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VOORWOORD 
 
 
Het Erfgoedfestival 2021 was in alle opzichten een succes. Alle live optredens konden 
doorgaan, de opening werd live uitgezonden door Omroep Gelderland en veel 
resultaten werkten langer door dan de festivalmaand. Zo maakten Katinka Polderman 
en Sophie Reinders het boek Zwerfgoed, dat alom geprezen is, inmiddels een tweede 
druk heeft en de Gerrit Komrij-prijs ontving. De tekst van Merijn Scholten zal ook als 
boek verschijnen in januari volgend jaar en het nummer dat Ellen ten Damme schreef 
naar aanleiding van een verblijf in Harderwijk, krijgt een videoclip en een uitgebreide 
studio-opname.  
 
Daarnaast heeft het festival de erfgoedlocaties veel gebracht. Tijdens de evaluatie 
vertelden locaties over het enorm toegenomen netwerk, de bijgeleerde 
marketingkennis en de positieve ervaringen met een nieuwe manier van erfgoed 
presenteren. Daarnaast bracht het festival veel positieve energie met zich mee. 
Locaties hebben flink geprofiteerd van de enorme media-aandacht en voor de plekken 
die drijven op vrijwilligers, was dit festival een ideale manier om aan teambuilding te 
doen. Iédereen was namelijk trots op zijn of haar artiest. Daarnaast heeft het 
uitgebreide interne voortraject geleid tot een betere samenwerking tussen 
erfgoedlocaties en meer kennis op het gebied van marketing en presentatie. 
 
De artiesten zijn op hun beurt ambassadeurs van de erfgoedlocaties geworden. Zo is 
rapper Rico dolverliefd op Kasteel Huis Bergh en draagt hij dat op zijn social media 
flink uit, is Ellen ten Damme nog eens teruggekomen naar Harderwijk voor een 
benefietconcert en hebben de ArtEZ-studenten hun product geschonken aan de vaste 
collectie van Museum Smedekinck.  
 
De Provincie Gelderland heeft zich op een unieke manier op de kaart gezet. Zowel in de 
eigen provincie als daarbuiten. De samenwerkingen met de Maand van de 
Geschiedenis en de VPRO hebben daar flink aan bijgedragen. Er was veel landelijke 
persaandacht voor het festival in z’n geheel en alle resultaten afzonderlijk. Het festival 
heeft zich nog steviger dan vorig jaar verbonden aan het onderwijs (de HAN en de 
Radboud Universiteit) en aan andere festivals (zoals GO SHORT).  
 
In deze verantwoording neem ik u mee langs een uniek en veelzijdig programma. 
Benoem ik de kansen en het belang voor de provincie Gelderland en laat ik u de 
communicatie- en marketingresultaten zien van deze festivaleditie.  
 
Namens het festivalteam, 
Mijke Pol 
Directeur Erfgoedfestival 
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PROGRAMMA 
 
Op 3 oktober 2021 was het Erfgoedfestival de opening van de landelijke Maand van de 
Geschiedenis. Vanuit De Vereeniging in Nijmegen was een live uitzending van de complete 
opening van het festival. Alle artiesten traden op. In de zaal woonden 300 mensen dit live bij. 
Voorafgaand aan dit programma waren twee artiesten van het festival (Ellen ten Damme en 
Katinka Polderman) te gast bij het radioprogramma OVT. Zo’n 300 duizend mensen luisterden 
hiernaar. Naar de uitzending en samenvatting van het Erfgoedfestival door Omroep Gelderland 
keken 100 duizend mensen.  
 
Anders dan vorig jaar, konden nu ook alle extra programma’s gedurende de festivalmaand live 
en op de erfgoedlocatie zelf plaatsvinden. Vorig jaar moesten we die in verband met corona 
online aanbieden. Rico, Remy van Kesteren, Ellen ten Damme en Eastwave gaven een extra live 
concert. Inbal Abir gaf een dansworkshop in het Anton Pieckmuseum, de ArtEZ-studenten 
boden hun resultaten aan bij Museum Smedekinck, Merijn Scholten was digitaal aanwezig bij 
het Geschiedeniscafé in CODA en Katinka Polderman en Sophie Reinders traden op tijdens de 
Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz. Een uitgebreid overzicht:  
 
 
Remy van Kesteren / Museum Tweestromenland 
 
Harpist Remy was pas tien toen hij toegelaten werd aan het Utrechts Conservatorium. Daarna 
volgde een reis vol cum laudes, lofredes, vele prestigieuze prijzen en internationale concerten. 
Tussendoor ontwikkelde hij ook nog een nieuw soort harp. Hij is kortom een alleskunner en gaat 
graag het experiment aan. 
 
Zo ook in Museum Tweestromenland, waar hij werd overweldigd door vrijwilligers die hem 
wilden rondleiden, koffie brengen en alles vertellen over het museum en haar thematiek. “Je 
merkte dat het saamhorigheid teweegbracht bij de vrijwiligers. Je had opeens iemand waar je 
gezamenlijk zorg voor draagt”, aldus directeur Wilma Willems. 
 
Ondertussen liet Remy zich volstromen met alle verhalen die hem werden toegediend. Eenmaal 
in de studio moest deze informatie omgezet worden in muziek. Er werd geschreven, geschrapt 
en geschaafd. Uiteindelijk resulterend in een prachtig instrumentaal stuk over de relatie tussen 
het water en de mens. Of zoals hij het zelf veel beter verwoord: “Over enerzijds een veranderlijk 
landschap, en anderzijds hoe de mens de stroom der dingen kan beïnvloeden.” 
 

Ik wilde niet alleen de mooie kant, maar ook de dreiging van het water laten 
horen met mijn instrument. - Remy van Kesteren  

 
Op het podium van de opening van het Erfgoedfestival liet Remy het nummer voor het eerst 
horen. De museumdirecteur noemde het stuk naderhand fantastisch. Willems: “Wat ik mooi 
vond, is dat hij ontwikkeling heeft gekozen. Dat past ook echt bij ons museum. We hebben niet 
dagelijks een Remy van Kesteren over de vloer. (…) Maar ik sta open voor de volgende keer.” 
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Later in de Maand van de Geschiedenis trad de harpist op in de kerk van Beneden-Leeuwen, 
tegenover Museum Tweestromenland. In een uitverkochte ‘zaal’ liet Remy onder andere het stuk 
horen dat hij schreef na zijn residentie.  
 

 

 
Ellen ten Damme / Bottermuseum 
 
Ze zingt in het Engels, Nederlands, Duits en Frans. Ze speelt viool, piano en gitaar. Iemand die 
zich net zo goed thuisvoelt voor de camera als op toneel. Een kunstenaar die kortom perfect 
past in de line up van het Erfgoedfestival. En ook - zoals later zou blijken - uitermate goed klikte 
met haar residentie-adres in Harderwijk.  
 
Ellen ging mee het water op met de mannen van het Bottermuseum; een samenwerking tussen 
de Botterstichting en Vischafslag Harderwijk. Samen met haar vriend en muzikale collega - 
Ringo Maurer - zeilde ze mee op de eikenhouten botter van (bijna) een eeuw oud. Sterker nog: 
ze heeft overnacht op de boot. “Ze werken met liefde aan de boten,” zegt Ellen over de 
vrijwilligers van de Botterstichting, “dat kan je zien.” 
 
Op het podium van De Vereeniging liet ze horen hoe ze geïnspireerd is geraakt door die dagen in 
Harderwijk. De H van Harderwijk is meer dan een liedje over een botter geworden. Ellen heeft 
een ode aan het voormalige vissersdorp Harderwijk geschreven. Rob van Luijk van de 
Botterstichting: “Ik werd er wel een beetje emotioneel van. Ze heeft er echt werk van gemaakt.” 
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We krijgen steeds meer hits op internet, en steeds meer mensen willen ons 
boeken. - Rob van Luijk, Botterstichting Harderwijk  

 
Op 5 november trad Ellen ten Damme op in de Catharinakapel in het hart van Harderwijk. Een 
benefietconcert bedoeld om geld in te zamelen voor de oprichting/uitbreiding van een 
volwaardig Bottermuseum. “We zijn bezig om een bottermuseum te vormen, en zo kregen wij 
allerlei ideeën van Erfgoed Gelderland en haar Erfgoedfestival”, zegt Van Luijk, onder meer 
verwijzend naar het benefietconcert. 
 
Inmiddels wordt het nummer van Ellen ook opgenomen in een studio, en wordt er een videoclip 
bij gemaakt. Veel Harderwijkers reageerden zeer enthousiast op het lied, waaronder de 
burgemeester via social media. 
 
Rico / Huis Bergh 
 
Als Opgezwolle speelde hij zich – samen met Sticks en Delic – begin deze eeuw blijvend in de 
kijker. Maar inmiddels heeft de Arubaans-Nederlandse rapper Rico (1977) veel meer op zijn cv 
staan. Solo en in samenwerkingen met onder andere Extince, Typhoon en Akwasi. Rico schrijft 
over verslaving, het vaderschap, zorgen over digitalisering. Samengevat: zijn eigen leven dus, 
zonder veel opsmuk. 
 
Een heel andere leefwereld dan waar Huis Bergh zich in begeeft. En eerlijk is eerlijk: de 
medewerkers van het kasteel in ’s-Heerenberg wisten ook niet meteen wie Rico was. Maar dat 
vormde geen enkele belemmering voor een hele bijzondere residentie. De rapper mocht 
meerdere dagen overnachten in het appartement in Huis Bergh. Ondertussen kreeg hij van de 
gidsen en de tuinman het kasteel en bijbehorende tuin van top tot teen te zien.  

 

 
Elke meter die je loopt, zie je wel weer wat nieuws. - Rico  
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Rico schreef na zijn verblijf een rapnummer waarin Graaf MacDougal - tevens zijn echte 
achternaam - pronkt met al zijn bezittingen. Tenslotte trekt hij aan het einde van het nummer 
zijn eigen geluk in twijfel, ondanks dat hij alles heeft wat hij zich wensen kon. “We zijn heel trots 
op dit resultaat”, zegt Frank Jansen van Huis Bergh. “Rico heeft er iets heel moois van gemaakt. 
Hij heeft heel de geschiedenis van Huis Bergh voorbij laten komen.” 
 
De rapper gaf later nog tweemaal een mini-optreden in Huis Bergh. Bezoekers werden daarna 
rondgeleid door Rico in samenwerking met de reguliere gidsen van het kasteel. De 
medewerkers van Huis Bergh kijken met trots terug op het project. Jansen: “De resultaten zijn 
zo positief, dit kunnen we vaker doen.” 
 
 
Merijn Scholten / CODA 
 
Als iemand achtereenvolgend Kunstmatige Intelligentie, Bedrijfskunde en Radio- en 
Televisiejournalistiek studeert, is het vrij duidelijk: dat veelzijdig talent wordt cabaretier. En zo 
geschiedde. Voor corona leerden we Merijn kennen van De Partizanen (o.a. bij De Wereld Draait 
Door) en bij de Comedytrain. Tijdens corona experimenteert hij erop los met minisketches op 
Instagram. 
 
En tussendoor wilde hij voor ons een uitgebreid bezoek brengen van meerdere dagen aan 
CODA, het cultuurhuis van Apeldoorn. Daar werd hij overvallen door de veelzijdigheid van het 
kenniscentrum. ‘Eclectisch’, noemde hij het in een van zijn blogs. Hij trof er meelwormen die 
piepschuim eten, de papierbiennale en het gemeentearchief. 
 

Ik was benieuwd of het verzwijgen in die tijd al begon, of dat de burgemeester 
van toen er iets over heeft geschreven. - Merijn Scholten  

 
Maar zijn aandacht werd het meest getrokken door een relatief onbekend verhaal over het 
Apeldoornsche Bosch; een kliniek waarin tot de Tweede Wereldoorlog Joodse patiënten met 
een mentale beperking werden verzorgd. In één nacht werd het complete gebouw ontruimd en 
op de trein gezet naar een concentratiekamp. 
 
Merijn stond er versteld van dat hij dit verhaal helemaal niet kende, ondanks dat hij al talloze 
malen langs het herinneringscentrum was gekomen. Daarom trad hij buiten zijn comfort zone, 
en schreef een serieus stuk waarin hij deze geschiedenis onder de aandacht wil brengen. Zijn 
voordracht maakte indruk tijdens de opening van het festival. Later mocht hij het nogmaals ten 
gehore brengen tijdens … Intussen is Uitgeverij Loopvis druk met het vormgeven van een 
miniboekje. 
 
Eastwave / Van ’t Lindenhoutmuseum 
 
De Achterhoek en hiphop: twee begrippen die niet lijken te rijmen. Onzin natuurlijk, want het 
oosten zit bomvol urban. En daar is Eastwave – een collectief van zo’n twintig artiesten, 
producers en andere creatievelingen – het levende bewijs van. Tot nu toe staat de teller al op 
twee evenementen, een gezamenlijk album, meerdere videoclips en een kledinglijn. 
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Het Erfgoedfestival vroeg een afvaardiging van Eastwave om te verblijven in het Van ’t 
Lindenhoutmuseum, gevestigd in het voormalige kinderdorp Neerbosch waar wezen tot hun 
achttiende werden opgevangen.  
 
Op 16 oktober liet Eastwave het nummer nogmaals - na hun optreden tijdens de opening - horen 
tijdens de Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz in De Lindenberg. 
 
 
Katinka Polderman / Radboud Erfgoed 
 
Sinds het winnen van het Leids Cabaret Festival in 2005 maakte Katinka Polderman (1981) al 
weer zes voorstellingen. Vol vrolijk cynisme, subtiele lompheid, engagement, rake observaties 
en doortimmerde liedjes. Maar nu zijn de theaters dicht. Geen probleem, want Katinka heeft 
haar handen vol aan het schrijven van liedjes, theaterstukjes en columns. En daar kwam dus een 
residentie bij Radboud Erfgoed bij. 
 
Katinka werkte tijdens de residentie samen met onderzoeker Sophie Reinders. Reinders was 
ruim vijf jaar lang werkzaam als promovenda en docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel geeft Sophie les aan de Universiteit Utrecht. 
 

 

 
De twee doken in de collectie Bijzondere Boeken van Radboud Erfgoed. Elke week kwamen ze 
bij elkaar om samen te werken aan hun residentie. Het idee van het maken van een doeboek 
voor volwassenen was er in twee weken tijd. Daarna was het hard werken geblazen. Uitgeverij 
Loopvis was direct enthousiast en stapte bij het project in. 
 

We wilden heel graag iemand die alles overhoop haalde waar wij mee werken, 
en dat is ook gebeurd.  - Johan Oosterman, Radboud Erfgoed 
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Het eindresultaat mag er wezen. Het is een prachtig vormgegeven boek geworden met allerlei 
activiteiten. Van een kruiswoordpuzzel met middeleeuwse woorden tot een ingrediënt voor 
helende olie van puppy’s. Onlangs wonnen Katinka en Sophie er nog de Gerrit-Komrijprijs 2021 
mee. 
 
De twee schrijvers gaven tijdens de Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz 2021 een mooi 
voorproefje van het boek. Enkele dagen later zou het in de winkel te vinden zijn. Ondertussen 
schoven ze aan bij diverse mediakanalen, waaronder Radio 1. 
 
 
Jong Metropole / Erfgoedcentrum Zutphen 
 
Wie zo nu en dan cynisch is over de wereld, moet gewoon eens naar het Jong Metropole 
luisteren. Een unieke samenwerking tussen de Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON), het 
Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO) en het Metropole Orkest (MO). Een bundeling van de 
grootste muzikale talenten van Nederland. Voor het Erfgoedfestival gaan we proppen: dit 
voltallige orkest bezoekt een kleine arbeiderswoning, stammend uit het einde van de 
negentiende eeuw. 
 
Als afsluiting van het Erfgoedfestival 2021 vond op 31 oktober het concert Higher Ground plaats 
in Theater Hanzehof & Buitensociëteit, Zutphen. Tijdens het concert speelde een afvaardiging 
van Jong Metropole het nieuwe muziekstuk.  
 
Inbal Abir / Anton Pieck Museum 
 
Ze is geboren en opgegroeid in Israël, en woont nu in Arnhem. Danskunstenaar Inbal Abir 
studeerde aan de ArtEZ dansacademie en is een van de oprichters van danscollectief de 
Arnhemse Meisjes. Haar fysieke onderzoek richt zich op yoga, acrobatiek en 
improvisatiemethoden. Voordat ze professioneel danser werd, werkte ze in Israël met minder 
bevoorrechte tieners. Die ervaringen hebben haar gevormd als maker. 
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Met die achtergrond was ze volgens de directeur van het Anton Pieck Museum zeer op haar 
plek tijdens de residentie. Abir verdiepte zich in het leven en werk van de kunstenaar. Haar dans 
bracht het ambacht tekenen kunstzinnig in beeld. Alle tekeningen beginnen met een streep, en 
van daaruit werk je verder. 
 
 
 
Vera Bon / Huis der Provincie 
 
Vera Bon maakt en speelt Nederlandstalige poëtische pop. Haar liedjes zijn als schilderijtjes 
waarin ogenschijnlijk kleine taferelen uit het dagelijks leven raken aan grote thema’s als angst 
en liefde. Na haar afstuderen aan de opleiding Muziektheater ontving ze in 2019 de Burger 
Beurs, een initiatief van poppodium Het Burgerweeshuis in Deventer. Mede dankzij deze steun 
verscheen in datzelfde jaar de live EP ”huilen”. Onder de vleugels van de Zwolse Theaters werkt 
ze momenteel aan nieuw materiaal. 
 
En toch had ze ook nog tijd om voor ons onder te duiken in het Huis der Provincie in Arnhem. 
Waar verder overigens vrijwel niemand was, vanwege het thuiswerkbeleid in verband met 
corona. Vera mocht elke ruimte betreden. Een gebouw dat overigens tot Rijksmonument is 
benoemd vanwege de bijzondere architectuur en de kunst. 
 
En dat komt erg goed tot zijn recht in het nummer en de bijbehorende videoclip die Isabella 
Renate la Poutré maakte. Een indrukwekkend filmpje waarin ook andere plekken in de provincie 
voorbij komen. Vera zingt over de eenzaamheid van het thuiswerken en de lockdowns in 
coronatijd. Dat koppelt ze vloeiend aan de rol die de provincie speelt. 
 
“Ik vind dat het heel erg past bij het beleid dat gemaakt wordt in de provincie”, reageert Els van 
Koolwijk van het Huis der Provincie. Tevens ziet ze dat er ook wat op te steken is van het werk 
dat Vera maakte. “Ze (Vera, red.) geeft ook aan dat er een soort afstand is. Een brug te slaan.” 
 
 
ArtEZ-studenten / Museum Smedekinck 
 
Alexandra Poláková, Hannah Larkin en Borbála Csiszar – drie studenten van de internationale 
master Fashion Design, Practice Held in Common van ArtEZ – gingen een week naar Zelhem. 
Daar bogen ze zich over de collectie van Museum Smedekinck. Binnen de master die ze volgen, 
worden studenten uitgedaagd om zoveel mogelijk ervaringen op te doen in de praktijk. Die 
ervaringen dragen bij aan een eigen onderzoek. 
 
En hun residentie bleek een hele bijzondere ervaring. Alexandra, Hannah en Borbála werden 
door de vrijwilligers van het museum rondgeleid. Ze mochten aan de slag met collectiestukken 
en hebben uiteindelijk drie beeldende kunstwerken gemaakt die geschonken zijn aan het 
museum. Deze residentie was een pilot: het Erfgoedfestival wil jong Gelders talent een podium 
bieden. Dat talent is soms slechts tijdelijk in onze provincie. Dat geldt in het bijzonder voor de 
internationale studenten van deze ArtEZ-master. Door hen een opdracht te geven en hierin 
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samen te werken met de opleiding, hopen we dat dit talent nog eens terugkomt naar Gelderland 
en dat er een duurzame verbintenis onstaat tussen ArtEZ en het erfgoedveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 december 2021 

BELANG VAN HET ERFGOEDFESTIVAL VOOR GELDERLAND 
 
Het Erfgoedfestival is niet onopgemerkt gebleven. Na de eerste editie in de nieuwe vorm (2020) 
stroomden de aanmeldingen binnen om als deelnemer mee te doen. Erfgoedlocaties wilden 
graag profiteren van het netwerk en de kennis die bij het festivalteam aanwezig is. En 
daarbovenop meldden ook heel wat artiesten zich spontaan aan. Daarnaast vroegen 
vertegenwoordigers van diverse media zelf om samenwerking. Dat droeg bij aan een 
succesvolle marketing – en communicatiecampagne. Op organisatieniveau waren het de 
provincies Limburg en Zeeland die aanklopten om meer te weten over het festival. In 
gesprekken tussen Mijke Pol, vertegenwoordigers van de provincies, leden van Erfgoed 
Gelderland en artiesten, is uitgebreid gesproken over deze vorm en de werkwijze van het 
festival. Beide provincies zien kansen in een samenwerking tussen Gelderland en hun eigen 
provincie.  
 
Het Erfgoedfestival is belangrijk voor Gelderland en voor de Gelderse erfgoedsector. Hieronder 
in het kort een uiteenzetting van dat belang.  
 
- Het Erfgoedfestival draagt bij aan het versterken van de culturele infrastructuur. Binnen het 
festival werken musea, archieven, monumenten en historische verenigingen samen met elkaar 
en met (podium)kunstenaars. De infrastructuur wordt versterkt doordat:  
* Het Erfgoedfestival onverwachte verbindingen maakt tussen kunstenaars en erfgoedlocaties 
en tussen locaties onderling. Die werken vaak nog niet met elkaar samen en leren elkaar door 
deelname aan het festival beter kennen. 
*  het festival voor een professionalisering zorgt bij de erfgoedlocaties. Ze worden 
meegenomen in de gedegen online marketing en kunnen ondersteuning krijgen op specifieke 
onderdelen. Daarnaast leren ze door deelname anders te kijken naar de manier waarop ze het 
verhaal over de collectie en locatie vertellen. Die kennis en ervaring zorgt ervoor dat 
samenwerkingen tussen kunstenaars en erfgoedlocaties in de toekomst vaker plaatsvinden, 
omdat beide partijen de winst zien. 
 
- Het Erfgoedfestival draagt bij aan een goed en divers werkklimaat voor jonge Gelderse 
kunstenaars. Door hen – net als de gevestigde artiesten – een vrije opdracht te geven, kunnen 
zij hun beroepspraktijk opbouwen, bouwen ze aan hun netwerk en doen zij ervaring op. 
Daarnaast profiteren de talenten van de media-aandacht die het Erfgoedfestival voor elkaar 
weet te krijgen. En daarmee kunnen zij zich landelijk op de kaart zetten. Festivals als het onze 
zorgen ervoor dat toptalenten niet wegtrekken uit de provincie, omdat er elders meer kans op 
werk is.  
 
- Het Erfgoedfestival zet Gelderland landelijk op de kaart. De artiesten trekken landelijke media-
aandacht, de online marketing bereikt grote publieksgroepen buiten de provincie, de 
samenwerking met landelijke partners zorgt voor een nationale uitstraling. Dat betekent dat ver 
buiten de provinciegrenzen mensen kennismaken met het rijke Gelderse erfgoed.  
Doordat de kunstenaars dit erfgoed vanuit hun eigen perspectief benaderen en neerzetten, krijgt 
het een nieuwe en frisse betekenis. Voor Gelderland heeft dit als resultaat dat er met nieuwe 
ogen naar deze bijzondere provincie wordt gekeken – zowel binnen als buiten de grenzen van 
Gelderland. 



 

 14 december 2021 

 
En in dat verlengde kan men stellen dat het Erfgoedfestival goed is voor de positionering van de 
provincie Gelderland. Het toont de provincie aan Gelderlanders en niet-Gelderlanders op een 
verrassende manier: Gelderland is zichtbaar de mooiste en meest afwisselende provincie van 
Nederland, zonder dat al dat erfgoed de provincie oubollig laat lijken. 
 
- Het Erfgoedfestival levert andere projecten van Erfgoed Gelderland veel op. Door de 
intensieve samenwerking gedurende het festival, leren erfgoedlocaties Erfgoed Gelderland beter 
kennen. We zien dat deelnemers aan het festival medewerkers van Erfgoed Gelderland beter 
weten te vinden en dat projecten van Erfgoed Gelderland sneller de juiste leden weten te 
bereiken. De onderlinge betrokkenheid binnen de coöperatie wordt vergroot door het 
Erfgoedfestival.  
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SAMENWERKINGEN 
 
Het Erfgoedfestival heeft in 2020 een aantal belangrijke samenwerkingen gestart en heeft daar 
in 2021 op voortgebouwd. Zo werkten we samen met CultuurOost, de HAN, Radboud Erfgoed en 
de Radboud Universiteit en de Maand van de Geschiedenis. Nieuw waren de samenwerkingen 
met de gemeentes Nijmegen en Zutphen. En ook de intensieve samenwerking met Omroep 
Gelderland en ArtEZ was een novum. Dankzij de aanwezigheid van Hasan Evrengun – 
eindredacteur Andere Tijden – kon er bovendien een link gelegd worden met de social media 
kanalen van de Afdeling Geschiedenis van de NTR en VPRO. Er zijn ook eerste verkennende 
gesprekken gevoerd met het Rijksmuseum over een mogelijk partnerschap in de 
programmering. Het Rijksmuseum verzorgt namelijk jaarlijks de afsluiting van de Maand van de 
Geschiedenis. 

Daarnaast hebben de provincies Limburg en Zeeland aangegeven geinteresseerd te zijn 
in het Erfgoedfestival. Zij onderzoeken de mogelijkheid om ook een dergelijk festival te 
organiseren en/of aan te haken bij het Gelderse Erfgoedfestival. Mijke Pol heeft samen met 
Chris Dols (Radboud Erfgoed) en Katinka Polderman (artist in residence) de eerste gesprekken 
gevoerd met Limburg en Zeeland.  
 
 
COMMUNICATIE- EN MARKETINGRESULTATEN 
 
Het festival heeft afgelopen jaar ingezet op een flinke online aanwezigheid en een dito 
publieksbereik. Het maakt het festival minder afhankelijk van corona-onzekerheden en is 
bovendien een uitkomst voor de moeilijk bereikbare erfgoedlocaties. Het biedt hen de kans 
online een groter publiek te bereiken. Voor de Provincie Gelderland is het goed dat we online en 
in de gedrukte media ingezet hebben op zichbaarheid in en buiten de provincie. Opnieuw 
hebben we met verschillende filmteams gewerkt die de resultaten en making-ofs van de 
artiesten hebben vastgelegd. Alle artiesten hebben meegewerkt aan extra interviews en 
optredens voor diverse media. Dat heeft voor een uitzonderlijke goede zichtbaarheid van de 
provincie en het festival gezorgd.  
 
Enkele aantallen 
 
Tien artiesten 
Tien residentielocaties 
 
Ruim 20.000 unieke websitebezoekers in de festivalperiode 
Ruim 37.000 paginaweergaven in de festivalperiode 
Ruim 43.000 unieke websitebezoekers in de maanden september, oktober en november 
Ruim 83.000 paginaweergaven in de maanden september, oktober en november 
 
Gevolgd door 4712 mensen op sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) 
Meer dan 75.000 weergaven op YouTube 
Er werden 51 video’s gemaakt (vlogs, op locatie, eindresultaten, reacties, nagesprekken en 
aftermovie) 
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Daar werd in totaal 880 uur naar gekeken op YouTube 
35,4% van de afgespeelde video’s werd voor de volle 100% bekeken 
 
1.831.700 weergaven van de online campagne 
29.408 klikken op de online displaybanners 
 
Online marketingcampagne 
 
In 2020 heeft het Erfgoedfestival samen met online marketingbureau Afdeling Online een 
uitgebreide online marketingcampagne ontwikkeld. Daar is in 2021 opnieuw gebruik van 
gemaakt en op voortgebouwd. De online marketingstrategie maakt gebruik van 
advertentiecampagnes via sociale media (Facebook, Twitter en Instagram), advertenties via 
YouTube en discovery en display advertising via Google. In de opzet van de advertenties werd 
gewerkt met lookalike adiences en retargeting om het succes en het bereik van de campagnes 
te vergroten. Aan alle video’s die het Erfgoedfestival verspreid heeft, zijn bumpers toegevoegd 
met de logo’s van de provincie en andere partners. 
 
Deze strategie heeft bijgedragen aan een flinke stijging van het aantal websitesessie: bijna een 
verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is de naamsbekendheid van het 
Erfgoedfestival dit jaar weer gegroeid. Ook droeg de online campagne bij aan een flink aantal 
kijkers van de video’s. Ruim 72.000 mensen startten een video vanuit de campagne op de 
socials, en 8514 mensen daarvan keken deze volledig af. 
 
Festivalwebsite 
 
In samenwerking met webbureau Prode is de gehele festivalwebsite in 2021 vernieuwd. Na de 
editie van 2020 bleek een behoefte om de content die het festival voortbrengt nog beter te 
kunnen tonen. Daarnaast wilden we een archief inbouwen om de resultaten van het festival 
beter te kunnen borgen. 
 
De website erfgoedfestival.nl vormde het centrale punt voor de communicatie van het festival, 
waarop alle informatie en content te vinden was. In de festivalperiode (oktober) ontving de 
website 20.480 unieke bezoekers. Maar ook voorafgaand aan en naderhand wisten mensen de 
website te vinden. In totaal bezochten 41.530 mensen de website in de periode september t/m 
november 2021. Dat is een stijging van 143% ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode.  
 
In het programma (erfgoedfestival.nl/programma) werden alle online en offline activiteiten van 
het Erfgoedfestival overzichtelijk getoond. Vanuit daar konden mensen doorklikken naar de 
website van de residentielocaties om tickets te bestellen voor de activiteiten op locatie, of 
klikten ze door naar de pagina’s van de artiesten en residentielocaties, waarop verschillende 
video’s te zien waren. De best bekeken pagina’s: Ellen ten Damme / Bottermuseum, de ArtEZ-
studenten / Museum Smedekinck, Katinka Polderman / Radboud Erfgoed, Remy van Kesteren / 
Tweestromenland en Merijn Scholten / CODA. 
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Homepage website Erfgoedfestival 
 
 
Sociale media 
 
Het Erfgoedfestival was op sociale media te volgen via Twitter, Facebook en Instagram. Daar 
worden we gevolgd door 4712 mensen. Dankzij de online campagne bereikten we op sociale 
media nog eens 122.845 mensen extra. In aanloop naar het festival werden de artiesten en 
residentielocaties voorgesteld en werd het Facebook-evenement voor de opening telkens onder 
de aandacht gebracht om kijkers en bezoekers te werven. In de festivalperiode zetten we elke 
week twee of drie artiesten centraal. We deelden de video’s die tijdens de residenties waren 
gemaakt, waarin het Gelders erfgoed door diverse filmmakers prachtig in beeld is gebracht. We 
spoorden onze volgers aan om de locaties ook zelf te gaan bezoeken. En in de weekenden 
deelden we de eindresultaten. Na de festivalperiode maakten we nog een aftermovie en konden 
mensen het benefietconcert van Ellen ten Damme live volgen via Facebook en YouTube. Het 
benefietconcert haalde 428 weergaven. 
 
Naast onze eigen kanalen hebben ook onze samenwerkingspartners, de artiesten en de 
residentielocaties het Erfgoedfestival flink gepromoot op social media. Daarvoor konden zij 
gebruik maken van een toolkit met promotiemateriaal. 
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Festivalnieuwsbrieven 
 
Via de website konden mensen zich aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van het 
Erfgoedfestival en voor notificaties. Dat zijnnieuwsbrieven over een specifieke artiest. Dit jaar 
schreven 388 mensen zich in voor de nieuwsbrief. In de nieuwsbrieven deelden we het laatste 
nieuws van het festival, zoals media-artikelen over de eindresultaten, verhalen over de 
residentielocaties en aankondigingen van de activiteiten. De notificaties ontvingen mensen een 
week vooraf, en op de dag dat het optreden van de artiest online verscheen. Zo zorgden we 
ervoor dat nog meer mensen de eindresultaten bekeken. In de notificaties stond nog meer 
achtergrondinformatie over de artiest en de residentielocaties. 
 
Er werden rondom en tijdens de festivalperiode 8 algemene nieuwsbrieven verstuurd. Daarvan 
opende 50,9% van de ontvangers de nieuwsbrief. Dat is ruim boven het gemiddelde van 38,6% in 
de culturele sector (statistieken 2020, EM-cultuur). Daarvan klikte 7% door naar de 
nieuwsberichten, YouTube,  website of elders. Dat is iets lager dan het gemiddelde van 14% 
(statistieken 2020, EM-cultuur). 
 
Mediabenadering 
 
Het festival richtte zich sterk op samenwerkingen met landelijke media via het eigen netwerk of 
dat van de artiesten. Daarbij is ingezet op kwaliteit en niet zo zeer op kwantiteit. Daarnaast is er 
dit jaar nauwer samengewerkt met Omroep Gelderland en De Gelderlander, en waren we ook 
binnen de provinciale media goed in het zicht. Een greep uit de resultaten: 

• Op 7 juni verscheen een interview in De Stentor met Ellen ten Damme over haar 
residentie bij het Bottermuseum. 

• Op 30 juli interviewt De Gelderlander Remy van Kesteren over zijn residentie bij Museum 
Tweestromenland. 

• Op 28 september schrijven De Stentor en De Gelderlander over hoe de jongensdroom 
van Rico uitkwam om in een heus kasteel te slapen. 

• Op 3 oktober wordt de opening live uitgezonden op Omroep Gelderland, met een 
compilatie in de avond. 

• Op 3 oktober schuiven Katinka Polderman, Sophie Reinders en Ellen ten Damme aan bij 
het Radio 1 programma OVT VPRO. Ellen speelt daar haar nummer ‘De H van 
Harderwijk’. 

• Op 4 oktober schrijft De Stentor over het nieuwe nummer van Ellen ten Damme. 
• Op 4 oktober plaatst De Volkskrant een lovend artikel over het doeboek ‘Zwerfgoed’ van 

Katinka Polderman en Sophie Reinders. 
• Op 10 oktober is Vera Bon te gast bij het Radio 1 programma OVT VPRO en speelt ze 

haar nummer over het Huis der Provincie. 
• Op 17 oktober is De Gelderlander aanwezig bij het concert van Remy van Kesteren in 

Beneden-Leeuwen, daarover schrijven zij dit artikel. 
• Op 20 oktober wordt Katinka Polderman geïnteviewd door de NOS op radio 1. 
• Op 22 oktober schrijft Omroep Gelderland over de Ode van Ellen ten Damme aan 

Harderwijk. 
• Op 26 oktober verschijnt er een artikel over het doeboek ‘Zwerfgoed’ in het Parool. 
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In totaal verscheen het Erfgoedfestival met 64 artikelen in de media (print en online). 
 
Exposure via kunstenaars en residentielocaties 
 
Alle kunstenaars en residentielocaties zijn actief betrokken bij de communicatie en hebben we 
opgeroepen via social media de berichtgeving over het Erfgoedfestival te delen. Daarbij werden 
ze ondersteund met advies van Afdeling Online en Erfgoed Gelderland, en konden ze gebruik 
maken van een toolkit met promotiemateriaal. Enkele highlights:  

 
• Katinka Polderman plaatste 12 berichten op Instagram en heeft daar 3576 volgers. Ook 

op Twitter is Katinka Polderman zeer actief en ook daar heeft zij regelmatig getwitterd 
over haar ontdekkingsreis door de Bijzondere Boekencollectie en over Zwerfgoed. Op 
Twitter heeft Katinka Polderman 22.300 volgers. 

• Ellen ten Damme deelde twee berichten op haar Instagram, over haar nieuwe lied en 
over het benefietconcert. Ellen ten Damme heeft 14.800 volgers op Instagram.  

• Rico deelde op zijn Instagram twee berichten en verschillende stories over zijn 
residentie bij Huis Bergh. Rico heeft 18.100 volgers op Instagram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Jesse Klein Entink, artiestennaam ZOWO van Eastwave, deelde drie berichten over zijn 

deelname aan het Erfgoedfestival, tijdens de opnames van de videoclip en het 
eindresultaat met aankondiging dat hun nummer ook op Spotify te vinden is. ZOWO 
heeft 1468 volgers op Instagram. 

• Kasteel Huis Bergh heeft 7 berichten geplaatst op Facebook over de residentie van Rico 
en de rondleidingen die hij daar gaf gedurende de festivalperiode. Kasteel Huis Bergh 
heeft 3392 volgers op Facebook. 
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• De Radboud Universiteit heeft het Erfgoedfestival in hun nieuwsbrief geplaatst aan alle 
medewerkers van de universiteit (5500+). Daarnaast stuurden zij een themanieuwsbrief 
vanuit Radboud Erfgoed over Katinka en Sophie. Deze ging naar 800 abonnees. Ook 
plaatsten zij een bericht op hun socials. Op Facebook heeft de universiteit 44.167 
volgers, op Instagram 23.400 volgers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inloopuurtjes 
 
Vanaf eind juni hebben we in aanloop naar de festivalperiode vier ‘inloopuurtjes’ georganiseerd 
voor de residentielocaties. Daarbij stond telkens een ander onderwerp centraal. 
Residentielocaties konden aanhaken wanneer zij daar behoefte aan hadden. Er waren telkens 4 
of 5 residentielocaties aanwezig. In het eerste inloopuur bespraken we de zomerresidenties en 
konden de locaties aangeven op welke vlakken zij graag ondersteuning wilden van Afdeling 
Online. In het tweede inloopuur presenteerden we de toolkit en de promotiemiddelen. In het 
derde inloopuur presenteerde Afdeling Online de marketingcampagne, spraken we over de 
mediapartners en namen we het draaiboek van 3 oktober door. In het vierde inloopuur, eind 
september, namen we ruim de tijd voor laatste vragen over de aankomende festivalperiode. 
 
De inloopuurtjes waren ook een maandelijks moment voor de residentielocaties om elkaar te 
ontmoeten, om te horen waar zij mee bezig waren en hoe zij bepaalde dingen aanpakten. Er 
ontstonden kruisbestuivingen en ideeën werden uitgewisseld. Van verschillende 
residentielocaties kregen we terug dat zij hier veel waarde aan hechtten. 
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EVALUATIE  
residentielocaties en leden Erfgoed Gelderland 
 
Na afloop van het Erfgoedfestival is er een enquête rondgestuurd aan alle leden van Erfgoed 
Gelderland. De enquête is ingevuld door 24 leden, waarvan 9 residentielocaties. De personen die 
aangaven het Erfgoedfestival gevolgd te hebben, beoordeelden de mate van zichtbaarheid 
(pers, (social) media, advertenties) met een 7 gemiddeld. De enquête laat verder geen 
opvallendheden zien. De locaties waren zeer tevreden over de samenwerking met de artiesten 
en met Erfgoed Gelderland. Het festival voldeed aan de verwachtingen wat betreft 
tijdsinvestering. Het Erfgoedfestival in het algemeen wordt beoordeeld met een 7,7 gemiddeld. 
 
Daarna is het festival nog geëvalueerd in een online bijeenkomst met de residentielocaties. Ook 
daaruit blijkt dat het Erfgoedfestival op verschillende vlakken een positieve bijdrage heeft 
geleverd. Een greep uit de reacties:  
 
 

“Het Erfgoedfestival heeft positief bijgedragen aan hoe onze vrijwilligers het kasteel 
beleven. (…) Het heeft ons alleen maar goede dingen gebracht. Ik denk zeker dat we 

hierdoor een volgende keer veel meer open zullen staan voor dit soort nieuwe wegen.” 
 - Marijke Brouwer, Kasteel Huis Bergh 

 
“Ik heb vooral geleerd hoe je van iets wat je normaal weg zou gooien, toch iets nieuws 

kunt maken. (…) Wellicht werken we in de toekomst nog eens samen met ArtEZ.”  
- Willy Grafelman, Museum Smedekinck 

 
“Het was mooi hoe natuurlijk het Bottermuseum en Ellen ten Damme bij elkaar pastten. En 

bij Huis Bergh en Rico kon de clash bijna niet groter zijn. Het was allebei geweldig!” 
- Hendrik Haafkens, Erfgoedcentrum Zutphen 

 
 
 
 
 


