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GEMAAKT IN GELDERLAND
In de zomer van 2015 komt de Gelderse maakindustrie in al zijn facetten in de 
schijnwerpers te staan. Dan vindt het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland 
plaats, met een publieksgericht programma vol boeiende activiteiten. 

De provincie Gelderland kent 
een rijke geschiedenis op het 
gebied van ambacht en industrie. 
Eeuwenlang heeft de Gelderse 
bedrijvigheid zich ontwikkeld 
volgens regionale patronen met 
regionale karakteristieken: van de 
papierscheppers op de Veluwe tot de 

steenfabrieken langs de grote rivieren, 
van de stoelenmatters in Culemborg tot 
de ijzerovens in de Oude-IJsselstreek. 
Ook vandaag de dag is er in de provincie 
nog allerlei streekeigen industrie te 
vinden, vaak met een bijzonder en 
innovatief karakter. En vaak onbekend bij 
het grote publiek.

Gemaakt in Gelderland besteedt 
aandacht aan verleden en heden 
van de Gelderse maakindustrie door 
middel van tentoonstellingen, open 
dagen, muziek, film, theater, wandel- 
en fietsroutes, lezingen en debatten.
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Het initiatief voor het festival ligt bij 
de Coöperatie Erfgoed Gelderland, een 
samenwerkingsverband van  meer dan 
100 erfgoedorganisaties in de provincie. 
De uitvoering wordt gecoördineerd door 
festivaldirecteur prof.dr. Dolly Verhoeven. Zij 
wordt ondersteund door werkgroepen op het 
gebied van inhoud, communicatie, organisatie 
en logistiek. Speciale ondersteuning wordt 
geleverd door adviseurs van de stichting 
Gelders Erfgoed.

De festivalorganisatie stelt het overkoepelende 
projectplan op, zoekt partners binnen en 
buiten de erfgoedsector, zorgt voor een 
gezamenlijke start en afsluiting, regelt de 
overkoepelende festivalcommunicatie en 
maakt na afloop een evaluatierapport. 

Gemaakt in Gelderland wordt het vierde 
provinciale erfgoedfestival, na de succesvolle 
voorgangers Gelderland 1900-2000 (2006), 
Geloven in Gelderland (2008) en Gelegerd 
in Gelderland (2012). Aan eerdere festivals 
deden steeds zo’n 100 Gelderse organisaties 
mee met 200 tot 250 activiteiten. Het 
publieksbereik bedroeg toen 150.000 tot 
250.000 personen. 

Het overkoepelende programma van Gemaakt 
in Gelderland wordt mogelijk gemaakt door 
een subsidie van de provincie Gelderland.

Gelderland 1900-2000 (2006)

Geloven in Gelderland (2008)

Gelegerd in Gelderland (2012)

Gemaakt in Gelderland laat het publiek  
op laagdrempelige wijze kennismaken  
met de geschiedenis en de actualiteit  
van de Gelderse maakindustrie.

De partners
Samenwerking is het uitgangspunt van 
Gemaakt in Gelderland. Aan het festival 
kunnen uiteenlopende partners meedoen: 
musea, theater- en muziekgezelschappen, 
filmhuizen, historische verenigingen, 
ambachtslieden, toeristische organisaties, 
media, onderwijsinstellingen en het 
Gelderse bedrijfsleven.
Partners worden uitgenodigd hun eigen 
publieksactiviteiten vorm en inhoud 
te geven. Van hen wordt verwacht 
dat ze eigen inspanningen doen voor 
publieksbereik, daarnaast kunnen ze 
meeliften op de centrale communicatie 
vanuit de festivalorganisatie. Ook kunnen 
ze terugvallen op begeleiding en advies, 
bijvoorbeeld in de vorm van workshops. Zo 
mogelijk wordt door de festivalorganisatie 
een bescheiden stimuleringsbijdrage 
beschikbaar gesteld voor bijzondere 
initiatieven.
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Activiteiten

•	 	een	educatieve	competitie	voor	
studenten van VMBO en ROC

•	 	Oral	History:	het	verzamelen	van	
verhalen en herinneringen

Naast de activiteiten van partners 
worden ook enkele activiteiten 

Gemaakt in Gelderland zal bestaan uit 
een breed scala van publieksactiviteiten, 
bedoeld voor inwoners van Gelderland 
(oud én jong), maar ook voor toeristen 
uit binnen- en buitenland. Diverse 
doelgroepen zullen er iets van hun 
gading vinden: liefhebbers van cultuur 
en geschiedenis, leerlingen van 
basisonderwijs, VMBO en ROC, maar 
ook (oud) werknemers van Gelderse 
bedrijven.

Te verwachten activiteiten zijn:
•	 	tentoonstellingen,	demonstraties	en	

workshops in Gelderse musea
•	 	theater-	en	muziekvoorstellingen	op	

bijzondere (industriële) locaties
•	 	routes	langs	industrieel	erfgoed	in	de	

provincie
•	 	open	dagen	en	demonstraties	van	de	

huidige Gelderse maakindustrie
•	 	televisie-	en	radioprogramma’s

centraal ontwikkeld door de 
festivalorganisatie, namelijk: een 
serie ambacht- en techniekdagen, een 
Roadshow, een doe-boek en een serie 
voorstellingen van Het Geluid van...

De inpakafdeling van sigarenmakerij Dejaco in Culemborg, 1934

De organisatoren

Italiaanse gastarbeiders bij ENKA in Ede

NXP in Nijmegen (foto: fotowerkt)

CCC Projects & Engineering in Malden
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Metaalfabriek Daalderop in Tiel



Voorbeelden van streekeigen 
productiebedrijven in Gelderland zijn:
•	 	de	steenbakkerijen	langs	grote	

rivieren
•	 de	textielproductie	in	de	Achterhoek
•	 de	papierfabricage	op	de	Veluwe
•	 	de		sigarenmakerij	in	de	Gelderse	

Vallei, de omgeving van  
Nijkerk en Culemborg

•	 	de	elektrotechnische	industrie	in	
Nijmegen

•	 	de	kunstzijde	in	Arnhem	(Akzo),	Ede	
(Enka)	en	Nijmegen	(Nyma)

•	 de	ijzerindustrie	Oude-IJsselstreek
•	 de	fruitproductie	in	de	Betuwe
•	 de	scheepswerven	langs	de	Waal
Daarnaast kende en kent Gelderland 
veel beeldbepalende productiebedrijven 

in steden of dorpen, zoals Gazelle 
(Dieren), Sparta (Apeldoorn), Dobbelman 
(Nijmegen), Turmac en Gimborn 
(Zevenaar), Grolsch (Groenlo), Lundia 
(Varsseveld) en Gispen (Culemborg).
Ambacht en industrie hebben in 
Gelderland invloed gehad op het 
landschap, de bebouwing en de 
bewoners.
Sporen van de industrie vinden we 
terug in gebouwen en infrastructuur 
(onroerend erfgoed), in films, foto’s, 
documenten, museale objecten en 
particuliere verzamelingen (roerend 
erfgoed), en in de vorm van verhalen, 
gebruiken en herinneringen (immaterieel 
erfgoed).

Ambacht en industrie 
in Gelderland
Het spreidingspatroon van de Gelderse maakindustrie gaat soms al ver terug. Vaak 
had de oorspronkelijke vestiging te maken met de aanwezigheid van grondstoffen 
of energiebronnen op die plek, soms ook met de aanwezigheid van goedkope arbeid. 
Niet zelden begon het met een ambachtelijke productiewijze, die later werd omgezet 
in industriële bedrijvigheid. Als een bedrijfstak eenmaal ergens gevestigd was, bleef 
die daar vaak lange tijd bestaan. 

Het festival laat zien wat de 
geschiedenis is van de Gelderse 
maakindustrie en benadrukt de lijn 
tussen vroeger en nu.

Ambacht- en 
techniekdagen

de regionale productie centraal 
staat. De dagen worden verspreid 
over de provincie georganiseerd. 
Gedacht wordt aan een Gemaakt in 
Gelderland papierdag, een ijzerdag, 
een steendag, een fruit- en voedseldag 
en	een	textieldag.	Daarnaast	kunnen	
samenwerkende partners nog meer 
van soortgelijke dagen organiseren, 
zoals een fietsendag, schoenendag, een 
meubeldag of een zuiveldag. 

De Gemaakt in Gelderland ambacht- en 
techniekdagen (werktitel) vormen een 
serie minifestivals waarin verschillende 
elementen samenkomen.  Ze worden 
opgezet in nauwe samenwerking met 
de lokale/regionale gemeenschap: het 
museum, de historische vereniging, het 
onderwijs, plaatselijke ambachtslieden 
en het bedrijfsleven. Samen met 
deze partners ontwikkelen we een 
dag (eventueel een weekend) waarin 

Roadshow

is steeds de vraag ‘Hoe maakt u het?’ 
Door vragen te stellen aan een drietal 
personen moet het antwoord op die 
vraag geraden worden. De spelvorm 
prikkelt de nieuwsgierigheid en 
maakt het publiek ontvankelijk voor 
verrassende inhoudelijke informatie 
over objecten of beroepen waarin ze 
onder andere omstandigheden  
wellicht niet geïnteresseerd zouden 
zijn.  Het uitgangspunt van de 
Roadshow is, dat hij live	en	fysiek	
aanwezig is. De ontwikkeling van de 
concrete inhoud  gebeurt in overleg 
met	lokale	partners	en	externe	
adviseurs.  Een digitale versie (game) 
in samenwerking met ROC’s wordt 
overwogen.

De Gemaakt in Gelderland Roadshow is  
een rondreizend spel waarin ambachten 
en ambachtelijke producten aan het 
publiek worden voorgelegd. Uitgangspunt 

Het geluid  
van…

Doe-boek

Wilt	u	als	partner	meedoen	met	Gemaakt in Gelderland, heeft u vragen of tips, of wilt u op de hoogte gehouden worden  
van de voortgang? Neemt u dan contact op met de festivalorganisatie.

Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland
Westervoortsedijk	67-D	
6827	AT	Arnhem
tel. 026-3521686
gemaaktingelderland@erfgoedgelderland.nl
www.gemaaktingelderland.nl
@GemaaktinGLD

Marianna Tofani (projectsecretaris) 
m.tofani@erfgoedgelderland.nl
tel. 026 - 3521692
Dolly	Verhoeven	(festivaldirecteur) 
d.verhoeven@erfgoedgelderland.nl  
tel.	06	-	51317020

Het tijdpad
Uitvoeringsfase

zomer 2015
Oriëntatiefase

najaar 2013 – voorjaar 2014
Voorbereidingsfase 

voorjaar 2014 – voorjaar 2015
Evaluatiefase

najaar 2015
Borgingsfase

najaar	2015	-	voorjaar	2017

opnieuw bij het verhaal dat de locatie 
te vertellen heeft. Dat verhaal is uniek 
en verdwijnt na de laatste voorstelling.  
Het Geluid van... is een samenwerking 
van productiehuis Oost-Nederland, 
muziektheatergroep BOT en de 
betrokken locaties en partners.

Als bijzonder onderdeel van het festival 
worden drie speciaal op maat gemaakte 
voorstellingen van Het Geluid van... 
geprogrammeerd op drie Gelderse 
erfgoedlocaties. Het gaat om een serie 
locatievoorstellingen die uitgaan van 
de oorspronkelijke identiteit, geluiden 
en functie van de gebouwen die zich 
bevinden tussen een rijk verleden en 
een (onzekere) toekomst. Het zijn 
muziektheatervoorstellingen op het 
snijvlak van erfgoed,  popmuziek, theater 
en poëzie.  Elke voorstelling  begint 

Voor Gemaakt in Gelderland wordt 
een doe-boek ontwikkeld, gericht 
op kinderen uit de bovenbouw van 
het basisonderwijs.  Lezers kunnen 
aan de hand van verhalen, puzzels, 
proefjes, doe-tips, wandelroutes en 
speurtochten in de geschiedenis van 
Gelderland  duiken. De verhalen en 
puzzels verwijzen naar de website 
www.gemaaktingelderland.nl, waar 
antwoorden, vervolgvragen en 
achtergronden te vinden zijn. Ook 
verwijst het doe-boek naar concrete 
festivalactiviteiten, zoals de ambacht- 
en techniekdagen en de Roadshow.

De festivalorganisatie bereidt 
een aantal verbindende 
activiteiten voor, 
als rode draad  
door het festival.

Handpapierschepper bij de papierfabriek van Gelder & Zonen (De Eendracht).

	Fijnmetaal	Van	Wijk	en	Visser	in	
Geldermalsen, 1961

Scheepswerf	langs	de	Waal
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mee-
doen?

De	foto’s	uit	deze	infokrant	zijn	afkomstig	uit	de	collecties	van	CODA	Apeldoorn,	Gelders	Archief,	Elisabeth	Weeshuis	Culemborg	het	Nationaal	Archief,	NXP	en	5GradenOost




