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Verslag uitgevoerde activiteiten 2019 - 2020
In 2019 en 2020 heeft het Louis Kalff Instituut haar focus met name gezet om te komen tot een
landelijke erfgoedorganisatie voor Dutch Design.
Samen met de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, Het Nieuwe Instituut en het
Wim Crouwel Instituut is er als eerste initiatief een brief gestuurd aan de Minister van OCW,
mevrouw van Engelshoven.
Deze brief heeft geresulteerd in de volgende opdracht van het Ministerie van OCW aan
Het Nieuwe Instituut:
'Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor de komende
beleidsperiode 2021-2024 middelen ter beschikking voor een Netwerk- en Platformfunctie
Sectorcollecties Design en Digitale Cultuur. Deze stimuleert kennisdeling over behoud en beheer
van collecties, vormt benodigde netwerken, verbindt collecties en maakt deze toegankelijk. Het
culturele belang van bronnen, geschiedschrijving en kritische duiding van het design- en digitale
cultuurerfgoed in Nederland is hiermee erkend en bevestigd.'
Meerdere bestuursleden van Het Louis Kalff Instituut hebben vervolgens zitting genomen
in diverse werkgroepen: 1. Netwerk en instrumentarium 2. Methode 3. Zichtbaarheid en
4. Infrastructuur. Deze werkgroepen hebben in de loop van 2020 ieder zes keer vergaderd.
Al deze inspanningen werden op 17 december 2020 beloond met de oprichting van het NADD
Eindhovens Louis Kalff erfgoedinstituut onderdeel nieuw landelijk netwerk NADD
Donderdag 17 december werd het nieuwe landelijke erfgoednetwerk NADD online gelanceerd in
aanwezigheid van Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur is het samenwerkingsverband gericht op
Nederlands ontwerperfgoed. NADD maakt de relatie tussen ontwerp en maatschappelijke
vernieuwing zichtbaar en wil hiermee aantonen dat de archivering en ontwikkeling van design en
digitale cultuur erfgoed van wezenlijk belang is voor de samenleving. Netwerkpartners zijn o.a.
Allard Pierson, Museum Boymans van Beuningen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
BNO, Dutch Design Foundation, Eye Filmmuseum, Het Nieuwe Instituut, Het Utrechts Archief,
Textielmuseum, Koninklijke Bibliotheek, Louis Kalff Instituut, Wim Crouwel Instituut, Waag.
Het NADD is gehuisvest bij en onderdeel van Het Nieuwe Instituut nadd.hetnieuweinstituut.nl

