International Museum Day 2020
Maandag 18 mei is het “International Museum Day”, en zoals zoveel andere herdenkingen en
gebeurtenissen, zal ook deze dag in 2020 anders worden gevierd dan gebruikelijk. World Museum
Day is zo wie zo geen dag die bij velen van ons op de kalender staat. Daarvoor zijn er ook teveel van
dit soort dagen.
Het doel van International Museum Day, dat sinds 1970 wordt gevierd en word gecoördineerd door
ICOM (International Council of Museums) is aandacht te vragen voor het feit dat musea een
belangrijke bron zijn van cultuur, cultuurverrijking, wederzijds begrip en vrede en samenwerking
tussen volken. Ieder jaar op of rond 18 mei worden er evenementen georganiseerd van één of meer
dagen om de dag te vieren. De deelname van musea groeit over de hele wereld, in 2019 namen
55.000 musea deel in meer dan 150 landen.
Met als thema Musea voor Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie, streeft International Museum Day 2020
naar aandacht voor het belang van diversiteit in bezoekers en medewerkers en wat gedaan kan
worden om tot nu toe achtergebleven doelgroepen te bereiken.
Museum BroekerVeiling had er dit jaar wél bij stil
willen staan. En dat niet zozeer omdat ons museum
zich de afgelopen jaren internationaal (ja zelfs
mondiaal via het WAMU, Water Museums Global
Network) heeft georiënteerd, maar meer in verband
met het thema Het sluit naadloos aan bij het
Erasmus+ project “Inclusive Museums”, dat MBV
coördineert.
Kort voor de start van de lockdown (al of niet
intelligent), namen we met vier personen deel aan de
internationale bijeenkomst in Hyvinkaa in Finland. We
waren met de collega’s uit Spanje, Polen en België te
gast bij het Finnish Railway Museum om verder te
praten over het worden en zijn van een inclusief
museum, een museum dat zijn deuren open zet voor
bezoekers, maar zeker ook medewerkers, uit
doelgroepen met minder kansen in de samenleving.
Eind mei hadden we in het kader van het project een
bijeenkomst gepland in Katowice, Polen.
Bij onze “viering” van 18 mei hadden we met
stakeholders en geïnteresseerden in een seminar
aandacht willen schenken aan het project en het thema. Maar hoewel Museum BroekerVeiling
inmiddels alweer bootjes verhuurt en per 1 juni, met beperkingen, weer open gaat, zullen we 18 mei
a.s. als International Museum Day geen bijeenkomst kunnen organiseren.
Maar het thema blijft onze aandacht houden, het project Inclusive Museums met de partners weer
intensiveren en we zullen de bijeenkomst met stakeholders en belangstellenden in het najaar op een
geschikte dag, alsnog organiseren. Wat in het vat zit, verzuurt niet.

