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andere instellingen die het onbewust al jaren 
doen en er nu pas het modewoord “participa-
tie” op plakken. Ik kom zelf uit de archiefwereld 
en daar hadden we de gewoonte om nauw 
samen te werken met ons publiek. De middelen 
zijn veel beperkter en je hebt het er ook niet 
over de Grote Kunst of de Grote Wetenschap. 
De materie staat dichter bij de mensen.’ 

‘Hoe dan ook, voor mij was de trend van de par-
ticipatie ideaal om het nieuwe Yper Museum op 
te starten. Er leefde hier zo’n beetje een gevoel 
van: “Oei, nog een museum? Is dat nodig? Wat 
gaan jullie doen?” Wel, ik wou de Ieperlingen 
ervan overtuigen dat het wél nodig was dat 
er een nieuw stadsmuseum kwam. Dat was 
mijn basismotivatie. We moesten een vibe 
krijgen dat het nieuwe museum er niet alleen 

voor toeristen is, maar zeker ook voor de eigen 
bewoners en de streek. We wilden ook de 
boutade uit de wereld helpen dat alles hier door 
de oorlog kapotgemaakt is en dat er dus niet 
zoveel te vertellen valt. De Ieperlingen waren 
hun eigen geschiedenis vergeten. Het veld lag 
helemaal voor ons open. De trots mocht best 
wel weer aangewakkerd worden. Dat doe je niet 
door te roepen “Jullie moeten weer trots zijn”, 
maar door ze zelf iets te laten maken waardoor 

Sandrin Coorevits ademt partici-
patie. Échte participatie. Dat merk 
ik aan het eind van ons gesprek, 
als ze nog en nog en nog een voor-
beeld noemt van wat het nieuwe 
Yper Museum allemaal doet. Dat 
opende in juli 2018 officieel zijn 
deuren na een, uiteraard, partici-
patief voortraject: ‘Ah ja, ook dát 
deden we al.’ Allemaal voorbeelden 
van participatief denken: ‘En dat ik 
dáár nog niet aan gedacht heb…  
– Patrick De Rynck

T erug naar het begin van ons gesprek: 
‘Ik wil je vooraf één ding zeggen, en je 
mag dat zeker opschrijven: ik ben nogal 

direct van stijl en houd me niet bezig met 
allerlei modewoordjes die in de erfgoedwereld 
leven. Ik houd van de essentie en misschien 
gebruik ik dan niet de geijkte termen die bij 
participatie lijken te horen”. Ik ben te down to 
earth om me daarmee bezig te houden.’

TROTSE WEST-VLAMINGEN?
Ik ben blij dat je hiermee begint. Het gaat in 
de sector inderdaad vaak over participatie, 
maar iedereen lijkt dat op zijn of haar manier 
in te vullen. Vaak ook als iets dat wordt 
opgelegd, dat je moet afvinken om oké te zijn. 
Een beetje zoals steden en gemeenten een 
participatieambtenaar hebben, wat natuurlijk 
een contradictie is… 
‘Veel mensen zien participatie inderdaad als 
iets kunstmatigs: we moeten dat er ook nog 
bijnemen. Aan de andere kant heb je musea en 

'Trots aanwakkeren doe je niet 
door te roepen “Jullie moeten 
weer trots zijn”, maar door 
mensen zelf iets te laten maken 
waardoor ze trots worden.'  

DE RIJKDOM VAN  
ECHTE PARTICIPATIE 
Gesprek met Sandrin Coorevits,  
directeur van het Yper Museum
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Kinderen deden hun ding met de Heilig Bloedprocessie in de Ieperse deelgemeente Voormezele: Stoeten doen ontmoeten… 

Sandrin Coorevits, directeur van het Yper Museum
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mensen trots worden. Wij, West-Vlamingen, 
zijn dat niet gewend.’

VALSE PARTICIPATIE
En zo begon jij met je ploegje in 2016 met de 
lange aanloop: Van Stadhuis naar Huis van 
de Stad, waarin je de bewoners betrok bij 
het nog niet bestaande museum: hoe zagen 
zij het? Wat moest er bewaard worden, wat 
moest er te zien zijn? Er kwam een Voorlopig 
Bewind van jongeren die volop meedachten. 
Zou je het opnieuw zo doen mocht je mogen 
herbeginnen?
‘Absoluut, 100% zeker. Al had ik onderweg 
soms een paniekaanval of het wel allemaal 
zou lukken, moet ik bekennen. Er was ook 
geen vraag van het stadsbestuur in de zin 
van “doe een voortraject met de Ieperlingen”. 
Mijn opdracht was: maak een nieuw museum 
tegen 2018. Op een moment was men zelfs 
ongerust. Het voortraject werd zo groot 
dat men zich begon af te vragen: komt het 
museum zélf er nog? Maar we konden netjes 
op tijd op 1 juli 2018 de deuren van een gloed-
nieuw museum openen, zoals gepland.’

‘Wij waren met z’n tweeën om het allemaal 
op te starten, maar we hadden het geluk dat 
de mensen van de Educatieve Dienst, die ook 
voor In Flanders Fields werken, meteen op de 
kar zijn gesprongen, in de beperkte tijd die ze 
maar hadden. Wij brachten de participatie 
binnen, als publiekswerkers die uit de archief-
wereld kwamen en jarenlang ervaring hadden. 
Je hoort daar veel levensverhalen van mensen 
en de drempel is er lager. Onze basismotivatie 
is daar gegroeid.’

‘Bij alles wat we met Huis van de Stad deden, 
stelden we ons de vraag: wat gaan we er later 
mee doen? Dat deden we om “valse parti-
cipatie” te vermijden. Dan laat je mensen 
dingen inbrengen, maar je doet er verder 
niets structureels mee. Heel frustrerend voor 
deelnemers. De andere basisvraag was: hoe 
zetten we de inbreng van de participanten in 
de museumwerking of in het museum zelf in? 
En ten slotte: wat zijn onze doelgroepen? Die 
definieerden we vooraf. De motor van parti-
cipatieve initiatieven is goede communica-
tie, doelgroepgericht. Anders lukt het niet. Ik 
geloof niet in open oproepen. Je moet gericht 
werken, met gerichte vragen en doelgerichte 
uitnodigingen.’

PSYCHIATRIE
Laten we het concreet maken. Jullie werkten 
al samen met psychiatrische patiënten, 
gevangenen, kinderen, jongeren, Ieperse 
verenigingen, burgerinitiatieven… Haal je er 
een paar voorbeelden uit?
‘Waar moet ik beginnen? Recent organi-
seerden we een tentoonstelling over Gerard 
Vermeersch, een vergeten komiek uit Ieper 
uit de jaren 1970. Die expo zou er zonder 
participatie nooit gekomen zijn. Toen wij aan 
Ieperlingen de vraag stelden “wie is voor u 
een inspirerende Ieperling?” ontdekten we dat 
Vermeersch een Ieperling was en dat we hem 
dus een forum konden geven. Bij het maken 
van de tentoonstelling hebben we zoals ge-
woonlijk jongeren betrokken, die voordien 
niets hadden met de figuur van Vermeersch. 
Het waren deze keer 13 jongens en meisjes uit 
het 6de jaar Beeldende Kunsten, 17-jarigen 
dus. Zij hebben de expo opgebouwd, op basis 
van onze info. Wij gaven hen dezelfde opdracht 
als we zouden doen met professionele 

vormgevers. Zo vermeden we dat het een ha-
giografie werd. Het is vrij uitzonderlijk dat wij 
hier nog het scenario van zo’n tentoonstelling 
helemaal zelf uitschrijven.’

‘In deelgemeente Voormezele bleek voor 
veel mensen de lokale Bloedprocessie hun 
favoriete traditie te zijn. Oké, daar konden we 
dus iets mee. Maar dat hebben we gedaan 
met de kinderen en jongeren uit de gemeente, 
het publiek dat het minst met de processie 
te maken heeft. Zij kregen de opdracht om 
er iets journalistieks mee te doen. Zonder 
dat ze het zelf goed door hadden, leerden ze 
een mooie traditie kennen. En het museum 
kon netjes binnen het kader van immaterieel 
cultureel erfgoed werken en tradities borgen 
voor later. Als kinderen zo’n documentaire 
maken, is dat natuurlijk niet het grote vernieu-
wende onderzoek. Dat hoeft ook niet altijd, 
het mag ook laagdrempelig zijn. En trouwens, 
je kunt onderzoek best wel combineren met 
participatieve trajecten. Ik denk aan de Sint-
Maartenstraditie in Ieper, waarvoor we willen 
samenwerken met ook Nederlandse partners. 
Daar heb je een wetenschappelijke achter-
grond waar je vervolgens ook “de gewone 
man” mee kunt aanspreken.’

‘Nog eentje. Een van de dingen die het minst 
voor de hand lagen, was het initiatief “getui-
genissen uit de psychiatrie”. (Nvdr: er is in 
Ieper een grote psychiatrische instelling.) Ik 
wilde geen tentoonstelling met kunstwerkjes 

'Ik geloof niet in open oproepen. 
Je moet gericht werken, met 
gerichte vragen en doelgerichte 
uitnodigingen.'

Museumpeil 55

Het museum nodigde mensen uit het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart uit om hun Ieperse ervaringen te delen.
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van mensen uit de geestelijke gezondheids-
zorg. Ik wou de mensen zélf aan het woord 
laten, want ook zij zijn Ieperlingen, al verblij-
ven ze hier maar een tijdje. Zij vertelden aan 
andere Ieperlingen hoe ze de stad ervaarden. 
Nu kun je zeggen: dat staat ver van de mu-
seumwereld, maar het zijn wél je bewoners 
die je op zo’n moment samenbrengt. Ook 
dat vind ik een taak van een stadsmuseum. 
Waardoor voelen mensen zich goed in deze 
stad? De briefgetuigenissen zijn gebundeld 
en gepubliceerd.’

DIENST DER GEDROOMDE GEWESTEN
Er is in musea ook nog een leven naast jullie 
participatieve projecten. Hoe zit het met de 
‘gewone’ museumtaken met jullie kleine team?
‘Participatief werken is inderdaad heel ar-
beidsintensief. Maar de museumwerking 
gaat hier ook gewoon voort. We hebben 
daarbij dus het geluk dat we mensen uit 
het fantastische team van In Flanders Fields 
delen. Alles rond collectiezorg en het andere 
werk achter de schermen blijft draaien, met 
de nodige specialisten. We brengen hier bij-
voorbeeld tentoonstellingen met de resulta-
ten van recent archeologisch onderzoek. Dat 
blijft óók onze taak, met onze rijke collectie. 
En de marketing is in handen van de dienst 
Toerisme van de stad. Maar iemand is dus 
ook zo ongeveer 75% van haar werktijd 

bezig met gericht communiceren met onze 
Ieperse achterban. Dat mag je echt niet 
onderschatten. Verder doet iedereen hier 
alles, en hebben we de taken niet al te zeer 
afgebakend.’

‘De context is erg belangrijk: Ieper is een mid-
delgrote stad (nvdr: ca. 36.000 inwoners), 
waar je kort op de bal kunt spelen. Dat is 
in een grote stad veel moeilijker. Het beleid 
is mee, iedereen kent iedereen, we krijgen 
veel witruimte, het museum is nieuw als 
stadsmuseum… Dat zijn allemaal belangrijke 
factoren om te kunnen doen wat we doen. Ik 
merk alleen maar steun.’

‘Nog een laatste voorbeeld, als ik mag: als 
corona niet had toegeslagen, liep hier nu 
de tentoonstelling HerSTELLINGEN, over 
de heropbouw van Ieper en het herstel van 
het leven na de Eerste Wereldoorlog. Wel, 
daarvoor hebben we samengewerkt met een 
beweging van betrokken jonge burgers uit de 
stad: de Dienst der Gedroomde Gewesten, 
noemen ze zichzelf, naar de Dienst der 
Verwoeste Gewesten die er na de oorlog 
was. Die groep kwam tot stand na een ten-
toonstelling in ons museum over architec-
tuur in Ieper. Nu kregen zij van ons ruimte 
ter beschikking en zouden ze hier resideren 
om samen met de Ieperlingen inhoudelijk 

mee na te denken over de toekomst van de 
stad. We nemen hen mee in onze communi-
catie. Een win-win. En de jonge gasten van 
het Voorlopig Bewind zullen straks ook weer 
van de partij zijn, met hun eigen jonge “stel-
lingen”. Maar dat is nu dus even uitgesteld…’

BIJ DE LES: 
PARTICIPATIEVE WENKEN UIT IEPER

1. Wacht niet tot mensen komen. Spreek 
ze actief en gericht aan. Koppel er ac-
tiviteiten aan.

2. Verkleuter niet, want dat kan een ge- 
vaar van participatie zijn.

3. Alles staat of valt met enthousiasme, 
werkkracht en betrokkenheid van je 
hele team.

4. Wie participatief met jongeren werkt, 
moet aanvaarden dat er ook mindere 
jaren zijn.

5. Het is een grote rijkdom dingen te mo- 
gen uitproberen en te mogen mis- 
lukken.

6. Humor is een grote troef. Neem jezelf 
en je museum niet altijd even ernstig.

7. Ga na of iets nog niet eerder is ge- 
beurd. Dat verrijkt je en zo houd je 
jezelf fris.

In het voortraject van het nieuwe museum speelden de jongeren van het Voorlopig Bewind een belangrijke rol.


