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1. CONTEXT



Historisch perspectief van musea:

> De voorloper: de schatkamer

> Erfgoed als basis van identiteit

> Volksverheffing / educatieve instellingen

> City of state marketing

1. CONTEXT



De voorloper: de schatkamer

Musea ontstaan in de 17e en 18e

eeuw uit privécollecties en 

wonderkamers

Dubbele motivatie:

> komen tot een 

wetenschappelijke en 

encyclopedische kennis van 

de wereld

> tonen van collectie ter 

verheerlijking van eigenaar
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Erfgoed als basis van identiteit

> Concept van erfgoed = 19e-eeuws

> Komt voort uit politieke ideeën van de natiestaat en het genie 

van de bevolking

> Erfgoed ligt mee aan de basis van de uniciteit van een bep. 

bevolking 

> Historische objecten = erfgoed

> Hedendaagse objecten = erfgoed van morgen
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Volksverheffing/educatieve instellingen

2e helft 20e eeuw:

> Belang van opvoedende karakter van musea met als doel:

> Intellectuele emancipatie van het individu

> Hogere morele standaard van de bevolking
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City of state marketing

> Bestaansredenen van musea 

worden diverser

> Bv. city of state marketing:

imago van land versterken 

en economie stimuleren, 

welvaart creëren

> Economie
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 Musea zijn in de 20e eeuw uitgegroeid tot ‘de’ 

gespecialiseerde instellingen met historisch 

opgebouwde kennis en een logistieke context om 

collecties te verwerven, te bewaren en te valoriseren.

Hieruit werden 4 functies gedestilleerd:

1. Verwerven

2. Behoud en beheer

3. Wetenschappelijk onderzoek

4. Publiek maken van collecties
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2. MUSEA ONDER DRUK



ENERZIJDS

> Musea = 

> dragers van enorm cultureel en symbolisch kapitaal

> geheugen van onze samenleving

> Sterk publiek draagvlak voor musea
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ANDERZIJDS

> Uitholling van wetenschappelijke en canoniserende rol 

> Beperkte mogelijkheden voor collectievorming  niet-

publieke collecties 

> Geen unieke positie als kenniscentrum rond 

erfgoedproblematiek

> Musea vinden moeilijk aansluiting bij geglobaliseerde 

kenniseconomie en internationale kunstproductie 

> Groeiende desinteresse voor musea door overheden 

> …

 de 4 kernfuncties komen onder druk te staan
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Verwerven

> Uitbreiden van collecties = 

moeilijk omwille van beperkte of 

onbestaande budgetten

> Bewaren vraagt specifieke 

logistieke omgeving, echter veel 

infrastructuurproblemen

2. MUSEA ONDER DRUK



Wetenschappelijk onderzoek

> Groot belang van museologie:

> Wereldwijd een erkende en 

sterk ontwikkelde 

academische vakdiscipline

> Vlaanderen blijft hierin 

achterop hinken
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Tonen

> Vraagt specifieke logistieke 

omgeving.

> Veel problemen op vlak van 

infrastructuur  brengt comfort 

bezoeker in gedrang

Collectiebeheer

> Verruimd collectiebegrip

> Bijsturing of herformulering van 

de museumpraktijk + uitbreiding 

4 basisfuncties = nodig
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3. NIEUWE ROLLEN



Hoe kunnen musea terug een unieke en sterke positie 

bekomen binnen:

> samenleving?

> erfgoedsector?

> cultuursector?

> vrijetijdssector?

4 nieuwe rollen:

1. samenlevingsopbouw

2. kennis en expertise / bruggenbouwers

3. welzijn en zorgende rol

4. educatie 
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1. Samenlevingsopbouw

Musea hebben als opdracht:

> Werken aan maatschappelijke 

verbondenheid

> Creëren van een open huis

 Musea organiseren dan ook 

meer en diverse 

publieksactiviteiten.

Geen enkele andere 

maatschappelijke actor heeft 

zoveel troeven om die 

maatschappelijke rol op te 

nemen.
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2. Kennis en expertise: kenniscentra

> Musea hebben een 

onderzoeksfunctie

> Musea = aantrekkelijke partner en 

inspiratiebron voor:

> bedrijfswereld en creatieve 

industrie

> onderzoekscentra (o.a. 

universiteiten)

Musea = bruggenbouwers tussen

> wetenschappelijk onderzoek, 

onderwijs en de bedrijfswereld

> heden en verleden
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3. Welzijn en zorgende rol

> Kunst en erfgoed hebben 

positieve invloed op het welzijn 

van mensen

> Musea kunnen bijdragen tot een 

meer positieve beeldvorming 

over bv. geestelijke 

gezondheidszorg, dementie …

> Musea kunnen deze thema’s 

meer bespreekbaar maken
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4. Educatie

> Onderwijs zoekt naar 

educatieve contexten buiten 

schoolmuren

> Musea bieden educatieve 

programma’s rond diversiteit, 

ecologie, beeldgeletterdheid…

> Musea zien het als hun taak om 

bezoekers te begeleiden en te 

betrekken bij het selecteren en 

beoordelen van informatie
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Musea reiken de hand aan de collega’s uit de 

erfgoedsector om de basisfuncties een nieuwe inhoud te 

geven en de nieuwe rollen samen vorm te geven. 
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