpers (Meertens 
Instituut/UvA, promotor prof. Peter Romijn) en Judy Schagen (VU, promotor prof. 
Susan Legêne).  
Knoop heeft een brede professionele achtergrond op het gebied van archeologie, 
monumentenzorg, musea en erfgoed. Sinds 1998 biedt hij met zijn adviesbureau 
Gordion culturele opdrachtgevers maatwerk in vraagstukken op het gebied van 
beleidsontwikkeling, communicatie en strategie. Riemer Knoop is beoogd 
begeleider van promovendi Andrea Bandelli (VU) en Hugo Bongers (EUR).  
Hester Dibbits is voor vier dagen in de week als lector aan de Reinwardt 
verbonden. Zij is als lector tevens inhoudelijk leider van het International Master's 
Degree Programme in Museology en lid van het managementteam. Riemer Knoop 
is anderhalve dag per week voor de Reinwardt Academie werkzaam.  
 
Het duo-lectoraat van Hester Dibbits en Riemer Knoop gaat op 1 augustus van 
start. Om het programma voor de komende vier jaar op te zetten voeren de duo-
lectoren de eerste maanden  intensieve kennismakingsgesprekken. Ook wonen zij 
colleges en vergaderingen bij, en verdiepen zij zich in rapportages van hun 
voorganger, in het curriculum van de opleiding en in studenten-evaluaties. Eind 
november 2011 wordt een eerste versie van het programma met de commissie van 
advies besproken. Een concept-versie van het plan wordt ook plenair in de 
academie verspreid, met de uitnodiging aan een ieder om aan te geven waarop 
men verder zou willen denken en praten. In januari 2012 wordt het plan tenslotte 
besproken tijdens de AHK-audit.  
 
Het lectoraat Cultureel erfgoed is in 2006 ingesteld om actuele ontwikkelingen 
binnen het brede erfgoedveld te vertalen naar inhoudelijke verbeteringen van het 
onderwijs aan de Reinwardt Academie. In de eerste vijf jaar is deze opdracht onder 
leiding van lector Peter van Mensch ingevuld met onderzoek naar een unifying 
erfgoedtheorie en naar de omgevingsgerichtheid van erfgoedinstellingen. Met het 
aantreden van de nieuwe lectoren wordt deels bij het vorige programma aansluiting 
gezocht, maar worden deels ook nieuwe accenten gelegd. Dibbits en Knoop zullen 
afwijken van het eerdere programma door niet meer een integrale of geïntegreerde 
erfgoedtheorie centraal te stellen, maar de focus meer te richten op de 
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verschillende erfgoedprakijken. Tegelijkertijd zullen Dibbits en Knoop net als Van 
Mensch ook in hun lectoraatschap nadrukkelijk de sociale kant van erfgoed 
belichten.  
 
Zowel de lectoren als de andere leden van het lectoraat Cultureel erfgoed zijn actief 
in de begeleiding van studenten bij hun afstudeerscripties. Het gaat hierbij zowel 
om bachelor- als masterstudenten. Maar ook daarbuiten speelt het lectoraat een 
belangrijke rol in het onderzoek binnen de opleiding van academie. Dit gebeurt 
vanuit de overtuiging dat voor erfgoedprofessionals een principieel onderzoekende 
houding ten aanzien van actuele ontwikkelingen in het erfgoedveld een vereiste is.     
 
Een concreet voorbeeld van een project waarbij vanuit lectoraat een verbinding 
wordt gelegd met onderzoek in het bacheloronderwijs, is het onderzoek naar de 
toepasbaarheid van de Generic Learning Outcomes, zoals ontwikkeld door de 
Museums Libraries and Archives Council, in het Nederlandse erfgoedveld. De 
Mondriaan Stichting ondersteunt het project financieel. In het kader van dit project 
voeren studenten van de Reinwardt een pilotstudie uit voor hun afstuderen. Na het 
afsluitende gesprek met de studenten op 21 juni vindt een bijeenkomst plaats 
georganiseerd met vertegenwoordigers van de deelnemende musea. Tijdens deze 
bijeenkomst geven de studenten een beeld van hun bevindingen. De belangrijkste 
conclusie is dat de in Engeland ontwikkelde methode van onderzoek ook in 
Nederland werkt. Ruben Smit en Jan Sas werken vervolgens aan de verspreiding 
van de resultaten van het GLO-afstudeer-onderzoek, onder andere door 
congresbijdragen in binnen- en buitenland. Dibbits en Knoop voeren in de eerste 
maanden van hun aanstelling oriënterende gesprekken over project met de 
betrokken docenten en denken mee over het vervolg. Lector Riemer Knoop treedt 
op als voorzitter tijden een NMV-debatmiddag over GLO.  
 
RWA-docent Mario Jellema is namens het Lectoraat betrokken bij een 
samenwerkingsproject van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht, de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht (Lectoraat Art and Technology) en het Utrechts 
Universiteitsmuseum. Het project is gericht op het ontwikkelen van een “Centrum 
voor Playful Culture” waarin o.a. geëxperimenteerd wordt met het ontwikkelen van 
tentoonstellingen vanuit de ervaringen met Game Design (“pervasive computing”). 
Binnen de Reinwardt Academie moet het project leiden tot vernieuwing van het 
onderwijs. Mede vanuit de ervaringen met dit project was Mario Jellema in mei 
betrokken bij de beoordeling van de ontwerpen voor de herinrichting van het Musée 
International de la Croix Rouge (Genève).  
 
RWA-docent Léontine Meijer-Van Mensch doet promotie-onderzoek naar de 
ontwikkeling van de museologie als discipline in Midden-Europa (in het bijzonder 
DDR en Tsjechië) voor en na 1989, en de relatie tussen deze ontwikkeling en de 
ontwikkeling van de Reinwardt Academie. Per 1 januari krijgt zij middels een AHK 
promotievoucher de gelegenheid om drie dagen in de week aan haar onderzoek te 
werken. Op 17 februari presenteert ze haar onderzoek op een Institutskolloquium 
van het Zentrum für Zeithistorische Forschung te Potsdam. 
 
RWA-docent Paula dos Santos heeft sinds 2008 een promotievoucher voor haar 
promotie-onderzoek The connections between the field of social development and 
the field of heritage.  In het kader van haar onderzoek maakt twee studiereizen. In 
februari neemt zij deel aan het World Social Forum te Dakar (Senegal). Van daar 



 
 
 
Lectoraat Cultureel Erfgoed 2011 
Peter van Mensch (tot 1 augustus 2011) 
Hester Dibbits & Riemer Knoop (vanaf 1 augustus 2011) 
 

 
 

uit reist ze naar Brazilië voor enkele interviews in Recife en Rio de Janeiro. In mei-
juni zet ze haar onderzoek in Brazilië voort. In deze periode presenteert ze haar 
onderzoek en de daaraan gerelateerde thema’s bij verschillende gelegenheden in 
Brazilië. Ze wordt uitgenodigd over het Museu da Mare, één van de case studies 
van haar onderzoek, te spreken tijdens de AAM Annual Museum Conference te 
Houston, Texas (21-25 mei). Hiervoor ontvangt ze een Getty Foundation/AAM 
International Fellowship. 
 
Vanuit het lectoraat worden verschillende soorten activiteiten ontplooid, waarbij 
steeds gezocht wordt naar de verbinding tussen de opleiding en het veld. Een 
voorbeeld is de Erfgoedarena. De verantwoordelijkheid voor deze maandelijkse 
open debatpodia ligt bij de directeur van de Reinwardt en het lectoraat. In 2011 
vinden acht Erfgoedarena's plaats, over onderwerpen als erfgoed en crowsourcing, 
de Faro Conventie, diefstal uit collecties, erfgoed als bijzaak, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, archeologie en samenleving, en over het afstoten van 
collecties. De arena’s zijn een uitgelezen mogelijkheid voor studenten om 
vaardigheid op te doen in het converseren en debatteren over actuele kwesties uit 
de erfgoed, en tegengeluid te genereren en te pareren. De Erfgoedarena op 19 
januari rond het thema Crowd Sourcing wordt voorafgegaan door een door 
studenten van de Minor Exhibition Direction georganiseerde studiebijeenkomst 
“Join to create” over het zelfde onderwerp, waarin de zelfde sprekers als van de 
avondbijeenkomst met de studenten in gesprek gaan. Een Engelstalige 
Erfgoedarena op 7 juni is gewijd aan jonge professionals in het kader van het 
jaarcongres van Europa Nostra dat in Amsterdam plaats vindt. Het debat wordt 
geleid door lector Riemer Knoop.  
 
Het lectoraat speelt ook een sleutelrol bij het streven van de RWA om 
toonaangevende, internationale spelers zichtbaar aan zich te liëren. Zo 
draagt zij samen met de directie de verantwoordelijkheid over de organisatie 
en publicatie van de jaarlijkse Reinwardt Memorial Lecture. De RML 2011 
wordt gecombineerd met het afscheid van Peter van Mensch op 26 mei, en  
verzorgd door de Brits-Australische erfgoedtheoretica prof. Laurajane Smith, 
met de titel: “Critical Heritage Studies and Museums”. Na afloop van deze 
vierde RML wordt het boekje met de tekst van de derde lezing (2010) 
aangeboden aan de auteur, Rob van der Laarse, en de beide nieuwe 
lectoren Cultureel Erfgoed. De tekst van de lezing van prof. Laurajane Smith 
verschijnt voorjaar 2012 in druk.  
 
De internationale netwerken waarin de Reinwardt sinds haar oprichting, 35 jaar 
geleden, is gaan groeien en bloeien, zijn van groot belang voor het profiel en de 
kwaliteit van de processen binnenshuis. De contacten met onderzoekers en 
practioners, collega-instellingen, congressen, workshops, werkverbanden (ICOM) 
en de verre biotopen van veel van de docenten vormen de intellectuele matrix 
waarbinnen de academie zich voedt en positioneert, in een sterke wederkerigheid 
van halen en brengen. Het Internationale Master Programme is er het gevolg van 
en de voorwaarde voor.     
In 2011 vinden op de Reinwardt Academie internationale ontmoetingen plaats met 
medewerkers van de Faculteit Communicatiewetenschap van de Universiteit van 
Vilnius (Litouwen), met Letse en Poolse museologen,  met prof. Kerstin Smeds, 
hoogleraar Museologie van de Universiteit van Umeå (Zweden) en met collega’s 
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van het Heritage department of the Indonesian Railway Company. Tevens zijn er 
internationale gastdocentschappen, waaronder die van prof. Markus Walz, hoofd 
van de museumopleiding van de Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur te 
Leipzig en dr. Susanna Petterson, die in 2012 met de masters zal samenwerken in 
het kader van de herinrichting van het Alvar Aalto Museum in Finland.  
Op 17 juni wordt de academie bezocht door een groep van ongeveer 20 
museummedewerkers uit Zwitserland als deel van een excursie naar Amsterdam, 
georganiseerd door de Zwitserse museumvereniging in samenwerking met het 
lectoraat. Thema van de excursie is “Sensible und kontroverse Ausstellungsthemen 
– wie soll ein Museum damit umgehen?“. Tijdens de bijeenkomst in de Reinwardt 
Academie wordt het thema geïntroduceerd en gecontextualiseerd door een aantal 
sprekers: Siebe Weide (Nederlandse Museumvereniging), Teus Eenkhoorn 
(Reinwardt Academie) en Andrea Kieskamp (ICOM-Nederland), alsmede de lector 
en Léontine Meijer. De groep bezoekt verder enkele musea in Amsterdam en 
Haarlem. 
 
Andersom worden leden van het lectoraat uitgenodigd om in het buitenland deel te 
nemen aan congressen en studiebijeenkomsten. Lector Hester Dibbits wordt 
uitgenodigd om in Clermont-Ferrand over het Nederlands Openluchtmuseum te 
spreken tijdens de Internationale conferentie The History of Migration in Museums: 
between Memory and Politics. Paula dos Santos reist op uitnodiging naar New York 
met de PhD en Ma studenten Sociomuseology of the Lusofona University (Lisbon) 
en naar Recife in het kader van een Braziliaans-Nederlands samenwerkingsproject 
rond mutual heritage. Partners zijn naast de Reinwardt Academie het CIE (Centre 
for International Heritage Activities, Leiden), USP (University of Sao Paulo) en 
UFPE (Federal University of Pernambuco). Het project wordt gefinancierd door het 
Brazilian Institute of Museums en de Nederlandse ambassade in Brazil.  
Kenniskringlid Ruben Smit verblijft in de periode 4-17 juni in Yogyakarta Indonesie 
voor een reeks hoor- en werkcolleges over museumtheorie en reflectie in de 
Gadjah Mada University. De workshop is onderdeel van een door het 
Tropenmuseum geïnitieerd project dat de huidige masteropleiding museologie aan 
deze universiteit verder dient te versterken. 
 
Functies 
Lector Peter van Mensch is actief binnen het ICOM International Committee for 
Collecting. Hij is voorzitter van de werkgroep Resources en lid van de 
voorbereidingscommissie van het jaarlijkse congres van het comité te Berlijn in 
oktober/november 2011.  
 
Lector Hester Dibbits is lid van de Adviescommissie Beeldende kunst, Vormgeving 
en Erfgoed van de Mondriaan Stichting, bestuurslid van de Stichting Het 
Nederlands Interieur, redactielid van Levend Erfgoed en lid van de redactieraad van 
Quotidian en Ethnologia Europea.  
 
Lector Riemer Knoop is lid van de werkgroep erfgoedconventies UNESCO-
commissie, voorzitter bijzondere adviescommissie Raad voor Cultuur voor de 
evaluatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg (2011), erelid van de 
Vereniging Ondernemers in Archeologie, lid ledenraad Vereniging Koninklijk 
Instituut voor de Tropen, lid stuurgroep Erfgoedbalans van het Ministerie OCW, 
bestuursvoorzitter van de Stichting Dansateliers Rotterdam, lid stuurgroep 
Nationaal Militair Museum van het Ministerie van Defensie, secretaris-
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penningmeester van de Stichting Onderzoekslink, lid bestuur Stichting Niet 
Normaal, en lid Raad van Toezicht Stichting The Beach. 

 
Léontine Meijer is voorzitter van het ICOM International Committee for Collecting. 
Paula dos Santos neemt deel aan de ICOM International lunchbijeenkomst tijdens 
de jaarlijkse conferentie van het AAM, Houston, 24th May, waar gesproken werd 
over de voorbereiding van het ICOM-congres in 2013 in Rio de Janeiro.  
 
Paula dos Santos is tevens lid van het bestuur van de ICTOP.  Sinds oktober is zij 
president van de MINOM (International Movement for a New Museology) voor de 
periode 2011-2014. Ook wordt zij benoemd tot lid van de Adviescommissie 
Beeldende kunst, Vormgeving en Erfgoed van de Mondriaan Stichting. Deze 
benoeming is in principe voor een jaar, met mogelijke herbenoeming voor maximaal 
twee jaar.  
 
Ruben Smit is lid van het Platform Erfgoededucatie dat onder auspiciën van 
Erfgoed 
Nederland opereerde maar sinds 2012 onder de hoede van Cultuurnetwerk 
Nederland valt. 
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Lezingen en gastcolleges 
 
Peter van Mensch:  
 
8 april  “Against the standardization of criteria. Ends or means?”. 

Micheletti Award Conference and Award Ceremony “Quality in 
Museums” (DASA, Dortmund) 

16 april dagvoorzitter symposium “Nationaal Register Mobiel Erfgoed 
(Stichting Mobiele Collectie Nederland, tijdens Restauratiebeurs, 
Brabanthallen, ’s Hertogenbosch) 

26 mei  “The personal is museological”. Afsluitend toespraakje tijdens 
afscheidsbijeenkomst in Reinwardt Academie1 

15 juni  (met Léontine Meijer) Crowdsourcing as a new challenge for 
museums (Nationaal Museum van Litouwen, Vilnius) 

16 juni  “Heritage communities: networking and professionalism 2.0” 
Keynote lecture International Scientific Conference “Communication 
and Information Sciences in Network Society: Experience and 
Insights” (Universiteit van Vilnius, Litouwen) 

17 juni  Introductie op excursiethema “Sensible und kontroverse 
Ausstellungsthemen – wie soll ein Museum damit umgehen?“ 
Verband der Museen der Schweiz (Reinwardt Academie, 
Amsterdam) 

 
Hester Dibbits:  
 
1 september:   Inleidingscollege MA Reinwardt: “A short introduction to  

Museology&Heritage Studies”  
3 september:  Introduction to terminology and folk culture. 
Internationale bijeenkomst  

ter afsluiting van de tentoonstelling Zaaien en Wieden. 
Volkscultuur in  

de Hedendaagse Kunst, Cobra Museum Amstelveen.  
17 november:   Histories of Migrants and Migration in The Netherlands 
Open Air  

Museum. Reflections on the recent repositioning of a museum 
about Dutch daily life. International Conference The History of 
Migration in Museums: between Memory and Politics, Maison 
Internationale Universitaire, Clermont-Ferrand, EHIC research 
centre, Blaise Pascal University.  

 
Riemer Knoop: 
 
11 oktober deelvoorzitter studiedag Superdiversity in Dynamic Cities, 

Kosmopolis Rotterdam 
10 november voorzitter Studiedag in Catherijneconvent “Meten is weten” – NMV – 

Sectie Publiek en presentatie ism Reinwardt Academie. 

                                                 
1        http://www.youtube.com/watch?v=oXmIvGO2PCs 
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16, 23 en 30 november 18 gastcolleges Reinwardt Academie, Blok Positioneren en 
Sturen, 3/4e-jaars, adviesvaardigheden 

1 september Inleidingscollege MA Reinwardt, "The Netherlands, a Rough Guide”  
  

31 oktober  Gastcollege MA Reinwardt: Intangible Heritage Values, Soestdijk 
Palace 

 
 
De als onderzoekers aan de Kenniskring verbonden Reinwardt-docenten 
verzorgden de volgende lezingen en gastcolleges: 
 
19 jan.  (Léontine Meijer) discussieleiding “Erfgoed en crowdsourcing”. 

ErfgoedArena (Reinwardt Academie/Erfgoed Nederland) 
17 febr. (Léontine Meijer) ‘Die Museologie als mitteleuropäische Disziplin vor 

und nach 1989 am wissenschaftsgeschichtlichen Beispiel der DDR‘, 
Institutskolloquium, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam 

25 febr.  (Jan Sas) brainstormdag over het Zeeuws Museum (TENT/Witte de 
With, Rotterdam) 

16 maart (Léontine Meijer) debat met Markus Walz over museumethiek 
(Reinwardt Akademie) 

6 mei  (Léontine Meijer) “Is there a European concept of the 
museum professional?” Esille. Museo – ja näyttelytutkimuksen forum 
(University of Turku/Tieteiden talo, Helsinki) 

16 mei  (Léontine Meijer) middagvoorzitter “De sociale rol van 
musea”. Voorjaars-vergadering ICOM-Nederland (Reinwardt 
Academie) 

19 mei             (Paula dos Santos) “A global account of sociomuseology”and 
“Sociomuseolgy: tensions and constrains”, Seminar Between 
Memories: Museums and Communities, organized on occasion of 
the 9th Week of Museums, Centro Cultural Dragao do Mar, Fortaleza, 
Brazil 

20 mei             “Community Museums and Ecomuseums in Brazil” and mediation in 
discussion about museums and memories, Seminar Between 
Memories: Museums and Communities, organized on occasion of 
the 9th Week of Museums, Centro Cultural Dragao do Mar, Fortaleza, 
Brazil  

21- 22 mei      (Paula dos Santos) 10 hour seminar about the theme “Towards a 
sociomuselogical critique of museums”, opening the 11 month 
course “Image and Sociomuseology”, Museum of the Man of the 
Northeast, Recife, Brazil 

24 mei             (Paula dos Santos) “Museum linking peoples”, joint panel with Lorna 
Abungu (Kenya), Nevra Teruk (Turkey) and Terry Little (Kenya), 
AAM Annual Conference 22-25 May, Houston, Texas 

26 mei  (Léontine Meijer) discussieleiding tijdens 
afscheidsbijeenkomst Peter van Mensch (Reinwardt Academie) 

29 mei   (Léontine Meijer) paneldiscussie “Presence of an Absence. Objects, 
memory and identity” (Scheltema/Museum de Lakenhal, Leiden)2 

                                                 
2       Georganiseerd ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, samengesteld door 

kunstenares Sophie Ernst en filosoof Taha Mehmood. Zie: 
http://framerframed.nl/nl/projects/presence-of-an-absence/     
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15 juni  (Léontine Meijer, samen met Peter van Mensch) 
Crowdsourcing as a new challenge for museums (Nationaal Museum 
van Litouwen, Vilnius) 

15 Juni            (Paula dos Santos) “Museological theory in practice”, lecture for the 
BA students of museology, Federal University of Pernambuco 
(UFPE), Recife, Brazil 

16 juni  (Léontine Meijer) “Professional ethics as method in museum 
work”, International Scientific Conference “Communication and 
Information Sciences in Network Society: Experience and Insights” 
(Universiteit van Vilnius, Litouwen) 

17 Juni            (Paula dos Santos) Round table about international cooperation 
between Brazil and the NL in the field of (mutual) heritage, BR/NL 
Heritage Day, Federal University of Pernambuco (UFPE), Recife, 
Brazil 

17 juni  (Léontine Meijer) “(Re)Präsentationen – das Publikum und 
die Ethik“ Verband der Museen der Schweiz (Reinwardt Academie, 
Amsterdam) 

20 juni  (Léontine Meijer) discussieleiding Debat Soepel 
Herbestemmen (Kaaspakhuis De Producent/Archiectuurcentrum 
grAp, Gouda)  

12 sept  (Léontine Meijer) inspiratiesessie Bijbels Museum, Amsterdam 
18 sept. (Jan Sas) “Measuring Generic Learning Outcomes in the 

Netherlands” 2011 ICOM PR Annual Conference (Brno, Czech 
Republic) 

18 sept. (Ruben Smit) “Measuring Generic Learning Outcomes in the 
Netherlands” 2011 ICOM CECA Annual Conference (Zagreb, 
Croatia) 

23 sept. (Léontine Meijer)  “Five museological reflections”, Start-up workshop 
“Rethinking Humboldt – Humboldt neu denken. Das Humboldt-
Forum als Agora”, Bundeszentrum für politische Bildung, Berlijn 

11 oktober (Paula dos Santos) “Participative collecting at the Museu de Maré: 
an organic relationship”. Presentatie tijdens de conferentie Super-
diversity in Dynamic cities, Kosmopolis (Rotterdam).  

26 oktober (Jan Sas) Paper at the 2nd China International Forum of Museums 
in Beijing (China)  

23-30 oktober   (Paula dos Santos) 14th International workshop of the 
International Movement for a New Museology (MINOM) in 
Assomanda, Cape Verde. 

28 okt.  (Léontine Meijer)“Das Ende des Kurators? 
Paradigmenwechsel in Museen   und ihre Auswirkungen auf ihren 
Arbeitsfelder”, Berufsbegeleitender Lehrgang “Vermitteln & 
Kuratieren”, Bundesakademie für kulturelle Bildung, Wolfenbüttel 

1 nov.  (Léontine Meijer) discussieleiding sessie “Recollecting 
communities – the social self”, congres ”Participative strategies”, 
COMCOL-CAMOC-ICOM Europe, Berlijn 

2 nov.  (Paula dos Santos) “Participative collecting at the Museu de Maré: 
an organic relationship”. Presentation during the COMCOL Annual 
conference, 31 okt.-3 nov.  

4 nov.  (Paula dos Santos) leiding seminar “Why Museums?”,  Malopolskim 
Instytucie Kultury, Krakow. 
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10 nov. (Jan Sas en Ruben Smit) “Resultaten van pilot-studie over de 
adaptie van Generic Learning Outcomes in de Nederlandse museale 
context.” Studie dag “Meten is weten” – NMV – Sectie Publiek en 
presentatie ism Reinwardt Academie. 

18-19 nov. (Léontine Meijer)“Kommentar” en paneldiscussie “Gedenkstätten als 
Kontakzonen”, Workshop und wissenschaftliche Konferenz “Und 
was hat das mit mir zu tun?” Perspektiven der Geschichtsvermittlung 
zu Nazismus und Holocaust in der Migrationsgesellschaft, Wiener 
Wiesenthal Institut für Holocaust Studien, Wenen 

25 nov. (Léontine Meijer)“Die Museologie als mitteleuropäische Disziplin vor 
und nach 1989 am Beispiel der DDR”, Graduiertenkolleg “DDR und 
Erinnerungskultur”, Duitsland Instituut, Amsterdam 

9 dec.  (Léontine Meijer) discussieleiding “De ontwikkeling van SCEN 
als erfgoedgemeenschap”, SCEN/Reinwardt Academie, Amsterdam 
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De Studiengang Schutz Europäischer Kulturgüter (Collegium Polonicum, Słubice, 
Polen) maakte een filmpje waarin Peter van Mensch iets vertelt over recente 
ontwikkelingen in het vakgebied: 
http://www.youtube.com/watch?v=NiwPYxRIG8A  
 
Het afscheidstoespraakje van Peter van Mensch tijdens de bijeenkomst van 26 mei 
werd door Masterstudente Marjan de Visser integraal opgenomen en op YouTube 
gezet: 
http://www.youtube.com/watch?v=oXmIvGO2PCs  
 
In mei werd vanuit Tjechië op de Tsjechische en de Engelse Wikipedia site een 
pagina aangemaakt met een korte biografie van Peter van Mensch: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_van_Mensch  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_van_Mensch  
 
Léontine Meijer werd door Hans van Willigenburg geïnterviewd voor zijn 
programma “De zondag van Van Willigenburg” (RKK, 19 juni 2011). Thema van het 
interview was “Erfgoed in Nederland”. 
http://www.katholieknederland.nl/zondag-van-Van-
Willigenburg/archief/2011/detail_objectID729570.html  
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Gerda van Ham, ‘Van didactiek naar dialoog. Crowdsourcing en museum 2.0’, 
Museumvisie 35, 2011, (2): 51. 
 
 
 
 
 


