BIDBOOK

HOORBAAR
ERFGOED
KLINKEND 2020

Stichting
Klinkend
Erfgoed
Nederland

SKEN

BIDBOOK

HOORBAAR
ERFGOED
KLINKEND 2020

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord

5

Wat: een samenvatting

7			
11

Wanneer: meer dan alleen 2020

14

Waarmee: een greep uit de activiteiten

16

Preludium: Klinkend Maastricht 2018

25

Monitoring en evaluatie

26

SWOT-analyse

27

Wie en met welke partners

28

Hoe ziet de organisatie eruit

33

Begroting

34

Financiering en planning

36

Communicatie

41

KLINKEND 2020

Waarom een Jaar

H O O R B A A R E R FG O E D

Het zeventiendeeeuwse carillon
van de Utrechtse
Domtoren ging
wereldwijd ‘viral’.
Stadsbeiaardier
Malgosia Fiebig
bracht een eerbetoon aan de
overleden Zweedse
DJ Avicii en speelde
virtuoos een aantal
van zijn bekendste
werken. Het toont
maar weer eens aan
hoe middeleeuwse
torens en klokken in
dit digitale tijdperk
nog steeds mensen
weten te bereiken
en te raken.
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VOORWOORD
Ambitieus, maar realistisch
Voor u ligt het bidbook van de Stichting Klinkend

kend Erfgoed in Maastricht aan, dat van 31 augus-

Erfgoed Nederland: KLINKEND 2020. Het bidbook

tus tot en met 5 september 2018 wordt gehouden.

is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek

Het is gevuld met bijzondere en innovatieve

dat is uitgevoerd in onze opdracht. Financieel is

evenementen. Het festival is als pilot opgezet om

dit mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het

de haalbaarheid - programmatisch en financieel -

Cultureel Erfgoed.

van KLINKEND 2020 aan te tonen. Het festival, en
direct betrokken partijen geven die haalbaarheid

De wens om een Europees Jaar van het Klinkend

aan. Inhoudelijk, organisatorisch, financieel. De

Erfgoed uit te roepen is één van onze speerpun-

pilot maakt ook duidelijk dat in 2020 Maastricht

ten. Het doel is om het klinkend erfgoed nationaal

een centrum voor het Europees Jaar van het

en internationaal bij een breed publiek onder de

Klinkend Erfgoed kan zijn.

aandacht te brengen en kaders te ontwikkelen
waarbinnen dit deel van het cultureel erfgoed

Bestuur Stichting Klinkend Erfgoed Nederland,

op een duurzame wijze maatschappelijk kan

juni 2018

worden verankerd. Wetenschappelijk onderzoek,
educatieve projecten, behoud van vakmanschap,
beleidsmatige aandacht en gemeenschappelijke

N.B. Dit is de Nederlandstalige versie van het

omarming van het klinkend erfgoed zijn enkele

bidbook. Een Engelstalige versie volgt.

van die kaders.
In het haalbaarheidsonderzoek zijn de kansen
geïnventariseerd om ‘van onderop’ in 2020 een
Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed uit te

De torenklok staat stil en de
luidklok zwijgt omdat de kerk
tot appartementencomplex is
omgebouwd.

roepen. Onderzocht is de animo onder potentiële
partners om inhoudelijk, programmatisch of
financieel in dit Jaar te participeren. Is - op basis
daarvan - het reëel om 2020 tot een Europees
Jaar van het Klinkend Erfgoed uit te roepen? Is
er voldoende draagvlak om het klinkend erfgoed
– zijn instrumenten, verhalen, geschiedenis en

KLINKEND 2020
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Geef één van de kopers
korting op de aankoop in ruil
voor praktisch onderhoud
van de instrumenten.

ten te verbinden?
Op deze vragen is een volmondig ‘ja’ als antwoord
te geven. Daarom dit bidbook. Het staat vol met
kansen. De plannen, wensen, ideeën en voorgestelde activiteiten om invulling te geven aan een
Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed buitelen
over elkaar heen. Dat toont ook het Festival Klin-

H O O R B A A R E R FG O E D

toekomst - met andere maatschappelijke krach-
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WAT: EEN SAMENVATTING
KLINKEND 2020
Europees Jaar van het
Klinkend Erfgoed

slot en iedereen, van jong tot oud, moet de kans
krijgen om ons klinkende erfgoed te bezoeken, te
bekijken en te bespelen. Door die gedeelde ervaring ontstaat maatschappelijke betrokkenheid bij
de zorg voor het klinkend erfgoed. Want het gaat
om gemeenschapsinstrumenten. Zo kunnen we

Introductie
Luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels

ook de belangstelling opwekken voor de ambachten die zo noodzakelijk zijn om het cultureel
erfgoed te onderhouden en te restaureren.

zijn een gemeenschappelijk bezit en niet meer
weg te denken bij het ervaren van onze omgeving.

In 2018, tijdens het Europees Jaar van het Cul-

Ze geven een beleving die onze voorouders ook

tureel Erfgoed, ligt het accent op alles wat ons

moet hebben gehad. Het verleden klinkt letter-

in dit werelddeel cultureel bindt en worden we

lijk dóór, en is nog steeds hoorbaar. Er is weinig

ons meer dan ooit bewust van onze Europese

ander erfgoed dat een vergelijkbaar authentieke

wortels. Het themajaar legt de basis voor nieuwe

indruk op ons kan maken. Klinkend erfgoed is als

en grensoverschrijdende netwerken, samenwer-

het ware de audio-component van ons verleden.

kingsvormen en projecten, die de komende jaren

Daarom zetten wij, Stichting Klinkend Erfgoed

worden gerealiseerd. Eén daarvan is KLINKEND

Nederland, ons in voor behoud en ontsluiting van

2020.
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‘Iedereen herkende de klank van de klokken van zijn of haar
woonplaats en kon de boodschappen “lezen”. Klokken worden
geassocieerd met historische gebeurtenissen en met collectieve
rituelen en tradities. Maar klokken roepen ook onze meest
intieme herinneringen op en zijn daardoor verbonden met
verhalen en gebeurtenissen uit het leven van gewone mensen.’
Eric Meyer

Klinkend erfgoed biedt veel kansen voor het

Projectdoel

leggen van contacten met nieuwe doelgroepen.

KLINKEND 2020 wil het klinkend erfgoed, in de

Het is immers rijkelijk aanwezig, vaak in de open-

vorm van luidklokken, carillons, torenuurwerken

bare ruimte en voor iedereen zicht- en hoorbaar.

en orgels, bij een breder publiek brengen. Het wil

Maar er heersen vooroordelen. Mensen vinden

dit deel van ons cultureel erfgoed echt beleefbaar

klinkend erfgoed religieus, want het bevindt zich

maken, dicht bij de mensen. Daartoe worden met

vaak in religieuze gebouwen. Men denkt dat de

Europese partners activiteiten ontwikkeld. Het

muziek ontoegankelijk en zwaar is. Wij willen die

is een initiatief waarin banden worden gesmeed

drempels slechten. Eventuele antipathie omzet-

tussen ouderen en jongeren, tussen hen, die de

ten in sympathie. Nieuwe generaties en culturen

kennis, het ambacht en de liefde voor een stukje

laten ervaren wat klinkend erfgoed met ons doet.

geschiedenis met zich meedragen en hen die

We willen een modern verhaal vertellen over

misschien verbaasd, maar zeker nieuwsgierig

klinkend erfgoed en daarmee eigentijdse gemeen-

luisteren naar een compositie voor een carillon

schappen stimuleren.

en kijken naar de techniek erachter. Door in 2020

Door het leggen van verbindingen tussen oude en

iedere inwoner van Nederland en de EU tenmin-

nieuwe doelgroepen willen wij een groter draag-

ste één keer bewust in aanraking te laten komen

vlak scheppen voor het behouden, beheren en

met het verhaal van ons klinkend erfgoed, zijn

onderhouden van ons klinkend erfgoed. Daarvoor

geschiedenis en zijn toekomst willen we bewust-

moeten we in overdrachtelijke zin de muren van

wording en sympathie opwekken voor zowel

onze heilige huisjes slopen en gastvrij onze klin-

het materiele als immateriële behoud van deze

kende schatten tonen. De deuren moeten uit het

instrumenten. Met als resultaat dat het klinkend

H O O R B A A R E R FG O E D

KLINKEND 2020

dit bijzondere erfgoed.
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erfgoed een plek op de maatschappelijke agenda

ings, die sterk in populariteit groeien. Er worden

Resultaten

wordt er ook gebruik gemaakt van een actieve

krijgt en zijn toekomst wordt verzekerd.

faciliteiten gecreëerd voor het adopteren van

Het agenderen van het klinkend erfgoed, zodat

perscampagne, inclusief betaalde publiciteit

klinkend erfgoed, nauw aansluitend bij bestaande

het een duidelijk plek op de agenda krijgt en

zoals banners, affiches, reclamespots en project-

initiatieven. Er wordt een uniek Europa-breed

de problematiek rondom het onderwerp wordt

materialen voor scholen en bedrijven. Er ligt een

Initiator en organisator van KLINKEND 2020 is de

event georganiseerd: een gelijktijdig monumen-

opgepakt. Waardoor behoud en toekomst wordt

groot netwerk van partners en dat breidt zich uit,

onafhankelijke en niet aan enige religie gebonden

taal concert voor klokken en carillons in zoveel

verzekerd. Tijdens het Jaar wordt continu gemo-

waardoor nieuwe communicatiekanalen worden

Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN).

mogelijk Europese steden. Er worden resultaten

nitord om eventueel tijdig bij te kunnen sturen.

aangeboord. Uiteraard wordt ook samengewerkt

De stichting is een samenwerkingsverband van

gepubliceerd van wetenschappelijk onderzoek. Er

Regelmatig wordt geëvalueerd om te bepalen of

met populaire consumentenplatforms als

een groot aantal betrokkenen bij dit deel van ons

verschijnt een boek en een (digitaal) naslagwerk

de doelstellingen zijn behaald, de sterke en zwak-

www.wearepublic.nl.

cultureel erfgoed.

over akoestische aspecten. Er wordt een helpende

ke punten in beeld te brengen en de verbeterpun-

hand geboden aan de Canon Klinkend Erfgoed.

ten te bepalen.

Organisator

Partners
SKEN werkt samen met haar brede achterban,

een ambacht-estafette wordt veel aandacht be-

waaronder musea, instandhoudingsorganisaties

steed aan ambacht-opleidingen en -verleidingen

In de communicatie wordt de nadruk gelegd op

van een projectbureau, de fondsenwerving en de

en onderwijsinstellingen. Een overzicht van de

om het vakmanschap dat nodig is voor onder-

een multimediale aanpak. Het verhaal van ons

programmering voor 2020. Een planningsschema

(inter)nationale partners is te vinden op pagina

houd en restauratie levend te houden.

klinkend erfgoed, in verleden, heden en toe-

is te vinden op pag. 38.

2020 starten in september 2018 met de inrichting

28. De pilot - het Festival Klinkend Erfgoed in

komst, wordt verteld via verschillende media.

Maastricht van 1 augustus tot en met 5 september

Centraal staat de boodschap: ‘Het klinkend

Budget

2018 - maakt duidelijk dat Maastricht een centrale

erfgoed heeft ons eeuwenlang kunnen verbinden,

Totale indicatieve begroting 2018/19/20/21

inspireren en emotioneren; hoe blijft dit voor de

bedraagt: € 2.356.500. Gevraagd wordt aan het

toekomst behouden?’

ministerie van OCW om bij te dragen aan de voor-

Het doel van de campagne is om iedere inwoner

bereidingen in 2018 en 2019. Voor 2018: € 155.750

binnen Nederland en binnen de EU op de hoogte

en voor 2019: € 680.000. Voor het themajaar zelf:

te brengen dat 2020 het Europees Jaar van Klin-

€ 50.000. En voor de afsluiting en verankering in

kend Erfgoed is. De nadruk ligt op het ontwikke-

een duurzame doorwerking in en na 2021:

len van de interesse in, en het draagvlak creëren

€ 20.000. Tezamen: € 905.750. Zie pag. 34 en 35

voor het klinkend erfgoed, bij jong en oud, en het

voor de indicatieve begroting.

Aanpak
KLINKEND 2020 bestaat uit een breed palet aan
activiteiten. Zo wordt er gewerkt aan symposia,
workshops en expertmeetings voor onderzoek,
discussies en meningsvorming. Worden er
activiteiten ontwikkeld met de cultuursector,
de leisure-branche, met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en met de wereld van concerten en evenementen. Klassieke concerten op
orgels en carillons naast innovatieve cross-overs.
Van een choreografie voor ballet op de klanken
een ‘Hack the sounding heritage’ en het digitaal
te bespelen Utopa Barokorgel van het Orgelpark
Amsterdam, tot een Nederlandse variant van het
‘Barock Meditation’ om te bewijzen dat klassiek
cultureel erfgoed en sport perfect verenigbaar

‘Vandaag heeft iedereen
zijn eigen voorkeuren,
nieuwskanalen, sociale
media, maar niemand
ontsnapt aan de beiaard.
Mensen luisteren mee,
fluiten mee, herkennen
deuntjes. Beiaardmuziek
is als het ware lokaal
cement.’
Leuvens universiteitsbeiaardier
Luc Rombouts

beheren, behouden en in stand houden van dit
deel van ons cultureel erfgoed.

Cofinanciering

De doelgroepen van de campagne omvatten het

Er zijn vijf bronnen waaruit KLINKEND 2020

brede publiek, oudere en jongere generaties

financiële middelen zal werven:

en nieuwe culturen. Daarnaast de culturele

1. Landelijke, regionale en lokale overheden;

erfgoedsector: klinkend erfgoed eigenaren en

2. Fondsen en charitatieve instellingen;

beheerders, en natuurlijk de stakeholders:

3. Bedrijfsleven;

bestuurders, politici en beleidsmakers en de

4. Particulieren, donaties, recettes;

(inter)nationale vakwereld.

5. Europese fondsen.

Deze doelgroepen worden op tal van verschillende manieren bereikt, steeds met gebruikmaking

zijn. Daarnaast wordt ingezet op het vormen van

van de grote verscheidenheid aan activiteiten.

community’s waarbij gebruik wordt gemaakt van

Social media, televisie, een publiekskrant en free

online en zogenoemde offline, fysieke, meet-

publicity zijn belangrijke kanalen. En uiteraard

H O O R B A A R E R FG O E D

van, en geïnspireerd door orgels en carillons, via

KLINKEND 2020

De concrete voorbereidingen voor KLINKEND

Communicatie

plek kan innemen in 2020.
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En, zonder uitputtend te zijn, met onder andere

Planning
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WAAROM EEN JAAR
Audio-component van ons verleden

len onder de indruk raken van het ambacht dat

Luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels

nodig is om klinkend erfgoed te behouden.

zijn gemeenschappelijk bezit en niet weg te den-

‘Echt vakmanschap
en meesterschap
waar je jaren voor
moet oefenen om het
te beheersen, dat is in
zekere zin bedreigd.
Ik vind het heel
belangrijk dat dat
blijft bestaan, want
het heeft een hele
grote waarde voor de
maatschappij.’
Wendy van Wilgenburg,
oprichtster van het
jaarlijkse Ambacht in
Beeld Festival

ken bij het ervaren van onze omgeving en daar-

Kansen voor eigentijdse gemeenschappen

mee het gebouwde erfgoed. Ze geven een beleving

Klinkend erfgoed biedt veel kansen voor het

die ons voorgeslacht ook moet hebben gehad. Het

contact leggen met nieuwe doelgroepen. Het is

verleden klinkt letterlijk dóór; het is hoorbaar. Er

immers rijkelijk aanwezig, vaak in de openbare

is geen ander erfgoed dat een meer authentieke

ruimte en voor iedereen zicht- en hoorbaar. Maar

indruk op ons kan maken. Klinkend erfgoed is als

er heersen ook vooroordelen. Men vindt klinkend

het ware de audio-component van ons verleden.

erfgoed religieus, want het bevindt zich vaak in

Daarom zetten wij, Stichting Klinkend Erfgoed

religieuze gebouwen. Men denkt ten onrechte dat

Nederland (SKEN), ons in voor behoud en bereik-

de muziek van dat erfgoed ontoegankelijk, zwaar

baarheid van dit bijzondere erfgoed.

en kerkelijk is. SKEN wil die drempels slechten en
de eventuele antipathie omzetten in sympathie.

KLINKEND 2020 is een themajaar dat wordt

Nieuwe generaties en culturen moeten ervaren

ontwikkeld en uitgevoerd door de Stichting

wat klinkend erfgoed met ons deed en nog doet.

Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN). Wij willen

We willen een modern verhaal vertellen over het

het klinkend erfgoed – luidklokken, carillons,

klinkend erfgoed en daarmee eigentijdse gemeen-

torenuurwerken en orgels – dicht bij een breed

schappen stimuleren.

publiek brengen. Daartoe organiseren wij in 2020
samen met een groot aantal Europese partners
activiteiten. KLINKEND 2020 wil nieuw maatschappelijk draagvlak scheppen voor ons hoorbare erfgoed. Laten we genieten van een verleden
dat dóórklinkt!
Ons nationale en internationale relatienetwerk
maakt het mogelijk te spreken over een Europees
Jaar van het Klinkend Erfgoed.
KLINKEND 2020 wil veel in beweging brengen.
Vooral mensen, heel veel mensen. Om naar concerten en voorstellingen te gaan. Naar tentoon-

KLINKEND 2020

Naar bijzondere plekken en gebouwen waar
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het klinkend erfgoed zelf is te zien en te horen.
KLINKEND 2020 wil vooral ook de jeugd bereiken.
Dat doen we door jongeren, die vaak verbaasd,
maar nieuwsgierig luisteren naar een carillon, in
contact te brengen met een oudere generatie van
liefhebbers en kenners. Op deze wijze kunnen
jongeren nieuwe muzikale voorkeuren ontwikke-

‘Europa Nostra heeft met veel
belangstelling kennisgenomen van
dit waardevolle initiatief en zal
waar mogelijk dit Jaar van harte
ondersteunen en verbreiden.’
Huub Doek, penningmeester

H O O R B A A R E R FG O E D

stellingen en musea met speciale programma’s.
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wordt bedreigd. Denk aan het luiden van klokken
bij nationale herdenkingen, bij droefenis, zoals na
de ramp met de MH17, of blijdschap, bijvoorbeeld
bij de kroning van Willem Alexander.

Succesvolle themajaren gingen ons voor
Een aantal landelijke themajaren ging ons voor.
Bijvoorbeeld het Jaar van het Industrieel Erfgoed
in 1996, het Jaar van de Historische Boerderij in
2003, het Jaar van het Religieus Erfgoed in 2008
en het Jaar van het Mobiel Erfgoed in 2014. Deze
themajaren plaatsten met veel succes de betreffende onderwerpen van het cultureel erfgoed
op de agenda bij zowel het brede publiek als de
media, vakwereld en politiek.

Draagvlak voor beheer en onderhoud

ring ontstaat maatschappelijke betrokkenheid bij

Door het leggen van verbindingen tussen oude en

de zorg voor klinkend erfgoed. Het gaat immers

nieuwe doelgroepen willen wij een groter draag-

om gemeenschapsinstrumenten. Zo wordt ook de

vlak scheppen voor het beheer en onderhoud van

belangstelling opgewekt voor de oude ambachten

ons klinkend erfgoed. De deuren moeten uit het

die zo noodzakelijk zijn om het cultureel erfgoed

slot en iedereen, van jong tot oud, moet de kans

te onderhouden en te restaureren.

krijgen om ons klinkende erfgoed te bezoeken, te
bekijken en te bespelen. Door die gedeelde erva-

Overal te horen
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‘Zonder verhalen geen
gemeenschap, daar
komt het eigenlijk op
neer. En nog mooier:
verhalen zijn dé manier
om een andere gemeenschap te begrijpen.’
Verhalenverteller Sahand Sahebdivani

bedeeld met ruim 3.000 luidklokken, 1.000
torenuurwerken, 40 carillons en 1.600 orgels met
monumentale status. Een enorme collectie. Het
overgrote deel daarvan verkeert dankzij de restauratiegolf van de afgelopen 30 jaar in uitstekende staat. Met dank aan de eigenaren, fondsen en
overheden. Toch staat dit klinkend erfgoed onder
druk. Vooral de ontkerkelijking en de daarmee intredende leegstand of herbestemming van kerken
maken beheer en gebruik van klinkend erfgoed
moeilijker. Een vitaal immaterieel aspect van de
belevingswaarde van de gebouwde omgeving, dat
mensen uit alle lagen van de bevolking verbindt,

Ed Haaksman,
voorzitter Federatie Particuliere
Monumenteneigenaren

H O O R B A A R E R FG O E D

KLINKEND 2020

Nederland en overzeese gebiedsdelen zijn rijk

‘Waar je ook aan moet
denken zijn de vele
luidklokken en uurwerken
op landgoederen,
waarmee vroeger de
landarbeiders werden
opgeroepen om te
komen eten.’

13

WANNEER: MEER DAN
ALLEEN 2020
Meer dan één Jaar

leerlingen van een (basis)school betrokken. Elke

In 2018, tijdens het Europees Jaar van het Cultu-

luidklok wordt aangeboden aan de Commissaris

reel Erfgoed, ligt het accent op alles wat ons in

van de Koning in de betreffende provincie. Alle

dit werelddeel cultureel bindt en worden we ons

twaalf de Commissarissen hebben zich bereid

meer dan ooit bewust van onze Europese wortels.

verklaard op te treden als ambassadeur van

Het themajaar legt de basis voor nieuwe en grens-

SKEN. Er wordt gewerkt aan vergelijkbare initia-

overschrijdende netwerken, samenwerkingsvor-

tieven elders in Europa.

men en projecten, die de komende jaren worden
gerealiseerd. Eén daarvan is KLINKEND 2020.

Ná 2020
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In 2020

niet. Er worden voorafgaand aan, en in 2020, ook

KLINKEND 2020 start in Nederland in januari

veel evenementen en projecten voorbereid en

2020 met een estafette die twaalf maanden lang

georganiseerd die doorwerken in de volgende

telkens een andere provinciehoofdstad aandoet.

jaren, of dan hun beslag krijgen. Wij verwachten

Een van de onderdelen van de estafette is het gie-

dat die meerjarige activiteiten ervoor zorgen

ten van een melodische reeks kleine luidklokken,

dat het publiek duurzaam bij klinkend erfgoed

per maand en per provincie één. Daarbij worden

betrokken raakt, en blijft.

‘Als mens heb ik een brede belangstelling voor cultuur en het
behoud daarvan. Niet alleen met betrekking tot Nederland maar
ook ten aanzien van het cultureel erfgoed in onze voormalige
koloniën, met name in Suriname. Zeker om de belangstelling
daarvoor te vergroten en de jeugd de kans te geven dit cultureel
erfgoed een plaats in hun leven te geven. Juist bij de jeugd is het
interculturele aspect volop van betekenis, de diversiteit van
culturen in een klaslokaal is immers levensgroot. Muziek schept
daarbij een band en kan als “bindmiddel” werken tussen
allochtonen en autochtonen.’
Jörgen Raymann

Joris Verdin in Orgelkunst

H O O R B A A R E R FG O E D

KLINKEND 2020

Het Jaar begint in 2020, maar daar eindigt het

‘De maatschappelijke relevantie
van het orgel hangt in de eerste
plaats af van de manier waarop
het orgel naar de maatschappij
kijkt. Dat is nu flink aan het
veranderen, ten goede. Het is
overigens niet de eerste keer
dat er zich een fundamentele
kentering voordoet in de rol van
het orgel.’
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WAARMEE: EEN GREEP
UIT DE ACTIVITEITEN
Concrete projecten
Naast door ons geïnitieerde activiteiten, zoals een

De ervaring leert dat mensen zich het makke-

gebruikersonderzoek en een concert voor luid-

lijkst verhouden tot dat wat concreet en dichtbij

klokken en carillons in Europese steden, heeft

is. Het grote aantal luidklokkengilden is daarvan

zich inmiddels een groot aantal organisatoren

een mooi voorbeeld. En het helpt wanneer dit in

van concrete activiteiten aangediend. De vol-

een groepsverband gebeurt; zodat ze zich samen

gende voorstellen zijn daaruit slechts een greep.

achter een doel kunnen scharen. Een andere suc-

De projecten tonen aan hoezeer ons voorstel in

cesfactor is het mensen helpen om tot concrete

brede kring wordt gedragen.

actie te komen. SKEN wil daarom gemeenschap-
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Gebruikersonderzoek

monumenten. Door middel van een gebruiker-

Hoe transformeer je bewustwording in daadwer-

sonderzoek (‘customer journey’) kan inzicht

kelijk beheer, gebruik en dus: behoud? De sleutel

worden verkregen in de drijfveren, het gedrag,

zit in het activeren van betrokkenheid bij het

de activiteiten en gedachten. Op basis van deze

grote publiek. Of het nou gaat om de vrijwilligers

inzichten wordt een zogenoemd ‘ecosysteem’

voor het luiden van een klok, het op creatieve

opgesteld van producten en diensten die deze

manier werven van gelden of het zorgen voor het

gemeenschappen kunnen vormen en ondersteu-

bespelen van het carillon en het opnieuw inwer-

nen. Hierbij wordt uiteraard nauw aangesloten bij

king stellen van een mechanisch torenuurwerk.

bestaande initiatieven.

‘Het idee is fantastisch!
Ik ben willing om dit op
Curaçao te trekken.
Ik heb enkele ideeën hoe
wij dat kunnen doen op
Curaçao.’
Erich Menig, voorzitter Stichting
Pijporgelcultuur Curaçao

Illustratie De Fabrique
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pen faciliteren bij het adopteren van individuele
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Op 24 december 1979 werd in
de Utrechtse Domtoren het
Utrechts Klokkenluiders Gilde
opgericht. Dit was het begin
van de oprichting van klokkenluidersgilden in onder
andere Amsterdam, Elburg,
Den Bosch, Vianen,
Maastricht, Groningen,
Denekamp, Brielle,
Amersfoort en Kampen.

Nadat de luidklok
ruim twintig jaar
had gezwegen hebben de bewoners van
het tot appartementen omgebouwde
Hieronymushuis in
Utrecht, op initiatief
van het Utrechts
Klokkenluiders Gilde,
in 2017 besloten de
luidklok te laten
restaureren en regelmatig weer te luiden.

Traditionele presentaties naast
cross-overs

Faciliteiten voor het adopteren

Eeuwenoude instrumenten sluiten aan bij de

omwonenden, die ervoor willen zorgen. Bijvoor-

21ste eeuw. Klassieke concerten op orgels en

beeld voor het onderhoud en op tijd laten lopen

carillons naast innovatieve cross-overs. Van een

van het torenuurwerk, door het handmatig luiden

choreografie voor ballet op de klanken van, en

van de klokken bij belangrijke gebeurtenissen

geïnspireerd door orgels en carillons, via een

in de wijk of buurt of door restauratie. Maar ook

‘Hack the sounding heritage’ en het digitaal te

door schoolklassen die de instrumenten kunnen

bespelen Utopa Barokorgel van het Orgelpark

inzetten voor een combinatie van onderwijs,

Amsterdam, tot een ‘Barock Meditation’ – een

cultuur en moderne technologie. Aanhakend bij

Tai Chi-evenement dat klassiek cultureel

het Europese programma ‘Scholen adopteren

erfgoed met sport combineert.

monumenten’, dat wordt gecoördineerd door de

Klinkend erfgoed kan worden geadopteerd door

Pegasus-stichting. Deze organisatie is door leden
Rond het klinkend erfgoed zijn community’s

van het Europees Parlement gesticht om via acti-

te vormen. De instrumenten, de muziek, de

viteiten in het onderwijs het Europees bewustzijn

verhalen erachter kunnen trends versterken

te stimuleren. Leerlingen kunnen experimente-

van zogenoemde offline, fysieke meetings die

ren met multimediawerkstations, softwaretoe-

sterk aan populariteit groeien. Een voorbeeld

passingen, internet, digitale camera’s, scanners

is de hergeboorte van de ‘townhall meeting’, de

en videoapparatuur. Door deze directe toegang en

ontmoeting van mensen die op lokaal vlak of

interdisciplinaire aanpak krijgen zij een unieke

rondom een bepaalde interesse elkaar ontmoeten

gelegenheid om technologische instrumenten

in een openbare ruimte. Mensen willen weer ge-

te gebruiken voor het creëren en verwerken van

zichten zien bij een verhaal, ze willen informatie

gegevens. Daarbij navigeren zij in een zee van

uitwisselen, steun zoeken. Ze willen elkaar weer

informatie om een beter inzicht en kennis te

in de ogen kijken en ‘tegen het lijf lopen’. Online

krijgen in hun eigen cultureel erfgoed. Door de

community’s zijn een aanvulling op bestaande,

combinatie van hun werk met dat van leerlingen

fysieke relaties tussen mensen. Wie geregeld de

in andere Europese steden wordt de Europese

leden van zijn of haar community fysiek ontmoet,

context duidelijk.

kan de rest van de tijd online overbruggen. Daar
zijn social media ideaal voor. ‘Online is dus idealiter een voortzetting van een offline community’
(www.frankwatching.com). Community’s kunnen

KLINKEND 2020

van lokaal erfgoed, door bijvoorbeeld de opleiding
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van een leerling te sponsoren.

Voorbeeld van partituur van het concert
voor de klokken en carillons van Maastricht
(1993)

Hans Fidom, Orgelpark Amsterdam

H O O R B A A R E R FG O E D

een ambacht omarmen voor de instandhouding

‘Akoestische klanken worden steeds
belangrijker. Zeker voor mensen
die digitaal werken. Akoestische
klanken zijn een verademing in de
wereld van speakers en oortjes.’
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Concert voor luidklokken en
carillons in Europese steden

zijn meegegoten, zoals ‘Ik beween de doden’, ‘

Een uniek event, een gelijktijdig monumentaal

en met mijn stem verjaag ik de duivel’.

Ik roep de levenden op’, ‘Ik verdrijf de bliksem

‘Inhoud creëert de
community. Muziek bindt
als vanzelf een doelgroep,
bijvoorbeeld jongeren.’

concert voor de klokken en carillons in zoveel
mogelijk Europese steden. Iedere stad partici-

Werk over torenuurwerken

peert met zijn kerkklokken en carillons in de

Om de torenuurwerken onder de aandacht van de

compositie. De klokken worden in de torens met

stadsbewoners te brengen worden (jonge) video

de hand tot klinken gebracht. Afhankelijk van

-en lichtkunstenaars gevraagd een werk te ma-

het aantal luidklokken nemen al gauw 60 tot 80

ken geïnspireerd op de uurwerken. Centraal staat

klokkenluiders in elke stad deel aan het concert.

daarbij het thema ‘tijd’. De werken worden gepro-

Voor de klokkenluiders doen we een beroep op

jecteerd op muren van kerken en kerktorens.

Jacob Lekkerker, hoofdorganist van de
Oude Kerk Amsterdam

de jeugd. De Spaanse componist Llorenç Barber
maakt de partituur voor de deelnemende steden.

Webpage

Het geheel is een Concierto Grosso van steden,

Er wordt een speciale webpage voor dit project

waarbij tutti worden afgewisseld met dialogen

ontwikkeld, waarop alle deelnemende steden

tussen de steden. Via een internetverbinding

kunnen worden aangeklikt. Per stad worden

kunnen we horen (en zien) wat zich tegelijkertijd

filmpjes gepost van de filmmakers met beeldma-

in de andere Europese steden afspeelt. De steden

teriaal van de voorbereidingen van het concert

worden één grote concertzaal.

en verhalen over het klinkend erfgoed. Doel is

Kerktoren als

het creëren van een internationale community

lichtsculptuur

rondom het klinkend erfgoed.

uit het stadsproject

Film over wordingsproces
Om een klokkenconcert te realiseren is de medeuit alle lagen van de bevolking. Het is een collec-

Wetenschappelijk onderzoek naar
loodcorrosie

tieve gebeurtenis en een huzarenstuk dat in de

In Europees verband is er onder de projectnaam

aanloop naar de uitvoering van het concert vaak

Collapse studie verricht naar de oorzaken, ge-

filmische ontmoetingen en verhalen oplevert.

volgen en bestrijding van corrosie van oeroude

Daarom het plan om in iedere stad het wor-

loden orgelpijpen. In de volgende fase van dit

dingsproces van het concert te laten volgen door

grootschalig onderzoek zal de RCE, in samen-

een aantal lokale jonge filmmakers. Naast het

werking met VU, de UVA en de deelnemers aan

ontstaansproces gaan zij op zoek naar mensen en

het Collapse project, een projectplan opzetten

Verslag van een scholiere

verhalen verbonden met de klokken en carillons

dat voorziet in onder meer het voltooien van de

na een bezoek aan een

van hun stad. Klokkentorens liggen er meestal

inventarisatie en een onderzoek naar preventie-

orgelbedrijf

nog net zo bij als honderden jaren geleden. Gam-

ve middelen.

mele houten trappen en vloeren, stoffige zolders.
Op muren tekeningen van vroegere klokkenluiders waarop de klok en haar klepel vaak erotisch
staan afgebeeld. Klokken hebben meestal een
naam en randschrift die als reliëf op het brons

(Groningen 1996)
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werking vereist van honderden stadsbewoners
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EN PASSANT

21

‘Beetje bij beetje gaat de tijd uit
de handen van de engelen over
in die van de wiskundigen.
Dat is goed te zien in de
kathedralen van Chartres en
Straatsburg, waar zonnewijzers
respectievelijk worden vastgehouden door een engel (een
beeld uit de twaalfde eeuw)
en door een wiskundige
(zonnewijzer uit het eind
van de vijftiende eeuw.’
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Maastricht Centre for the Innovation
of Classical Music: Research project
Adapting and performing sounding
heritage

Innovation of Classical Music (MCICM). The

‘Nowadays classical music institutions are faced

ondersteuning aan professionals die betrokken
zijn bij transformaties van die ruimtes.

Canon Klinkend Erfgoed
De Canon Klinkend Erfgoed creëert een gezaghebbende digitale collectie Nederlands klinkend
erfgoed. Een collectie die bijdraagt aan de zichtbaarheid van het Nederlands cultureel erfgoed in
virtuele (inter)nationale gemeenschappen. Een
collectie ook die ongekende mogelijkheden biedt
voor een breed scala aan gebruikers in onderwijs,
wetenschap, toerisme of creatieve industrie.

‘De Open Monumentendag Specials
lenen zich bij uitstek voor samenwerking met KLINKEND 2020. Deze
specials vormen regionale edities van
de landelijke BankGiro Loterij Open
Monumentendag en vinden het
gehele jaar door plaats.’
Edith den Hartigh, projectdirecteur
Open Monumentendag

centre aims to study the dynamics behind
changing classical music practices and their

Ambacht-opleidingen en -verleidingen

societal contexts, and to actively shape classical

Onderhoud en restauratie van het klinkend

music futures. To do so, the MCICM will combine

erfgoed vragen om gespecialiseerd ambachtelijk

with challenges. The quality of the performed

academic research on innovation of performance

vakmanschap. Het is daarom belangrijk dat de

repertoire tends to be high, but attendance of

practices with artistic research to renew classical

belangstelling voor erfgoed gepaard gaat met

concerts is stagnating, audiences are aging, the

music practices and music education in artisti-

het voortbestaan van kennis van oude technie-

musical landscape is increasingly hybrid, and

cally relevant ways’.

ken en historische materialen. Dat kan door de
ambachtskennis van toen te koppelen aan de

government subsidies are decreasing. The need
for innovating the practice of classical music is

Boek en digitaal naslagwerk ‘Akoestiek’

techniek van nu. Toepassingen van technolo-

generally acknowledged. Maastricht University

In 2020 verschijnt een boek annex digitaal naslag-

gische innovaties als middel om eeuwenoude

(UM), The South Netherlands Philharmonic and

werk (databank) over de akoestiek van de ruimte

ambachten en materialen in stand te houden kan

Zuyd University for Applied Sciences (Zuyd)

rondom het klinkend erfgoed in Nederland. Boek

jongeren enthousiasmeren voor dit vakgebied.

aspire to support this innovation through the

en databank dienen onder meer het delen van

establishment of the Maastricht Centre for the

informatie en kennis over de akoestische aspec-

‘Antieke klokken zijn duurzaam.
Quartz-klokjes gooi je op een gegeven
moment weg, maar een antieke klok
is een sieraad dat 200 jaar meegaat.
Het vakmanschap: het is fascinerend en lollig dat de klok bij halve en
hele uren slaat. En de kwaliteit van
de materialen is zo goed dat zij mij
overleven’.
Klokkenmaker Gideon Bon

Ambacht-estafette
Met een groot aantal bedrijven en brancheorganisaties wordt een ambacht-estafette voorbereid
rond het onderhoud en restauratie van orgels,
carillons, luidklokken en torenuurwerken. De
activiteiten binnen die estafette variëren: een
open werkplaats, mogelijkheid om mee te lopen
bij een project, colleges en praktijklessen etc.
Regionale kennismomenten dus, die tot lokale
betrokkenheid bij restauratie en onderhoud
kan leiden.

Een discussie die al langer leeft en
regelmatig op tafel komt: wanneer
is iemand laag- of hoogopgeleid?
Schrijfster en columnist Marianne
Zwagerman: ‘Stop met mensen
laagopgeleid noemen. Ze zijn
praktisch opgeleid, dat is niet
slechter dan theoretisch.
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Het mysterie van de tijd, Carlo Rovelli

ten van het klinkend erfgoed en het geven van
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‘Volkscultuur (immaterieel)
erfgoed is wat mensen
samen beoefenen en wat
hen verbindt. […] Het gaat
om cultuuruitingen van
alle groepen die in Nederland wonen. Het kabinet
vindt het belangrijk aan te
sluiten bij de eigentijdse
benadering in het culturele veld; ook jonge designers
laten zich inspireren door
oude ambachten en maken
nieuwe, eigentijdse
producten.’
Ministerie van OCW

PRELUDIUM
erfgoed. Cabaretier Edwin Rutten verzorgt onder
meer een muzikaal optreden en na acht Pecha
Kucha’s (korte gloedvolle presentaties) volgt een
interactief debat.

Festival als voorbereiding op
KLINKEND 2020

Hack the Bells
De Europese première van de succesvolle
Amerikaanse remixwedstrijd voor beiaard,

Als opmaat voor het Europees Jaar van het Klin-

carillons en luidklokken. Dit project vraagt scho-

kend Erfgoed wordt in Maastricht een vijfdaags

lieren, studenten, kunstenaars en nieuwe me-

Klinkend Erfgoed Festival gehouden. Programme-

dia-visionairs om de (luid)klokken te gebruiken

ring, financiering en samenwerking met enkele

zoals zij dat nodig achten - dus om de klokken te

Europese landen tonen - bij het opstellen van dit

‘hacken’. De voorstellen worden beoordeeld door

bidbook, voorjaar 2018 - al aan dat er sprake is van

een internationale jury van kunstenaars, nieuwe

een geslaagde pilot.

media-innovators, curatoren en academici. Na

Enkele elementen uit het programma van

afloop van het symposium wordt de winnaar van

31 augustus tot en met 5 september 2018 zijn:

deze première bekendgemaakt.

Symposium ‘Hoe kan klinkend erfgoed
weer verbinden?’

Orgels, orgelgeluiden en orgelluiken

Oude klanken herontdekken; een zoektocht naar

in aanraking met het orgel. De techniek van het

nieuwe ervaringen voor jong en oud. Carillons,

instrument, de klank en de betekenis van het

orgels, uurwerken en torenklokken waren ooit

orgel. Scholen kunnen zich inschrijven voor een

innovatieve instrumenten die het publiek eeu-

kosteloze orgel-les. Stichting Samenwerkende

wenlang wisten te ontroeren en te informeren.

Orgelvrienden Limburg (SOL) geeft een introduc-

Met muziek, met de aanduiding van de tijd en met

tie op het instrument. Iedere leerling tekent een

meldingen over brand, een begrafenis of een hu-

onderdeel van een orgelluik. Op orgelluiken staan

welijk. Veel van die functies zijn verloren gegaan,

afbeeldingen die een hemelse of aardse lofzang

waarmee ook de instrumenten zelf ons dreigen te

op muziek laten zien. Tijdens het festival zal op

ontvallen. Nieuw gebruik en nieuwe vormen van

5 september een aantal tekeningen worden uit-

eigendom kunnen het klinkend erfgoed toekomst

gewerkt op een groter luik.

Basisscholieren van groep 4 tot en met 8 komen
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wijze hoe is te innoveren om steeds weer nieuw

Cross overs

publiek te bereiken. Worden voorbeelden gegeven

Het mobiel carillon van Frank Steijns wordt toe-

van de manier waarop het klinkend erfgoed aan

gevoegd aan een Dance Trance event met een DJ.

nieuwe waarden, gebruiken en culturen kan wor-

Deze combinatie levert een nieuw uitgangspunt

den verbonden. De key-note speakers zijn hoog-

op: een klinkend erfgoed instrument binnen een

leraar Luc Rombouts (‘Het nieuwe nut van oude

hedendaagse setting. Deze samenwerking wordt

klokken) en Loes Wormmeester eindredacteur

de hoofd-act tijdens het Festival Bruis in Maas-

het Klokhuis, over de wijze waarop jonge mensen

tricht op zaterdag 1 september. Er komen op deze

zijn te interesseren voor ‘saaie’ onderwerpen als

avond 10.000 bezoekers af, leert de ervaring. Het

H O O R B A A R E R FG O E D
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bieden. In dit symposium wordt ingegaan op de
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MONITORING
EN EVALUATIE

SWOT-ANALYSE

is een gratis festival waar jong tot oud aanwezig

Tijdens het Jaar wordt continu gemonitord

is. Na afloop van deze act in de buitenlucht zal een

om eventueel tijdig bij te kunnen sturen.

Sterkte

Zwakte

DJ in de Muziekgieterij in Maastricht gaan mixen

Regelmatig wordt geëvalueerd com te bepalen

-	Aansluiting op de Cultuurnota ‘Cultuur

-	Met name de orgels kampen met een

op klokkengeluid samples. Een tweede cross over

of de doelstellingen zijn behaald, de sterke

vindt plaats bij de slotmanifestatie. De slotmani-

en zwakke punten in beeld te brengen en de

festatie wordt een Son et Lumière in en rondom

verbeterpunten te bepalen.

de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Het orgelstuk
Canto Ostinato van Simeon ten Holt wordt visueel

Monitoring en evaluatie betreffen grosso

begeleid door een VJ.

modo:

in een open samenleving’;

-	De Stichting is nog jong met een relatief

ling voor het initiatief tot KLINKEND

klein bestuur, waarvan de leden wegens

2020, zowel in als buiten Nederland;

overige werkzaamheden relatief be-

-	Pilot Festival Maastricht is qua innovatie op voorhand succesvol.

-	Aantallen deelnemers

Nieuw: een rijdend openlucht orgel
De leden van de Vereniging Orgelbouwers
Het wordt gepresenteerd tijdens het symposium

-	Tevredenheid deelnemende organisaties,
instellingen, musici ed.;
-

Tevredenheid financiers;

en bespeelbaar.

-

Proces eigen organisatie;

-

Financiën: uitgaven versus inkomsten.

Pop-up museum
Het Utrechtse Museum Speelklok brengt draai-

straten en pleinen van de stad.

Maastricht 2020
De pilot maakt duidelijk dat in 2020 Maastricht
een centrale plek kan innemen in het Europees
Jaar van het Klinkend Erfgoed. Voorbereidende
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Kansen

Bedreigingen

-	Continuïteit op het Jaar van het Cultu-

-	Balans in programma; niet doorslaan

reel Erfgoed;

‘A new initiative within
the campaign is “createsoundscape”. We will
collect as many sounds of
bells as possible, together
with pictures and other
materials. The initiative
“createsoundscape” will
cover all bells in Germany,
and later will be open for
all bells in Europe.’
Dr. Martin Kares, musicologist,
consultant for musical instruments Karlsruhe

-	Initiatieven, samenwerkingsverbanden
en wensen in Europese landen;
-	Duurzaamheid in cultureel ondernemerschap: koppeling van de creatieve

naar het één (cross-overs voor nieuwe
doelgroepen) zonder de ‘vaste’ groep
(klassieke) liefhebbers te vergeten of te
passeren;
-	Toekomstige bezuinigingen op de

industrie aan de het behoud en inzetten

begroting van overheden, fondsen en

van klinkend erfgoed;

bedrijfsleven. De huidige economische

-	Veel stichtingen en verenigingen zetten
zich al in voor dit onderwerp. Deze
energie kan versterkt en verbonden
worden.

bloei biedt geen zekerheid voor meerdere jaren;
-	Politieke ontwikkelingen in binnen- en
buitenland. De lidstaten van Europa
hebben met tal van (politieke) ontwikkelingen te maken, die de interne
stabiliteit raken.
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gesprekken zijn daartoe gestart.

kend erfgoed.

(kwaliteit programma);

binnenstad van Maastricht hoorbaar, zichtbaar

pop-up museum te dienen, klinkend over de

-	Versnipperd landschap van talrijke
inzetten voor het behoud van het klin-

-	Tevredenheid deelnemers

en is daarna gedurende het gehele festival in de

orgels over naar Maastricht om daar als ‘live’

perkt beschikbaar zijn;
stichtingen en verenigingen die zich

(versus verwachtingen);

Nederland bouwen een rijdend openlucht orgel.

religieus imago;

-	Grote en vooral ook brede belangstel-
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WIE EN MET WELKE PARTNERS
Stichting Klinkend Erfgoed
Nederland

Partners

Initiator en organisator van KLINKEND 2020 is de

groot aantal potentiële partners gesproken met

onafhankelijke en niet aan enige religie gebonden

als vraag of zij, in welke vorm dan ook, willen

Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN).

meewerken aan het initiatief KLINKEND 2020.

Een samenwerkingsverband van een groot

Het enthousiasme is groot. Daarom dank aan (in

aantal betrokkenen bij dit deel van ons cultureel

alfabetische volgorde):

Voor het haalbaarheidsonderzoek is met een

erfgoed. De stichting streeft ernaar de interesse bij jong en oud voor deze vaak eeuwenoude

-

Catharijne Convent;
Gemeente Maastricht;

-	
Lekkerkerker, Jacob, organist Oude Kerk

Brandenhorst, Jeroen, Bank Giro Loterij;

-

SKEN werkt samen met een brede achterban,

-

Bril, Jan,

-	
Luijmes, Johan, programmaleider Orgelpark

waaronder musea, instandhoudingsorganisaties

-

Broecke, Daniel Vanden, coördinator van

-

Doek, Huub, bestuurslid Europa Nostra;

-	
Fidom, Hans, programmaleider Orgelpark

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Domtoren in Utrecht en van de Stevenskerk

Academiehuis Grote Kerk Zwolle en organist
-

-

Bert Willems, secretaris;

manager marketing en communicatie NRF;

-	Dick van Dijk, penningmeester (organist/

-

-	Marlo Reeders, lid (directeur Stichting Grote
Kerk Naarden);
-	Heleen Wijgers, lid (directeur Stichting Ste-

ses en lid Beiaardcomité Puurs;
-	
Rombouts, Luc, titularis van de stadsbeiaard
van Tienen en de twee universiteitsbeiaarden (de universiteitsbibliotheek en het Groot

-

Samama, Leo, bestuurslid NKV;

-

Schouten, Jeu, hoogleraar aan de TU Eindhoven, vice-voorzitter stichting Singing

groep Toekomst Kerkgebouwen, Council

Bronze Foundation;
Danst;
-	
Steijns, Frank, onder andere componist,
pianist, stadsbeiaardier Maastricht, Heeren

re Monumenteneigenaren en bestuurslid FIM;

en Weert en violist (en muzikale rechterhand

-	
Hartigh, Edith den, projectdirecteur Stichting
Open Monumentendag;
-

Heuvelman, Jan-Geert, bestuurslid NKV;

-

Jacobs, Astrid, De Fabrique;

van Andre Rieu);
-

Straten, Rudi van, senior-specialist klinkend
erfgoed RCE;

-

Strolenberg, Frank, Programmamanager

‘Het erfgoed is van belang om het
verhaal te blijven vertellen van het
dorp, de stad en Nederland in Europa.
Erfgoed is daarmee een mooi voorbeeld van hoe cultuur een verbindende
kracht in onze samenleving kan zijn.
Deelnemen aan cultuur is een manier
om deel te nemen en mede vorm te
geven aan de samenleving - een
essentieel element van burgerschap.’
Ministerie van OCW
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-	
Spaan, Rick, zakelijk leider Conny Janssen

-	
Haaksman, Ed, voorzitter Federatie Particulie-

klinkend erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

teit Brussel, bestuurslid Campanae Lovanien-

Leuven;

EYCH2018

in Nederlands en Europees verband.

Proot, David, werkzaam aan de Vrije Universi-

archieven (Erfgoedplus) van de Erfgoedcel

ge (FRH) en lid comité Voices of Culture

-	Rudi van Straten, adviseur (senior-specialist

-

Bronze Foundation;

Andries Ponsteen, lid (jurist en musicoloog);

bijdraagt aan het welslagen van KLINKEND 2020

Adapting Sounding Heritage;

Grooteman, Petra, coördinator collecties en

Beheerders Monumentale Kerkgebouwen);
-

SKEN beschikt over een groot netwerk, dat

Begijnhof) van Leuven. Directeur van Singing

Secretary of Future for Religious Herita-

teur-orgelmaker Verschueren Orgelbouw.

Meyer, Eric, Eric Meyer Productions;

Amsterdam;

-	Michiel Zonnevylle, lid (voorzitter Vereniging

Zoutendijk, Johan, bestuurslid VON, direc-

Netwerk

en leider van het onderzoeksproject MCICM-

-	
Grootswagers, Lilian, vice-voorzitter werk-

venskerk Nijmegen);

-

cultuur Curaçao;
-	
Peters, Peter, lector Maastricht University

-	
Grandjean, Jacqueline, directeur Oude Kerk

beiaardier en onder meer bestuurslid van de
Provinciale Stichting Utrecht Orgelland);

-

Gijp, Pierre van der, tot 1 maart jl. directeur
Stichting Nederland Monumentenland/

Donatus;

-	
Menig, Erich, voorzitter Stichting Pijporgel-

Nijmegen

Hongaarse Federatie Nederland);

Linskens, Brigitte, bestuurssecretaris VBMK;

Voorn, Alphons van der, directievoorzitter

Amsterdam;

-	
Fiebig, Malgosia, stadsbeiaardier van de

rieel recht Universiteit Utrecht, bestuurslid

-

Amsterdam

Amsterdam en lector aan de VU;

-	Robert Helder, voorzitter (coördinator nota-

-	
Verheggen, Marcel, onder andere organist
College Orgeladviseurs Nederland;

-

Koophandel (65877969).

OCW;

hoofdvakdocent Conservatorium Maastricht;

laten functioneren, of klinken van dit erfgoed.

‘Het Orgel in Vlaanderen’;

-	
Regteren Altena, Flora van, ministerie van

Sint Servaasbasiliek, docent orgel en lid

Boerma, Ada, voorzitter NKV;

-	
Dijk, Marjan van, directeur Museum Speelklok;

Platform Klinkend Erfgoed Vlaanderen;

Leenders, Hans, onder andere musicus en

-

2016 opgericht en ingeschreven in de Kamer van

aan de universiteit van Leuven. Oprichter

-	
Lambrechts, Paul, Senior beleidsambtenaar

Blott, Mirjam, projectleider Europees Jaar van
het Cultureel Erfgoed;

-	
Teugels, Jef, emeritus-hoogleraar wiskunde

Erfgoed in Kerken en Kloosters Museum

ken aan goed beheer en behoud en het blijvend

en onderwijsinstellingen. SKEN is op 20 april

KLINKEND 2020

(voorzitter van de werkgroep Maastricht);

Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (RCE);

-	
Kruijf, Anique de, Hoofd van de afdeling

-

instrumenten te bevorderen, aandacht te schen-
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-	
Jadoul, Fernand, honorair consul Luxemburg
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Nederlandse en Europese partners

-

Orgelnieuws, www.orgelnieuws.nl

-	Ambitus Orgelconcours, www.ambitusfoundation.org/orgelconcours

-

De Orgelvriend, www.orgelvriend.nl

-	Beiaardcentrum Nederland, www.beiaardcentrum.com

-

Orgelagenda, www.orgelagenda.nl

-	Bossche beiaardstichting, www.beiaardonline.nl/beiaardstichting

-

Stichting Groninger orgel, www.groningenorgelland.nl

-	College van Orgeladviseurs in Nederland, www.cvon.nl

-

Organum Frisicum, www.organumfrisicum.frl

-	Commissie Orgelzaken Protestantse Kerken Nederland, www.protestantsekerk.nl en

-

Orgels in Drenthe, www.orgelsindrenthe.nl
Orgels in Overijssel, www.petertenkate.nl/Orgelinfo.html

-

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, www.cultureelerfgoed.nl

-	De orgel archieven, www.utrechtsorgelarchief.nl

-

Rijksmuseum, www.rijksmuseum.nl

-

Festival Oude Muziek, www.oudemuziek.nl

-

Singing Bronze, International Expert Center for Campanlogy

-

Federatie Instandhouding Monumenten, www.fimnederland.nl

-

Stichting Orgelcultuur Flevoland, www.st-orgelcultuur-flevoland.nl

-

Future for Religious Heritage, www.frh-europe.org

-

Stichting Orgelfonds Mooy, www.orgelfondsmooy.nl

-

Hack the Bells, http:/hackthebells.org/home

-

Stichting Samenwerkende orgelvrienden Limburg (SOL), www.stichting-sol.nl

-

Haags orgelkontakt, www.haagsorgelkontakt.nl

-

Stichting Bätzorgel Amersfoort, www.stichtingbatzorgelamersfoort.nl

-

Het ORGEL, www.hetorgel.nl

-

Stichting Utrecht orgelland, www.utrechtorgelland.nl

-

Het Orgelpark Amsterdam, www.orgelpark.nl

-

Stichting ERM, www.stichtingerm.nl

-

Katholieke Klokken- en Orgelraad, www.kkor.nl

-

Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, www.mullerfonds.nl

-

Klok en Peel museum Asten, www.museumklokenpeel.nl

-

Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, www.torenuurwerk.nl

-

Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denijn’ (Mechelen), https://beiaardschool.mechelen.be

-

Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO), www.kkor.nl/LOTO

-

Monumentenwacht NL, www.monumentenwacht.nl

-

Stichting Orgelfonds Mooy, www.orgelfondsmooy.nl

-

Museum Catharijneconvent, www.catharijneconvent.nl

-

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland, www.orgelnet.nl

-

Museum Geelvinck, www.geelvinck.nl

-

Stichting Oudhollandse Kerken, www.oudehollandsekerken.nl

-

Museum Speelklok, www.museumspeelklok.nl

-

Stichting Pijporgelcultuur Curaçao

-

Nationaal Orgelmuseum, www.nationaalorgelmuseum.nl

-

Stichting Steunfonds Instandhouding Utrechtse Monumentale Orgels

-

Nationaal Restauratiefonds, www.restauratiefonds.nl

-

Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, www.torenuurwerk.nl

-

Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, www.klokkenspel.org

-

Stichting Utrecht Orgelland, www.utrechtorgelland.nl

-

Nederland Orgelland, www.orgelland.nl

-

Stichting Voor de wind, www.voordewind.org

-

Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, www.kvok.nl

-

Studiegroep Openbare Tijdsaanduiding, www.torenuurwerken-sot.nl

-

Organpromotion, www.organpromotion.de

-

Toekomst Religieus Erfgoed, www. https://toekomstreligieuserfgoed.nl

-

Orgelkids, www.orgelkids.nl

-

Utrechts Klokkenluiders Gilde, www.klokkenluiders.nl

-

Vereniging Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen, www.vmbk.nl

-

Vereniging Bewoond Bewaard, www.bewoondbewaard.nl

-

Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed, www.klinkenderfgoed.nl

-

Vereniging van Orgelbouwers in Nederland, www.orgelbouwers.nl

-

Vlaamse Beiaard Vereniging, www.beiaard.org

-

Wereld Beiaard Federatie, www.carillon.org/ned/fs_orga.htm

H O O R B A A R E R FG O E D
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https://kerkrentmeester.nl/kennisbank/orgelzaken
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-

-	De Brabantse orgelfederatie, www.brabantorgel.nl
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ORGANISATIESTRUCTUUR
Relatienetwerk Europa (in ontwikkeling)

Schematisch:

BESTUUR SKEN

Onderwijs
-	European Association for Music in Schools (Leuven),

PROGRAMMARAAD

eas-music.org/ info@eas-music.org,

Klokken/carillons
-

http://campanologie.free.fr, campanologie@free.fr

-

http://glockenmuseum.de, pfeiffer-rupp@t-online.de

-

www.hochschule-kempten.de

PROJECTLEIDER/
COMMUNICATIE

-	Berautungs-ausschuss für dat Deutsche glockenwesen, www.ebfr-glocken.de
-

l’Association Campanaire Wallonne, www.campano.be

Orgels

FONDSENWERVER

SECRETARIELE EN
FINANCIELE
ONDERSTEUNING

Svenska Orgelsällskapet, www.orgelsallskapet.se

-

Det Danske Orgelselskab, www.doks.dk

-

Arp Schnitger Institut für Orgel und Orgelbau

-

Vlaamse Vereniging ter Bevordering van de Orgelkunst, www.orgelkunst.be

-

Oesterreichisches Orgelforum

Projectbureau

-

Association des Amis de l’orgue, jm_leblanc2003@yahoo.fr

Ten dienste van de ontwikkeling en organisa-

onderzoek en de productie van onder andere een

-

ISO, editor@internationalorganbuilders.com

tie van het themajaar richt de Stichting in de

televisieserie.

-

BDO, https://deutscher-orgelbau.de/nachricht/38/

zomer van 2018 een projectbureau in. Het geheel
uit vrijwilligers bestaande bestuur zal voor de

Binnen het bestuur is sprake van een portefeuil-

www.gdo.de/

financiering hiervan een beroep moeten doen op

leverdeling die garant staat voor een doelmatige

-

IAO; Incorporated Association of Organists, http://iao.org.uk

overheden, fondsen etc. Het bestuur onderzoekt

aansturing. Onder deze regie wordt het bestuur

-

Stiftung Orgelklang, www.stiftung-orgelklang.de

nog de optie om voor het Jaar een aparte stichting

geregeld geïnformeerd over de voortgang en

-

Organ forum, www.pfeifenorgelforum.net/PFO/index.htm

op te richten.

betrokken bij de besluitvorming.

-

Organ building, www.orgelbau.com/

Dit bureau begint vanaf 1 september 2018 met

-

Choir-Organ forum, www.chor-orgelforum.de/

de voorbereidingen voor KLINKEND 2020. Het

Speciaal voor het Jaar wordt een Programmaraad

-

Pontificio istituto Ambrosiano di musica sacra, www.unipiams.org/

projectbureau wordt gevormd door een team,

- een denktank - opgericht die ideeën aandraagt

-

Associazione international amici della musica sacra, www.amicimusicasacra.com/

waarvan de leden op specifieke deskundigheid

voor de programmering, voor samenwerking,

-

Festival organistico internationale, www.organidimarca.it/

worden aangetrokken; één voor nationale initia-

contacten kan leggen bij mogelijke financiers,

-

Syndicat des organistes français, http://perso.orange.fr/michel.potosniak/

tieven, één voor internationale programma’s, één

etc. etc. Deze Programmaraad is zeer divers van

-

European guild of organists, www.organist.com

voor fondsenwerving en één voor communicatie

samenstelling. Toegezegd hebben inmiddels:

-

L’Organaute, http://frederic.chapelet.free.fr/

(pr, website, nieuwsbrieven etc.). De commu-

Luc Rombouts, Peter Ouwerkerk, Mirjam Blott,

nicatiedeskundige is tevens projectleider. Het

Frank Steijns, Peter Peters, Jacqueline Grandjean,

projectteam heeft secretariële ondersteuning en

Leo Samama, Marian van Dijk, Johan Luijmes,

wordt bijgestaan door een financieel controller.

Frank Strolenberg, Rudi van Straten en Fons
Asselbergs. Aan verdere uitbreiding wordt

Externe expertise wordt ingehuurd voor specifieke onderdelen, waaronder het gebruikers-

gewerkt.
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PROJECTMEDEWERKER/
INTERNATIONAAL

-

-	GDO; Gesellschaft der Orgelfreunde (Association of Friends of the Organ, Germany),

32

PROJECTMEDEWERKER/
LANDELIJK
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KLINKEND 2020

BEGROTING
Indicatieve begroting
Deze indicatieve begroting van de uitgaven is mede gebaseerd op begrotingen van enkele eerdere Jaren,
met name van het Jaar van de Boerderij, het Jaar van het Mobiel Erfgoed en het Jaar van het Religieus Erfgoed.

Kosten

2018

2019

2020

2021

Totaal

66.250

455.000

485.000

20.750

1.027.000

19.500

49.500

52.000

13.500

134.500

1.500

4.500

5.000

2.500

13.5000

21.000

231.000

173.000

0

425.000

40.000

50.000

50.000

0

140.000

PM

PM

PM

PM

PM

0

10.000

345.000

0

355.000

8

Evaluatie en monitoring		 10.000

10.000

10.000

30.000

9

Onvoorzien (2018: 5%, daarna: 10%)

Bedragen zijn inclusief 21% BTW
Uurtarieven € 75 / € 35 ex BTW

1

Personeelslasten totaal
-

2

3

Bureaukosten totaal
-

Huisvesting
Vergoeding inventaris
Porto en telefoon

-

Beheer website
Accountant
Diverse bureaukosten

Bestuurskosten totaal
-

4

Gebruikersonderzoek
Diverse cross-overs zoals balletvoorstelling
Europees concert + film en site
Ambacht-estafette
Hack the sounding heritage

Coproducties in samenwerking met partners totaal
-

7

Digitale nieuwsbrief
Ontwikkeling en productie communicatiemiddelen
Ontwikkeling en productie educatiemateriaal
Persbijeenkomsten
Ster & Cultuur
Bijlage bij landelijk dagblad
TV-serie 4 uitzendingen Nl

Eigen activiteiten totaal
-

6

Reis- en vergaderkosten
Verzekeringen
Overige bestuurskosten

Promotie en publiciteit totaal
-

5

Projectleider
Projectmedewerker binnenlands netwerk
Projectmedewerker buitenlands netwerk
Scan komende ‘EU-calls’ / fondsenwerver
Secretariële ondersteuning
Financiële administratie
Onkosten Programmaraad

Onderzoek loodcorrosie
Onderzoek MCICM,
Publicatie akoestiek
Canon

Evenementen in themajaar totaal
-

Openingssymposium
Publieksinformatie
Presentaties van coproducties, publicaties en onderzoeken
Slotmanifestatie
Diverse

Totaal		

7.500

100.000

120.000

4.000

231.500

155.750

910.000

1.240.000

50.750

2.356.500

						

Baten					
		
-

Subsidie Ministerie OCW
Subsidies provincies en gemeenten
Subsidies en sponsering door fondsen,
EU-bijdragen en bedrijfsleven
Bijdragen uit recettes, donaties etc.

Totaal		

155.750
0

680.000
25.000

50.000
50.000

20.000
0

905.750
75.000

0
0

205.000
0

1.120.000
20.000

30.750
0

0
20.000

155.750

910.000

1.240.000

50.750

2.356.500
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FINANCIERING EN PLANNING
De financiering

3. Het bedrijfsleven

en entertainment vormen een aparte categorie,

aanvragende stad lid kan worden van ALDA (the

Er zijn globaal vijf bronnen te noemen waar ten

Het bedrijfsleven kan een bijdrage leveren vanuit

waarvan een zekere betrokkenheid a-priori ver-

European Association for Local Democracy). Het

behoeve van KLINKEND 2020 kan worden

drie invalshoeken:

wacht kan worden. Tenslotte speelt de nabijheid

voordeel hiervan is dat ALDA een oproep aan

geworven:

-

Sponsoring: een bedrijf sponsort wanneer het

een belangrijke rol. Bedrijven in de directe omge-

kleine en grote steden kan sturen, hetgeen het

1. Landelijke, regionale en lokale overheden;

daarvoor iets terugkrijgt. Meestal zijn dat pu-

ving bieden goede kansen om betrokkenheid om

draagvlak voor KLINKEND 2020 vergroot. Europe

2. Fondsen en charitatieve instellingen;

bliciteit, televisiezendtijd, aandacht in de dag-

te vormen tot een geldelijke bijdrage.

for Citizens geldt als het ‘lichtste’ programma

3. Bedrijfsleven;

bladen, magazines en dergelijke, waarbij de

4. Particulieren, donaties, recettes;

band met het gesponsorde project het bedrijf

4. Particulieren

5. Europese fondsen.

sympathie oplevert bij een bepaalde interes-

Inkomsten van particulieren moeten vooral

De mogelijkheid om bij een van de bronnen in-

sante doelgroep. Krijgt het bedrijf aanzienlijke

gezocht worden in bijdragen in de vorm van

komsten te genereren is deels afhankelijk van het

aandacht in de media dan komen de budgetten

toegangsbewijzen, crowd-funding, recettes en

Hoe de Europese subsidies
te verwerven?

succes dat bij de andere bronnen geboekt wordt.

van de marketingafdeling.

afname van producten.

Ten eerste dient het programma KLINKEND 2020

De kansen voor een succesvolle fondsenwerving

-

Donaties: donaties daarentegen zijn over het

verder te worden uitgewerkt in samenwerking

algemeen veel lager. Het bedrijf geeft zonder

5. Europese fondsen

met de partners. Het programma moet aansluiten

volgt ingeschat:

daarvoor iets terug te krijgen. Uit sympathie.

Er zijn Europese subsidies te voorzien binnen de

op Europese thema’s. Die thema’s verschillen per

Echt ‘goed doen’ in stilte tref je steeds min-

volgende Europese programma’s:

subsidieprogramma. Het is belangrijk dat het

1.	Landelijke, regionale, lokale overheden
en internationale overheden

der aan. De meeste bedrijven wensen hun

-

Creative Europe;

programma ook aansluiting vindt bij het commu-

donaties bekend te maken onder hun eigen

-

Erasmus;

niqué van de Europese Commissie: Strengthening

-	Het ministerie van OCW wordt als eerste

werknemers (vermelding van de projecten in

-

Interreg;

European Identity through Education and Culture

-

Citizens for Europe.

– The European Commission’s contribution to the

benaderd. Redenen zijn onder meer de alge-

het personeelsblad) en maken die ook vaak

hele verantwoordelijkheid van OCW voor het

bekend aan relaties om hun maatschappelijke

erfgoedbeleid, voor het instellen van thema-

betrokkenheid te tonen. De budgetten komen

jaren en voor het stimuleren van behoud en

uit een speciale donatiepot of van de afdeling

toegankelijkheid van monumenten;

PR en voorlichting.
-	
Motivatie personeel: voor motivatie van het

hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke

eigen personeel tenslotte is het steunen van

omgeving, waarvan het klinkend erfgoed een

een maatschappelijk doel een effectief middel.

component is;

Een toenemend aantal bedrijven maakt daar

-	Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
instandhouding van het lokaal cultureel erfgoed, inclusief het klinkende deel;
-	Europese Unie: diverse subsidietrajecten en

gebruik van. De budgetten komen uit posten
voor personeelsvoorzieningen.
De kansen voor het ‘Jaar van het Klinkend Erfgoed’ moeten vooral gezocht worden in donaties
bij (inter)nationaal opererende bedrijven die
ofwel maatschappelijke betrokkenheid wensen

2. 	Fondsen en (particuliere)
charitatieve instellingen

te etaleren ofwel een aan te wijzen belang hebben

-	Er zijn veel fondsen die zich richten op (speci-

Ook ter motivatie van het eigen personeel vormt

bij de projecten (het project dient als showcase).

fieke delen van) onderhoud en ontsluiting van

de adoptie van één van de projecten of een onder-

erfgoed.

deel daarvan een kansrijke aanbieding aan het
bedrijfsleven. De bedrijven die zich bezighouden
met elementen van het klinkend erfgoed, muziek

‘De elementen uit
het Jaar van het
Klinkend Erfgoed
die zich richten op
restauraties en het
ambachtsvak, en
op nieuwe vormen
van presentaties
kunnen voor ons
interessant zijn om
te ondersteunen.’

‘Creative Europe’ is het cultuurprogramma van de

Leaders meeting in Gothenburg, 17 November

EU. Hierbinnen kan voor een groot project (door

2017’.1 Daarnaast zal voor het Creative Europe

minimaal zes landen) € 1.000.000 worden aange-

programma het sub-thema Audience Development

vraagd.

verder moeten worden uitgewerkt.2

‘Erasmus’ is het onderwijsprogramma van de EU.

Tevens moet heel goed kunnen worden aange-

Hier kan als subsidie aan enkele honderddui-

toond wat de Europese meerwaarde is van het

zenden euro’s worden gedacht. Als binnen het

project. Het is van groot belang dat partners

project sprake zou zijn van kennisdeling tussen

worden gevonden die reeds ervaring hebben met

universiteiten en ook uitwisselingsprogram-

Europese projecten: niet alleen het aanvraagtra-

ma’s van studenten, is het mogelijk, als erkende

ject is bijzonder intensief, ook het beheer en de

onderwijspartner subsidies te krijgen voor deze

financiële afwikkeling vragen dermate veel exper-

uitwisselingen.

tise. Derhalve dient:

‘Interreg’ is het samenwerkingsverband tussen

1.	In alle EU-landen contacten te worden gelegd

grenslanden. Binnen Interreg zijn er mogelijk-

met gespecialiseerde informele erfgoedorga-

heden voor cultuur en toerisme. Ook voor dit

nisaties die vergelijkbare doelen nastreven;

programma geldt dat een aanvraag enkele hon-

Jeroen Brandenhorst,
BankGiro Loterij
1
2

Europese Commissie
	Creative Europe, Study on
Audience Development

2.	De mogelijkheid worden onderzocht om klei-

derdduizenden euro’s kan bedragen.

nere steden in EU zich bij het project aan te

‘Citizens for Europe’. In de eerstvolgende call

laten sluiten via het ALDA-netwerk;

is exclusief rekening gehouden met steden als

3.	De door Brussel erkende netwerken van lokale

aanvragers en subsidieontvangers. In die zin is

autoriteiten aan te schrijven. Daartoe leent

het interessant om verder te onderzoeken of een

het ALDA-netwerk zich.
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netwerkorganisaties.

KLINKEND 2020

maximale subsidie bedraagt € 150.000.

bij over de verschillende bronnen worden als

-	Provincies worden benaderd op grond van

36

van de EU-programma’s zoals hier vermeld. Het
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(Grove) planning
Het tijdpad tot aan 2020 ziet er in grote lijn als volgt uit:

2018
6 juni

Presentatie bidbook aan directie RCE

Juni - augustus

Besluitvorming over (financiële) ondersteuning door RCE
en het ministerie OCW

31 augustus 5 september

Festival Klinkend Erfgoed Maastricht

September

Inrichting projectbureau (aantrekken projectmedewerkers)

Oktober

Start (inter)nationale fondsenwerving

Tot eind jaar

Starten met programmering 2020

Tot eind jaar

Voorbereiden Festival Klinkend Erfgoed 2019
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Geheel

(Inter)nationale fondsenwerving

Eerste kwartaal

Uitwerken programmering 2020

Eerste kwartaal

Ontwikkelen en produceren van communicatiemiddelen,
bouw website, format tv-serie etc.

Eerste en tweede
kwartaal

Vastleggen EU-programma KLINKEND 2020

Eerste en tweede
kwartaal

Voorbereiden Festival Klinkend Erfgoed 2019

Tweede kwartaal

Start perscampagne, met name dan gericht op magazines
met lange productietijden

Derde kwartaal

Organisatie Festival Klinkend Erfgoed 2019

Derde kwartaal
(rond festival 2019)

Presentatie van het programma 2020

Vierde kwartaal

Productie van de (gedrukte) communicatiemiddelen

Vierde kwartaal

Start algehele (Europese) perscampagne

2020

KLINKEND 2020

Lilian Grootswagers,
council member of Future
for Religious Heritage

H O O R B A A R E R FG O E D

KLINKEND 2020

2019

‘Het nieuwe programma van
de Europese Commissie start
in 2020, maar de voorbereiding en besprekingen over de
verdeling van gelden binnen de
verschillende EU-programma’s
beginnen deze zomer. Er wordt
hard gewerkt om de middelen
voor cultuur en cultureel erfgoed binnen de programma’s te
verhogen naar minimaal 1 procent van het totale EU-budget.
Er is nu een sterke lobby om
in elk geval het budget van het
Erasmusprogramma te vergroten (educatie), daar is in Göteborg (december 2017) tijdens
de EU-top al duidelijke steun
voor uitgesproken. Ook ligt het
in lijn der verwachting dat in
de komende EU-budgetperiode
meer calls beschikbaar zullen
komen met mogelijkheden voor
cultuur/cultureel erfgoed gerelateerde projecten.’
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COMMUNICATIE
In de communicatie wordt de nadruk gelegd op

elementen uit de profielen van de verschillen-

een multimediale aanpak. Het verhaal van ons

de deelgroepen (referentie mentality-model

klinkend erfgoed, in verleden, heden en toe-

van Motivaction) te gebruiken om hen aan

komst, wordt verteld via verschillende media.

te spreken. Dus ‘historische waarden’ zullen
goed liggen bij de traditionele burgerij; voor

Doelstelling communicatiecampagne

de opwaarts mobielen is het ‘vernieuwing’ en

Iedere inwoner binnen Nederland en binnen de

lijk engagement’ een (ingangs)thema kunnen

EU komt tenminste één keer bewust in aanraking

zijn;

met het verhaal achter de geschiedenis en de

voor de post-materialisten zal ‘maatschappe-

-	Onderwijsinstellingen, van basisscholen tot

toekomst van ons klinkend erfgoed.

ROC’s, HBO’-s en universiteiten, om ambacht

De doelen van de communicatie van KLINKEND

en jeugd bijeen te brengen;

2020 zijn:

-	Journalisten/programmamakers, als (mede)

1.	Het ontwikkelen van de interesse in, en het

drager van de boodschap, met hun media als

draagvlak voor het klinkend erfgoed, bij jong

kanaal, zowel de geschreven pers (dagbladen,

en oud;

tijdschriften en vakbladen) als de omroepen

2.	De bewustwording van de aanwezigheid klinkend erfgoed in de woon- werkomgeving;

en de digitale social media;
-	De cultureel erfgoedsector in brede zin:

3.	Het ontstaan van draagvlak voor het beheren,

eigenaren en beheerders van klinkend

onderhouden en behouden van het klinkend

erfgoed, particuliere eigenaren, behoud- en

erfgoed.

beheersstichtingen en geïnstitutionaliseerde
eigenaren van de collectie, zoals de musea en

Centrale communicatieboodschap
Het klinkend erfgoed heeft ons eeuwenlang kun-

bibliotheken;
-	Beroepsmatig betrokkenen binnen een

nen verbinden, inspireren en emotioneren; hoe

professionele context – direct en indirect

blijft dit voor de toekomst behouden?

(cultuurhistorici, de onderwijswereld, monumentenzorgers, beleidsambtenaren, museum-

Wat brengt de communicatiecampagne teweeg

directies, conservatoren en restauratoren);
-	De stakeholders: bestuurders, politici en

Breed draagvlak voor het behoud van het klin-

beleidsmakers, op lokaal, en provinciaal en

kend erfgoed én een bewustwording van het feit
dat zijn geschiedenis een inspiratiebron kan

KLINKEND 2020
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Doelgroepen
KLINKEND 2020 richt zich op:
-	Het brede publiek, waarbinnen aandacht is
voor subdoelgroepen met specifieke interesses (zoals in cultuur of in techniek geïnteresseerden; ouderen en jongeren) en achtergronden (allochtoon en autochtoon). Idee is om

De internationale vakwereld.

H O O R B A A R E R FG O E D

vormen in de toekomst.

landelijk niveau;
-
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Communicatiemiddelen

3. Nieuwsbrieven
Regelmatig worden digitale nieuwsbrieven

7. Publiekskrant

1.	Voorbeelden van onderhoud
en restauraties

verzonden (Nl/E-talig) naar alle betrokkenen

In samenwerking met (voor Nederland) een

In 2020 worden tal van elementen van ons klin-

voortgang,

en geïnteresseerden om te informeren over de

kend erfgoed tijdens onderhoud en restauraties

wordt een krantenbijlage gemaakt, waarin zowel
het doel en de thematiek van het programma als

4.	Social media: facebook-fan-page en
twitter

van vmbo tot en met de TU’s werken mee aan het

Onontbeerlijk is de inzet van social media. Bij-

onderhoud of de restauraties. Ontdekken zo de

voorbeeld met een Facebookpagina als campag-

kwaliteit van het ambacht. Want dat is de manier

nepagina. Er komen open en gesloten vrienden-

waarop innovatie kan ontstaan. Onze Nederland-

groepen, die lokaal of op thema met elkaar gaan

se kenniseconomie kan niet zonder ambachts-

communiceren. Het idee is om hier een lokale

economie. Juist in ambachtelijke werkplaatsen

netwerkbeheerder een rol als ‘aanjager’ te geven.

en ateliers vinden innovaties plaats. In de groei-

Gesloten vriendengroepen kunnen erfgoed-

ende ambachtseconomie – waar nu 1/3 van de

hobbyisten zijn, die door dit platform verbonden

ondernemingen in het bedrijfsleven toe behoort

zijn met het totale programma van het jaar. Zij

– is door groei en vergrijzing tot 2020 behoefte

plaatsen bijvoorbeeld persoonlijke verhalen en

aan een kwart miljoen nieuwe vakmensen. Maar

anekdotes, wisselen kennis uit en delen activitei-

het ambacht lijdt onder een stoffig imago. Door

ten met elkaar. In het verlengde hiervan zal ook

de jeugd actief te betrekken bij het onderhoud en

Twitter ingezet worden. Juist het laagdrempelige

de restauraties, door ‘learning on the job’, en door

karakter en de actieve betrokkenheid van social

hen de verhalen achter het klinkend erfgoed te

media genereren aandacht, actie en dynamiek

laten ontdekken en dit te verspreiden via mo-

naar de andere middelen en events. Uiteraard

re context) onder de aandacht te brengen. Een

derne communicatiemiddelen onder hun peers,

wordt ook samengewerkt met populaire consu-

andere deel van de free publicity is proactief van

kunnen zij geïnteresseerd worden voor techni-

mentenplatforms als www.wearepublic.nl.

karakter en wordt door eigen initiatief gecreëerd.

sche opleidingen en ambachtelijke vakken. Over

Regeerakkoord
2017 - 2021

de verschillende onderdelen worden toegelicht.
In de krant wordt op een journalistieke, creatieve wijze uitgelegd waarom 2020 het Jaar van
het Klinkend Erfgoed is. Verder presenteert de
krant de verschillende onderdelen en motiveert
de lezers om data te reserveren. De krant vult de
content aan die via andere media wordt verspreid
en creëert nog nader te bepalen andere dwarsverbanden.

8. Free publicity
Het genereren van free publicity is een belangrijke voorwaarde om de het klinkend erfgoed op
de kaart te zetten. Aandacht in de media zal deels
gestuurd worden door de veelheid van activiteiten, door nieuwsmomenten die aanleiding geven
het specifieke ‘event’ én het onderwerp (brede-

Het succes van de free publicity campagne wordt

onderhoud en restauratie zal educatief materiaal

5. Web-filmpjes

voor een groot deel bepaald door de mate waarin

voor jongeren en bijvoorbeeld voorlichtingsmate-

Compilatie van een paar korte web-filmpjes,

het programma(verhaal) en de verschillende eve-

riaal voor eigenaren worden ontwikkeld.

die vanuit de verschillende instrumenten van

nementen aansprekend zijn (worden gemaakt)

het klinkend erfgoed het Jaar 2020 neerzetten:

voor een groot publiek en voor de journalisten.

2. Website

promotioneel en informatief, gekoppeld aan de

De website www.klinkenderfgoed.nl wordt ver-

centrale doelstelling (verbinden van verleden,

Er ligt al een netwerk van partners en dat breidt

nieuwd. Voor het Festival Klinkend Maastricht

heden en toekomst).

zich uit, waardoor nieuwe communicatiekanalen

2018 en voor KLINKEND 2002 worden deelpagi-

worden aangeboord.

na’s gemaakt, waarop het volledige programma is

6. Televisie

te raadplegen. Tevens is er achtergrondinformatie

Een reeks korte documentaires op verschillende

te vinden over KLINKEND 2020 en alle daaraan

EU-zenders waarin het klinkend erfgoed in het

gerelateerde onderwerpen. Op de website komt

verleden, heden en toekomst een rol speelt. Ge-

ruimte voor het uploaden van de manifestaties en

streefd wordt naar dwarsverbanden met andere

links naar de partners.

media-uitingen.
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landelijke dagbladuitgever (TMG of Persgroep)

de jeugd betrokken. Leerlingen en studenten,

publiekelijk toegankelijk gemaakt. Hierbij wordt
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‘In het
beroepsonderwijs
krijgen
vakmensen,
techniek en
ambacht
prioriteit,
herwaardering
en een nieuwe
impuls.’
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Mediamomenten

Herkenbare middelen

Voor meer specifiek(e)
doelgroepen

Het gebruik van de aftrap (startmomenten) van

De hierna opgesomde communicatiemiddelen

events voor media-aandacht wordt afgewisseld

zijn de bouwstenen van de campagne en onder-

met een aantal specifieke (gespreide) momenten

steunen primair de publieksevenementen. Deze

waarop evenementen en acties in samenhang aan

middelen worden ontworpen vanuit één (huis)

Symposia, met eigen communicatiemiddelen

de pers worden gepresenteerd. Doel van de pers-

stijl. Een campagneformat en -stijl die de samen-

Er worden verschillende symposia georganiseerd,

campagne is dat de media regelmatig aandacht

hang van alle acties versterken en de herken-

waaronder in ieder geval een internationaal

besteden aan KLINKEND 2020 én aan de verschil-

baarheid neerzetten en vergroten. De middelen

openingssymposium, een vak-symposium samen

lende onderdelen daaromheen. Om dit te berei-

ten dienste van andere doelgroepen en specifieke

met de RCE of een aanverwante organisatie. Over-

ken wordt er een actieve perscampagne gevoerd.

deelprojecten worden later apart benoemd.

legd wordt of het Nationaal Monumentencongres
in november 2020 in het teken van het klinkend

Opzet actieve perscampagne:
proactief en coherent

Banners voor op het web, advertenties
voor in bladen/kranten

erfgoed kan worden gesteld.

-	Er wordt een analyse gemaakt van de ver-

Onder andere om het Jaar binnen bestaande

Projectmateriaal voor basisscholen

schillende onderwerpen (bron: thema’s uit de

erfgoedorganisaties aan te kondigen als kans

Verbazing en verwondering zijn goed aan te boren

communicatiestrategieën) die voor de diverse

(om mee te doen) en als aankondiging van events

bij kinderen op basisscholen; samen met wellicht

media interessant zijn. Met deze onderwerpen

(verhogen dynamiek imago).

een uitzending op het jeugdjournaal en bij het

worden journalisten actief benaderd. De ana-

Affiches, vlaggen, flyers en stickers

en internationale media worden de regionale

Voor de campagne worden affiches, vlaggen en

media benaderd;

stickers ontwikkeld. De verschillende affiches

Projectmateriaal voor bedrijven binnen
klinkend erfgoedsector

geheel te presenteren komt er één centrale

een ruimte waar per programmaonderdeel een

Wordt in samenwerking met de vakorganisaties

perscampagne, waarin de verschillende the-

wisseltekst kan worden geplaatst. Met de affi-

nog nader uitgewerkt.

ma’s en evenementen worden opgenomen;

ches wordt het programma onder de aandacht

-	Er komen één centraal aanspreekpunt en één

gebracht en wordt het publiek uitgenodigd deel
te nemen aan het programma. Daarnaast wor-

Werkmateriaal in huisstijl voor
aangesloten organisaties

den er vlaggen gemaakt voorzien van het logo

Naast de ‘teaser’ van de website is te denken aan:

waarop de verschillende initiatieven geza-

KLINKEND 2020. Dit promotiemateriaal is onder

visitekaartjes; correspondentiepakket (digitaal);

menlijk aan de pers worden gepresenteerd.

andere via de website te bestellen.

basis PowerPoint presentatie; roller-up banners.

informatienummer voor de pers;
-	In de campagne zit een aantal momenten,

Betaalde publiciteit

Radio-, tv- en internet spots

Betaalde publiciteit (aanvullend op de multime-

Ter promotie van het jaarprogramma worden

dia aanpak) wordt met name ingezet om mensen

op (inter)nationaal en regionaal niveau radio en

op tijd te informeren over alle publieksactivitei-

tv-commercials ingezet. Voor de Nederlandse

ten die in het kader van KLINKEND 2020 geor-

spots kan gebruik gemaakt worden van de specia-

ganiseerd, in gerichte campagnes op de vak- en

le culturele tarieven en de programmering Ster &

bestuurlijke wereld en ter ondersteuning van de

Cultuur televisie-, radio- en online.

free publicity. Het verbinden met, en verwijzen
naar andere uitingen en activiteiten is bij alle
producties een belangrijk aandachtspunt.

‘De erfgoedsector kan
proactief inspelen op
mogelijkheden om de
sociale samenhang,
participatie en ruimtelijke kwaliteit te
versterken, in samenwerking met burgers,
maatschappelijke
partners en overheden.’
Erfgoed in transitie, visiedocument
Federatie Instandhouding Monumenten
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programma’s.

zijn eenduidig in basisvorm. Op elk affiche komt

-	Om het programma zoveel mogelijk als één
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tv-programma Klokhuis en buitenlandse jeugd-

lyse wordt breed opgezet. Naast de landelijke
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Uitzicht uit mijn raam
‘In Maastricht luiden ze op de
meest speciale hoogtijdagen
van de kerk de Grameerklok.
“Grameer” is Maastrichts voor
grootmoeder, naar het Franse
grand-mère. De klok hangt
in de Sint Servaasbasiliek,
in het centrum van de stad.
We wonen op de perfecte afstand om het sonore, haast
onheilspellende geluid goed
te kunnen horen. Juist omdat
de klok bijna nooit wordt
geluid, vind ik het zo prachtig.
Ik hou van stilte, maar die
klank, dat hoort echt bij mijn
uitzicht.’
Illustratie Matteo Pericoli (© de Volkskrant)

KLINKEND 2020

Andre Rieu over wat hij ziet als hij uit het raam kijkt,
in de Volkskrant van 23 mei 2018

H O O R B A A R E R FG O E D
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Colofon
Dit bidbook is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van SKEN en
financieel mogelijk gemaakt door de RCE. Donatus heeft een bijdrage geleverd aan de
nieuwe website voor Klinkend 2020.
Onderzoek, samenstelling en redactie:
Theo van Oeffelt
Bijdragen:
-

SKEN-bestuursleden

-	Lilian Grootswagers, council member of Future for Religious Heritage
-

Steve Austen & Co/Bart Lommen

En met veel dank aan Rudi van Straten
Vormgeving en druk:
Van Lint in Vorm
Beeldmateriaal:
Malgosia Fiebig, Doménique van Lint, Eric Meyer, Theo van Oeffelt, Jetty Podt,
Stichting SKEN, Lea van ’t Slot, Rudi van Straten, Marcel Verheggen, Lydia Vroegindewei,
Shutterstock en Pixabay.
Getracht is om van alle illustraties de juiste vindplaats of rechthebbende te achterhalen.
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Als u meent ten onrechte niet te zijn genoemd, neemt u dan contact op met SKEN.
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