De kracht van het schoenenmuseum komt voort uit ons DNA;
het is iets eigens.

MUSEUM PLUS WAALWIJK
MUSEUM PLUS WAALWIJK
museumplus@waalwijk.nl
museumpluswaalwijk.nl

Het schoenenmuseum begon zijn bestaan in 1954 als Oudheidkundig Museum voor de Schoen- en Lederindustrie.
De opening van het nieuwe museum in het voormalige gemeentehuis staat gepland voor februari 2021. Wethouder
John van den Hoven: ‘De schoenenindustrie is van oudsher aanwezig in de Langstraat. Dit zie je straks terug in de
verhalen van het museum. Er is een hele mooie verbinding tussen ons eigen DNA en het schoenenmuseum.’
‘De bedoeling is dat dit museum een sterke impuls gaat
geven aan de centrumbeleving en de centrum economie’,
vertelt John. ‘De gemeente en de ondernemers streven naar
meer levendigheid. Binnen het concept dat er nu ligt, is
duidelijk dat er veel meer interactie en samenwerking gaat
plaatsvinden. Er komt een breed scala aan invullingen
waarbij vooral het samenspel met de inwoners van belang is.
Het idee is om een familiemuseum tot stand brengen waar
voor iedereen wat te beleven valt.’
Familiemuseum
Stan Boshouwers van Tinker Imagineers, bureau voor creatieve
consultancy en belevingscommunicatie, heeft het concept
ontworpen. ‘Met de term ‘familiemuseum’ bedoelen we een
museum dat zich richt op heel veel smaken en niveaus.
Je kunt er als schoenenexpert terecht maar ook met een
vrienden- of vriendinnenclub of voor een dagje uit met het
gezin. De een geeft de voorkeur aan een beetje winkelen,
de ander wil cultuur en kinderen willen vooral spelen. Met dit
museum wordt Waalwijk een plek die al deze verschillende
zaken biedt. En vergeet niet dat er ook heel veel mensen zijn
die gewoon ‘iets’ met schoenen hebben.’
Museum Plus
‘De naam Museum Plus is een conceptnaam. Het schoenenmuseum is een prachtige culturele bestemming maar moet
ook economisch het centrum gaan versterken. Vandaar de
plus-functie. De wethouder vervolgt: ‘Wat je nu al ziet, is dat
bedrijven die verbonden zijn met de schoenenindustrie ook
enthousiast worden. Het zou geweldig zijn als een aantal van
deze bedrijven zich rondom het museum gaan vestigen, of in
een van de toekomstige ateliers in het museum. Dan kun je
als museumbezoeker bijvoorbeeld ook daar een kijkje achter
de schermen nemen.’
Werkgroepen
Inmiddels zijn er verschillende werkgroepen opgericht.
Stan legt uit: ‘We zijn nu nog bezig met de globale verhaal
lijnen. Om die in kaart te kunnen brengen, hebben we
allerlei sessies met betrokkenen. Dat levert enorm veel
informatie op. Tijdens zo’n sessie praten de deelnemers veel
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met elkaar en worden er natuurlijk ook herinneringen
opgehaald. Dat is heel mooi om te zien. Er zijn overigens
werkgroepen met verschillende thema’s, zoals ambacht,
business of gastvrijheid. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via: museumpluswaalwijk.nl.
Inwoners en verenigingen
‘Deelnemers zijn trouwens vrij om te wisselen tussen de
verschillende werkgroepen, of om zich bij meerdere groepen
aan te sluiten’, vult John aan. ‘Ook tijdens de verbouwing
lopen deze sessies gewoon door. Wij zijn iedereen die zijn
steentje bijdraagt enorm dankbaar, we hebben de inwoners
hiervoor keihard nodig. Het lukt alleen als zij meedoen.
Wij maken daarnaast dankbaar gebruik van de expertise
van de verschillende verenigingen in Waalwijk zoals de
Heemkundekring, de Schoenen- en Ledersociëteit
De Langstraat (SeLL) en de Stichting Vriendenkring van het
Nederlands Leder en Schoenen Museum. Het is duidelijk
dat alle betrokkenen enorm trots zijn op deze historie van
De Langstraat.’
Locatie
‘Het hele gebouw en plein heeft al zoveel in zich, dat het
een geschenk is. Het leent zich perfect voor een museum.’
Stan voegt toe: ‘We hebben inderdaad veel geluk met het
gebouw. Met een paar aanpassingen maken we er een heel
royaal museum van. We kunnen straks met verschuifbare
mobiele wanden ruimtes wisselend inzetten. In het nieuwe
schoenenmuseum willen we vooral gebruikmaken van kleur
en vrolijkheid. Schoenen zijn toch ook een feestproduct?’
Geweldige kans
De wethouder: ‘Ik voel mij persoonlijk bevoorrecht dat ik deel
mag uitmaken van dit project. Als ik zie welke mensen er
allemaal aan tafel zitten die mee willen werken, vind ik
het één groot feest. We hebben een geweldige kans om
Waalwijk op een goede manier op de kaart te zetten. Het is
een groot maar ook bijzonder mooi project. Ik spreek dan
ook liever niet over een uitdaging, maar over een eer om
mee te mogen werken aan de totstandkoming van het
nieuwe schoenenmuseum.’
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