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3.. Museale organisaties, het empirisch object
3.11

Ontwikkelingen in vogelvlucht: 18e en 19e eeuw

,16 6
3.1.13.1.1 Openbare schatkamers

Vaakk wordt het ontstaan van het huidige museumbegrip geplaatst ergens in de 16e tot 17e
eeuww (Bergvelt, 1992). Dit is een tijd waarin vorsten, regenten, gilden, broederschappen en
dergelijkee uitgebreide kunst- en rariteitenverzamelingen aanlegden. Privé-verzamelingen,
waarinn in onze ogen de meest bizarre voorwerpen bij elkaar gebracht werden. Enige
interessantee voorbeelden daarvan zijn in een tentoonstelling in 1992 in het Amsterdams
Historischh Museum te zien geweest: 'De wereld binnen handbereik'. Veel van deze
rariteitenkabinettenn en kunstverzamelingen vormden een onderdeel van de 'gewone' inrichting
vann de huizen. In 'Beschrijvinge der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam' uit 1662 kan
menn hierover lezen:
'.... men vindt hier Huyzen soo overkostelijk van huysraat als schilderyen en OostIndischeIndische vercierselen voorsten.' (Gelder, 1992).

IllustratieIllustratie 8 Een voorbeeld van de voorwerpen die
privéverzamelaarsprivéverzamelaars in de 17e eeuw bewaarden,
(Turboschelp),(Turboschelp), Uit: Jaarverslag Amsterdams Histori
Museum,Museum, 1992

Dezee privéverzamelingen waren regelmatig voor bezoekers toegankelijk; in bovenstaande
'beschrijvinge'' wordt dat de lezer ook van harte aanbevolen. Doel van het bezit en het
openstellenn van dergelijke 'schatkamers' was waarschijnlijk vooral om te tonen welke rijkdom
menn had. Voor de bezoeker bood het de mogelijkheid om 'de wereld binnen handbereik' te
hebben.. Dergelijke verzamelingen bleven tot in de 18e eeuw populair. Eén van de oudste
166

Het begrip schatkamer is overigens veel ouder dan dat. Het is een ruimte waarin kostbare
voorwerpenn worden bewaard. Meer in het bijzonder gebruikt voor ruimtes in kerken en
tempelss waarin de kostbaarheden worden bewaard, zoals historische liturgische voorwerpen,
reliekhouderss en -schrijnen, kandelaars, beeldhouwwerken, paramenten, monstransen,
votiefgeschenkenn enz. Je zou ook kunnen stellen dat dergelijke schatkamers tot de oudste
museaa ter wereld behoren (Bazin, 1967).
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instellingenn in ons land dat echt als museum is opgericht,, het Teylers Museum, dateert ook uit
diee eeuw (1780) en is als het ware een directe opvolger van dergelijke privé-verzamelingen.
Hett Teylers Museum bewaart voor een deel de herinnering aan de wijze van tentoonstellen uit
diee tijd en geeft een beeld van zo'n 'openbare schatkamer'.
Teylers Museum behoeft juist niet aan de weg te Hm Illustratie 9 Uit.NRC Handelsblad, 13

3.1.23.1.2 Musea en nationaal bewustzijn
Voorall sinds de 19e eeuw kwamen er steeds meer musea in ons land17. In deze eeuw ontstond
hett museum zoals dat nog steeds bestaat, volgens het 'bipartite' museummodel. Dat houdt in
datt er in die tijd een scheiding ontstaat tussen depot18 en presentatie en daarmee tevens in
sommigee musea een scheiding van wetenschappelijke en publiekscollectie (Van Mensch,
1993). .
Inn de eerste decennia van de 19e eeuw werden vanuit een nieuw nationalistisch denken enkele
rijksmusearijksmusea opgericht. Het Mauritshuis bijvoorbeeld werd een rijksinstelling in 1820, toen het
'Prinss Mauritshuis' door het rijk gekocht werd om de stadhouderlijke verzameling van prins
Willemm IV en koning Willem I ten toon te stellen. Officieel werd dit 'Koninklijk kabinet van
schilderijen'' in 1822 opengesteld voor publiek. Het tonen van de collectie was als het ware
statusverhogendd voor de hele natie, in plaats van voor de individuele burger of familie, zoals
hett daarvoor vaak was. De verzameling Hollandse meesters uit de 16e en 17e eeuw en
beroemdee Vlaamse meesters uit de 15e tot 17e eeuw waren al in de vorige eeuw
internationaall vermaard (Mauritshuis, 1988). Ook onze 'nationale schatkamer', het
Rijksmuseum,, ontstond in het begin van de negentiende eeuw als 'Koninklijk Museum'; ook
177

Van de 109 musea met minstens twee medewerkers (fte) waar ik in 1992 een enquête
gehoudenn heb, waren ongeveer een kwart (26) ouder dan 1900, dat wil zeggen uit de 19e
eeuww (op 3 na). Dit zijn voor bijna de helft relatief grote musea.. Negen ervan zijn
kunstmusea,, een drietal hebben een gemengde collectie, vijf hebben een historische en de rest
natuurhistorische,, etnografische of technische collecties. Het zijn vooral rijks- en gemeente
musea,, een paar universiteitsmusea en een enkel zelfstandig museum.
Eenn depot is een plaats waar de voorwerpen die niet in de presentatie zijn opgenomen zijn
opgeborgen.. Dit gedeelte van het museum is in het algemeen voor het publiek niet
toegankelijkk (Van Mensch, 1983)
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dee oprichting daarvan was een uiting van het nationale bewustzijn dat na de Franse revolutie
inn ons land is ontstaan (Rijksmuseum, 1991). Het was een tijd van verarmde adel, die het
onderhoudd van collecties soms niet meer kon opbrengen en het was het moment van de
opkomstt van de nationale staat. In Frankrijk werden in die periode veel hofcollecties
omgebouwdd tot musea en ook in ons land werden in de loop van die eeuw verschillende
privé-verzamelingenn ondergebracht in museale overheidsinstellingen.
Ookk al waren deze collecties voor een deel opengesteld voor publiek, de belangrijkste functie
bleeff vooralsnog het verzamelen, bestuderen, beheren en het behouden van objecten (zie
Bijlagee 1, IV. 1). De overheid in de liberale 19e eeuw zag geen taak voor zich weggelegd om
publieksgerichtt cultuurpolitiek te voeren en dat duurde tot in de 20e eeuw voort. Wel werd er
doorr de overheid in de 19e eeuw vanuit nationalistische motieven een verantwoordelijkheid
gevoeldd voor het behoud van ons nationaal cultuurbezit. Bekend pleitbezorger van een in dat
opzichtt actiever cultuurbeleid door de overheid in de vorige eeuw was Victor de Stuers
(Stuers,, 1873).
3.1.33.1.3 Kennisoverdracht
Naastt verzamelingen van burgers bestonden er, verbonden aan universiteiten, al vroeg
wetenschappelijkee verzamelingen. Meer dan in voornoemde privé-verzamelingen speelden in
dezee musea kennisoverdracht voor wetenschappelijke doeleinden een belangrijke rol. Vanaf
dee tweede helft van de 19e eeuw ontstond er met het fenomeen 'Wereldtentoonstellingen1 (van
18511 tot de eerste wereldoorlog) een ander soort 'tentoonstelling', waarbij voorlichting en
kennisoverdrachtt aan een breed publiek centraal stond (Elshout, 1989, Hudson, 1975). De
oorsprongg daarvan lag vooral in de groei van de handel en de technologische ontwikkelingen
vann die tijd. Handwerk werd vervangen door mechanische apparaten.
'Wereldtentoonstellingen'' toonden de nieuwste uitvindingen en werden een belangrijk
mediumm voor het presenteren van de 'vooruitgang' aan de mensen.. Dit was een nieuw
fenomeen:: de tentoonstelling van en voor het 'gewone volk'19. Besselink citeert Lieven de
Cauterr die de ontwikkeling van de wereldtentoonstelling analyseerde in termen van 'een
desintegratiedesintegratie van het universalistische wereldbeeld en de opkomst van ervaringsattracties'
(Besselink,, 1996, Cauter, 1993). Deze ontwikkelingen hadden invloed op het instituut
'museum'.. In ons land is die invloed bijvoorbeeld terug te vinden in de oprichting van het
Koloniaall museum in 1871 (nu het Tropenmuseum). Ofschoon de oorsprong van de
verzamelingg van dit museum ook gezocht moet worden in een privé-collectie, stonden bij de
oprichtingg van dit museum nationale en koloniale handelsbelangen voorop (Duuren, 1990).
Alss één van de belangrijkste middelen daartoe zag men kennisoverdracht; voor een deel was
hett verzamelen daar specifiek op gericht. In een informatiegids van het toenmalige Koloniaal
Museumm uit 1912 stond het aldus geformuleerd:
"Het"Het bestuur van het Koloniaal Museum heeft zich sedert 1894 beijverd om tegemoet te
komenkomen aan een langgekoesterden wensch van vele onderwijzers in Nederland, n.l. het
199

In oude familiegeschriften is te lezen dat mijn over-overgrootvader, een eenvoudig
timmerman,, in 1896 per postkoets de lange reis vanuit Appingedam naar Parijs ondernam om
zijnn nieuwe wanmolen te tonen aan belangstellenden uit alle windstreken.
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bezitbezit van verzamelingen, voorwerpen en producten uit de koloniën, dienstig voor het
aanschouwelijkaanschouwelijk onderricht."
"Maar"Maar laat ons te midden van die edele toewijding toch blijven denken aan de krachten,
waarvanwaarvan de toekomst van het vaderland afhangt, aan onze sterke en gezonde jongens.
HunHun door doelmatig onderwijs een weg te banen door het leven op het gebied, dat ons
alsals Koloniale natie is aangewezen, dat is de grootste weldaad, die men aan het
VaderlandVaderland bewijzen kan." (Tropenmuseum, 1912).

Dee meeste musea in ons land waren in de 19e eeuw nog weinig toegerust voor
kennisoverdrachtt aan een groter publiek. Terwijl er in de V.S. al in het begin van de 20e eeuw
sprakee was van publieksonderzoek om de kennis over het museale publiek te vergroten, kwam
eenn dergelijke klantgerichte benadering in ons land pas veel later voor. Ook in de eerste helft
vann de 20e eeuw stond het bewaren en beschrijven van objecten, de collectiefunctie van
museaa voorop. De publieksgerichte functie was daaraan grotendeels ondergeschikt. Musea in
onss land kregen zo een wat stoffig imago en behielden dat imago tot ver in deze eeuw
(Alexander,, 1979, Bazin, 1967).
3.22

Musealisering van de cultuur: de 20e eeuw

Voorall op lokaal niveau ontstond in de 20e eeuw een groot aantal historische musea, vaak op
basiss van verzamelingen van historische genootschappen. In een snel veranderende
samenlevingg werd gepoogd iets van de 'verdwijnende werelderite bewaren. Het begrip
'musealiseringg van de cultuur' is afkomstig van Hermann Lübbe (Besselink, 1996, Vaessen,
1986);; en kan gezien worden als de keerzijde van modernisering. Uit de groei van het aantal
museaa in de eerste helft van de twintigste eeuw zou afgeleid kunnen worden dat deze
'musealiseringg van de cultuur' reeds in deze periode zijn oorsprong vindt20. De snelle
Vann de ruim honderd musea met minstens 2 medewerkers (fte) waar ik in 1992 een enquête
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maatschappelijkee veranderingen betekenden toen al dat veel van het oude dreigde te
verdwijnenn en een reflectie van deze verdwijnende werelden vinden we terug in musea.
Dee aard van de collecties die bewaard werden, is lange tijd tamelijk onomstreden geweest. Er
leekk een redelijk eenduidig beeld over onze historie en over onze plaats in de wereld te
bestaan.. Kunst is Kunst werd lange tijd gedacht: over wat 'waar' en 'mooi' is en wat niet, leek
minn of meer overeenstemming te bestaan. Dus was ook redelijk duidelijk wat geacht werd
waardd te zijn om te bewaren en wat niet. Althans, onder die delen van de bevolking die daar
overr gehoord werden en dat was nog een betrekkelijk beperkte elite. In de eerste decennia van
dezee eeuw werd er echter al getornd aan oude zekerheden; nieuwe kunstvormen poogden
oudee vormen te doorbreken; nieuwe politieke bewegingen staken de kop op in ons land;
sommigenn wilden kunst en cultuur een andere maatschappelijke functie toedichten. In de loop
vann deze eeuw werd 'verandering' en 'vooruitgang' hét centrale perspectief van onze cultuur.
Parallell aan deze ontwikkeling werd een belangrijk kenmerk van met name moderne kunst,
datt ze 'vernieuwend' moest zijn (Geus, 1996). Het ideaal was dat kunst zekerheden moest
doorbrekenn en niet bevestigen. In het kielzog van democratiseringsbewegingen stonden er
mensenn op die vonden dat het kunst- en cultuurbeleid in dienst moest staan van
maatschappelijkee verandering (Boekman, 1990, eerste uitgave in 1939). Maar dat idee kreeg
vóórr de tweede wereldoorlog nog weinig voet aan de grond.
3.33

Cultuurpolitiek: 1950-1975

Tott de tweede wereldoorlog gaf de Nederlandse overheid zich nog betrekkelijk weinig
rekenschapp van de functies van haar nationale cultuurgoed. De ideeën van de sociaaldemocraatt Boekman om de overheid een bewust cultuurbeleid te laten voeren, vonden na de
Tweedee Wereldoorlog een vruchtbaarder bodem. Boekman wilde de potentie van kunst
benuttenn om een aandeel te leveren in een socialistische politiek: cultuur als mogelijkheid om
'dee massa's te verheffen'. Vlak na de oorlog werd cultuur overigens door de overheid vooral
gezienn als een middel om de ontwrichte samenleving weer op poten te zetten. Het
overheidsbeleidd aangaande musea veranderde vanaf de jaren '50: de overheid ging zich actief
mett musea bemoeien. Voor sociaal-democratische bestuurders en politici werd
cultuurspreidingg hét centrale begrip in cultuurpolitiek opzicht. En met de groeiende invloed
vann de sociaal-democratie na de Tweede Wereldoorlog werd de publieksgerichte taak van
museaa door de overheid steeds belangrijker gevonden.
Inn de 60er jaren werd cultuur steeds meer gezien in relatie tot 'welzijn'. Het ministerie voor
CRMM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) werd omgevormd tot ministerie van
WVCC (Welzijn, volkshuisvesting en cultuur). Veel taken van overheid en musea werden
geherdefinieerdd in het licht van het welzijnsdenken (Banfield, 1984, Bergh, 1994, Blokland,
1991,, Diels, 1992, Duiken, 1981, Hauser, 1975, Tweel, 1983). Tenslotte kwam er als een
gehoudenn heb was er bijna een kwart (22) uit de periode van 1900 tot 1950, dat is bijna
evenveell als in de hele vorige eeuw. Voor twee derde deel zijn dit kleine tot middelgrote
museaa (zeventien musea van categorie 3 en 4), voor een derde zijn het grotere musea. De helft
daarvann zijn gemeentemusea of gemeentelijke stichtingen. Opvallend is het aantal historische
museaa dat in deze periode ontstaan is: twaalf (meer dan de helft). De rest zijn kunstmusea (3),
natuurhistorischee musea (4) en musea met technische of gemengde collecties (3).
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voorlopigg eindpunt in de toename van overheidsinvloed op musea in 1976 de eerste echte
beleidsnotaa over musea van de rijksoverheid: Waar een nieuw museumbeleid' (WVC, 1976).
Hierinn werd een algehele verantwoordelijkheid van de overheid voor het hele museale bestel
geformuleerd. .
3.44

Toenemende complexiteit van publieks- en collectiefunctie

3.4.13.4.1 In de ban van het publiek: 1970-1985
Dee echte bloeitijd van de educatieve diensten lag na de zestiger jaren. In het merendeel van de
groteree musea werden in de zeventiger jaren met overheidssteun dergelijke educatieve
dienstenn opgericht. Niet de bewaarfunctie bepaalde in de eerste plaats het beeld van musea
naarr buiten toe, maar veeleer de publieksfunctie. De laatste decennia van deze eeuw slaagden
dee meeste musea er in hun stoffige imago van zich af te schudden; de deuren werden geopend
voorr grotere groepen bezoekers. Musea kwamen vanaf de jaren '70 steeds meer 'in de ban
vann het publiek' (Veliscek, 1978). Het exposeren van objecten en de overdracht van kennis
dienaangaandee naar het algemene publiek werd hét kenmerk van musea (Alexander, 1979,
Bakker,, 1985, Banfield, 1984, Blankesteijn, 1993, Bourdieu, 1979, Bourdieu, 1991,
Brinkman,, 1993, CBS, 1986, DiMaggio, 1978, Elshout, 1989, Flore, 1980, Ganzeboom, 1982,
Ganzeboom,, 1988, Ganzeboom, 1989a, Ganzeboom, 1989b, Hudson, 1975, Overduin, 1984,
Overduin,, 1988, RBK, 1989, Stoppelenburg, 1979, Swaan, 1986, Wengen, 1975, Wengen,
1992,, Wilson, 1989). Idealen van cultuurspreiding en emancipatie deden opgang. Het aantal
bezoekenn aan musea groeide van 2,6 miljoen in 1950 tot 15 miljoen in 1980. Het breekpunt
lagg omstreeks 1970 (Van Mensch, 1989, Overduin, 1988). Enerzijds trokken bestaande musea
steedss meer bezoekers en anderzijds ontstonden vele nieuwe musea.
3.4.23.4.2 Collectiebeheer en -behoud in musea
Niett alleen de publieksgerichte taak werd in deze laatste decennia van de 20e eeuw
ingewikkelder,, ook de collectietaak nam sterk in complexiteit toe (Hamersveld, 1995,
Kuypers,, 1991, Oosterbaan, 1991, Vaessen, 1986). Wat waard was om te bewaren en wat
niet,, werd steeds minder een vanzelfsprekende zaak. Niet één culturele elite had het nu voor
hett zeggen: vele meningen en belangen van verschillende groepen gingen naast elkaar
functionerenn (Bourdieu, 1979, Bourdieu, 1991). Collecties groeiden, niet alleen omdat de
tijdenn nog sneller veranderden en het heden historie werd voordat mensen er erg in hadden,
ookk was ons blikveld in de breedte verruimd: de wereld was het referentiekader van de
westersee mens geworden. Depots puilden uit. De plannen van enkelingen in de museale
wereldd om niet alleen objecten te verzamelen en te bewaren, maar bij tijd en wijle ook
objectenn af te stoten, haalden de voorpagina's van kranten (Jong, 1995, Linde, 1989). Daarbij
kwamenn nog de stormachtige technologische ontwikkelingen in deze eeuw, waardoor de
analysemogelijkhedenn vergroot en de restauratietechnieken van objecten enorm verbeterd
werden.. Nieuwe vraagstukken aangaande behoud en herstel van objecten doemden op.
Samenvattendd kan gesteld worden dat de twee potenties die het museum als 'openbare
schatkamer'' al in zich droeg in de afgelopen eeuw tot volle ontplooiing zijn gekomen. Van het
passieff bewaren van objecten in 'schatkamers' vond er een ontwikkeling plaats naar actief
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verzamelbeleid,, gespecialiseerde bewaartechnieken van waardevolle collecties en grote
kenniss van zaken van gespecialiseerde onderzoekers. Van een passieve openstelling van
collectiess voor geïnteresseerden ontstond er een actief tentoonstellings- en educatiebeleid.
Niett alle musea ontwikkelden de collectie- én de publieksfunctie even sterk. Er zijn jonge en
oudee musea, musea die bewust maatschappelijke veranderingen willen beïnvloeden en musea
diee zich zoveel mogelijk aan de waan van de dag willen onttrekken. Musea met verschillende
ambitiess en takenpakketten zijn naast elkaar blijven bestaan: de diversiteit is groot. De
ontwikkelingenn in de vorige eeuwen leverden een breed en boeiend spectrum aan musea op.
3.55

Museale organisatie en verandering

3.5.13.5.1 Interne groei
Eénn benadering van veranderingsprocessen in organisaties gaat ervan uit dat organisaties, dus
ookk musea, een eigen dynamiek kennen die veranderingen in de organisatie veroorzaakt (Van
Mensch,, 1989a, 1989b). Iedere organisatie maakt in theorie een soort 'natuurlijk' groeiproces
door,, tot er een optimale grootte is bereikt waarin de organisatie tot 'volwassenheid' is
uitgegroeid.. Deze groei wordt gekenmerkt door toenemende arbeidsverdeling en specialisatie.
Opp zijn beurt maakt verdergaande arbeidsdeling en specialisatie het ontwikkelen van
coördinatiestructurenn noodzakelijk en een andere wijze van management (Mintzberg, 1983).
Specialisatiee houdt tevens een professionaliseringsproces in, waardoor de organisatie meer
kwaliteitt kan bieden.
Kijkendd naar de Nederlandse museumwereld zien we een dergelijk groei- en
professionaliseringsprocess in de 'oude' musea deels bevestigd. Musea die in de vorige eeuw
ontstonden,, en dus een lange groeiperiode achter de rug hadden, kenden in de jaren '80
vrijwell allemaal gespecialiseerde medewerkers voor verschillende collectie- en publiekstaken.
Err was in deze musea een grote professionalisering van collectietaken gerealiseerd. Aan de
anderee kant heeft de introductie van educatief werk in musea bijgedragen aan een groeiende
toegankelijkheidd van museale exposities. Dit had een toenemende belangstelling van publiek
tott gevolg. Toename van publiek versterkte een groeiproces en dit kan de veranderingen in
museaa voor een deel verklaren.
Internee groei van organisaties als een 'natuurlijk' proces vormt echter geen sluitende
verklaringg voor de enorme veranderingen die de laatste decennia binnen musea op gang zijn
gekomen.. De explosie van de bezoekersgroei in de jaren '70 moet vooral verklaard worden uit
externee factoren. Het hogere opleidings- en welvaartsniveau van grote groepen van de
bevolkingg is daar zeker één van, evenals de bewuste stimuleringspolitiek vanuit de overheid.
Ookk de veranderingen in de collectiefuncties hangen sterk samen met externe
maatschappelijkee veranderingen.
3.5.23.5.2 Oude en nieuwe musea
Naastt musea met gespecialiseerde collectie- en publieksfuncties ontstonden er onder invloed
vann de maatschappelijke veranderingen ook nieuwe musea. In het decennium na de tweede
wereldoorlogg werden zeker een 5-tal musea van rijkswege opgericht en minimaal 13
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gemeentelijkee musea (waarvan 5 in de vorm van een overheidsstichting)21. Opvallend is
daarnaastt dat sinds de jaren '50, een relatief groot aantal zelfstandige museale stichtingen (12)
enn vennootschappen (7) werden opgericht. Het ontstaan van private museale organisaties
hangtt deels samen met de opkomst van musea die over bedrijf en techniek gaan (16 in deze
periode).. Het is de tijd waarin 'de musealisering van de techniek* een belangrijke rol gaat
spelenn (Besselink, 1996). Toename van technische mogelijkheden in combinatie met
economischee concurrentiefactoren vroegen om ingrijpende modernisering van bedrijven.
Oudee verlaten bedrijfsgebouwen, spoorwegstations en dergelijke werden in veel gevallen
omgevormdd tot musea. Vaak betrof de collectie een bedrijfstak die sterk aan verandering
onderhevigg was, of vrijwel verdwenen. Voordat alles uit het recente verleden helemaal
verdwenenn was, ontstonden er musea die zich ten doel stelden dit verleden vast te leggen22.
Zoo zijn in ons land veel nieuwe, vaak kleine musea ontstaan. Ongeveer driekwart van de
instellingenn die je op dit moment een museum zou kunnen noemen heeft minder dan twee
werknemerss in volle werktijd in dienst (CBS, 1993). Veel 'jonge' musea hebben een simpele
structuur,, en kennen (nog) weinig specialisatie. Voor deze musea kan inderdaad gesteld
wordenn dat het 'natuurlijke' interne groeiproces nog niet altijd is uitgekristalliseerd.
Samenvattendd kan gesteld worden dat de veranderingen in de organisatie van musea in de
afgelopenn 50 jaar het gevolg zijn van een wisselwerking tussen interne groei en externe,
maatschappelijkee factoren.
3.66

Musea, doelen en effectiviteit

3.6.13.6.1 Educatie en cultuurparticipatie
InIn hoeverre de enorme toename van publiek de in de jaren '70 zo gewenste cultuurspreiding
heeftt opgeleverd, is omstreden. In 1990 blijkt uit onderzoek dat het grootste deel van het
publiekk uit de groepen met het hoogste opleidingsniveau komen (Ganzeboom, 1989a,
Ganzeboom,, 1989b, Haanstra, 1992). De toename van het museumbezoek lijkt voor het
grootstee deel verklaard te kunnen worden uit de groeii van het aantal hoog opgeleiden in ons
land.. Dit betekent dat de uitspraak van een Amerikaanse kunstmuseumdirecteur dat "The role

Inn de periode van 1950 tot 1992 zijn 39 van de door mij geënquêteerde musea ontstaan. Als
dezee aantallen representatief zijn voor alle musea die in die periode zijn opgericht dan is het
aantall nieuwe musea dat jaarlijks ontstond in die periode verdubbeld. Historische musea
vormenn een belangrijk aandeel (12) van de nieuwe musea, en meestal worden ze opgericht als
gemeentemuseum.. Kunstmusea (5) zijn vooral vanuit het rijk geïnitieerd, en in een paar
gevallenn vanuit een zelfstandige stichting. In werkelijkheid is het aantal musea in de tweede
helftt van deze eeuw nog veel sterker gegroeid, want de sterkste groei ontstond in de categorie
mett minder dan 2 betaalde medewerkers in dienst, die in voornoemde tellingen niet zijn
meegenomen. .
222
Ook in een land als Jemen bleek er in de jaren '80 plotseling behoefte te zijn aan een
museum,, toen het land, na eeuwenlang een gesloten en weinig veranderende samenleving te
zijnn geweest, haar grenzen opende en in een zeer snel moderniseringsproces terecht kwam
(Tropenmuseum,, 1988).

38 8

ofof a museum is to expand the elite " wellicht is bewaarheid, maar dat niet het doel van Taylor
bereiktt werd:"... provide an elite experience for everyone..*'
Dezee uitspraken betreffen de mogelijke doelen van kunstmusea in de V.S. (Zolberg, 1981),
maarr ook binnen Nederlandse musea is in de jaren 70 en '80 deze tweespalt in doelstellingen
herkenbaar.. Er zijn overigens verschillende typen musea (openluchtmusea bijvoorbeeld) die
well degelijk grote groepen mensen uit alle lagen van de bevolking trekken. Ook moet de
educatievee betekenis van programma's waarmee educatieve diensten schoolklassen
binnenhalen,, niet onderschat worden.
Tegelijkertijdd lijkt het er op dat er in musea vanaf de jaren '80 minder draagvlak was voor
idealenn als 'cultuurspreiding'. Alleen via aandacht binnen het onderwijs werd nog
cultuurspreidingg nagestreefd. Veel minder dan in de jaren 70 was educatie gericht op
vorming,, emancipatie en bewustwording. Educatieve diensten stelden zich in de jaren '80 ten
doell informatie over te dragen op een zo aantrekkelijk mogelijke wijze.
Dee discussie in hoeverre subsidiëring van culturele instellingen terecht kwam bij de juiste
groepenn laaide ondertussen regelmatig weer op. Het nut van subsidie werd door de één in
twijfell getrokken (Grauwe, 1990) en door de ander scherp verdedigd (Diels, 1992).
Vooralsnogg overigens niet met het gevolg dat subsidies werkelijk werden verminderd of
stopgezet. .
Inn de jaren '90 deed een nieuw begrip zijn intrede, namelijk 'cultuurparticipatie' (WVC,
1989a).. Dit begrip overlapt voor een deel het begrip cultuurspreiding. De culturele diversiteit
vann onze bevolking was sterk toegenomen, zowel onder invloed van de culturele
achtergrondenn van verschillende groepen nieuwkomers in ons land als door het ontstaan van
allerleii subculturen, met name onder de jeugd. Maatschappelijke integratie kwam weer hoog
opp de politieke agenda te staan, net als na de tweede wereldoorlog, toen musea geacht werden
eenn rol te spelen in het herstellen van het nationaal bewustzijn. Weer werd door overheden
eenn beroep op kunst- en cultuurinstellingen gedaan om de deelname aan cultuur van alle
bevolkingsgroepenn te stimuleren. Staatssecretaris van cultuur Aad Nuis formuleerde het in
19966 als volgt:
"Musea"Musea vormen zelf cultuur. Door de keuze voor wat zij bewaren, wat zij laten zien, in
welkewelke verbanden zij cultuurobjecten presenteren en misschien ook wel in de keuze voor
dede doelgroepen waarop zij zich richten, spelen ze een actieve rol in de vorming van
identiteitidentiteit en zingeving." (NMV, 1996)
Vervolgenss deed hij een beroep op musea een bijdrage te leveren aan de 'cultuurparticipatie'.
Zijnn opvolger, staatssecretaris van de Ploeg ging nog een stapje verder: hij probeerde dit
'cultuurparticipatie'' af te dwingen (Putten, 1999).23
Doorr de eisen die vanuit de omgeving aan musea gesteld werden, veranderden de opgaven
waarr musea zich voor gesteld zagen. In dit verband rijst de vraag in hoeverre de organisatie
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In de jaren van vlak na de tweede wereldoorlog werd een vergelijkbare vraag aan musea
gesteld,, ter versterking van de eigen identiteit na de bezetting. Terwijl er in die jaren
teruggegrepenn kon worden op wat ervaren werd als liet eigene' in onze cultuur, moet nu
aansluitingg gezocht worden bij 'het vreemde' in onze samenleving en wat ons daarmee bindt.

39 9

vann musea nog wel was toegerust voor het realiseren van die (veranderende) opgaven, oftewel
inn hoeverre de organisatie van musea nog wel effectief genoemd kon worden.
3.6.23.6.2 Recreatie en welvaart
Eenn ander aspect van de veranderende museale opgave is de ontwikkeling van het museum als
centrumm van vrije tijdsbesteding. Er was in toenemende mate vrije tijd beschikbaar gekomen
voorr meer mensen en ook de hoeveelheid geld die mensen te besteden hadden was voor een
belangrijkee laag van de bevolking sterk toegenomen. Vrije tijd en geld maakten de weg vrij
voorr een sterke groei in de behoefte aan vrijetijdsbesteding en recreatie. Een belangrijke
factorr in de toename van het bezoek aan musea was dan ook de ontwikkeling van de
recreatievee functie van musea (Depondt, 1990, Dietvorst, 1987, Jansen-Verbeke, 1991,
Jansen-Verbeke,, 1995, Law, 1994, Moscardo, 1992, NBT, 1994, Recron, Schoenmaker, 1993,
Zeppel,, 1991).
Voorr een deel hebben recreatieve taken de rol van cultuurspreiding overgenomen, voor een
deell hebben zij ze verdrongen. Wat met een bewust beleid voor cultuurspreiding soms
moeilijkk van de grond te krijgen was, slaagde met een recreatieve benadering soms wel:
brederee groepen van de samenleving werden de musea in gelokt.
Watt de motivatie van recreatief publiek is om naar een museum te gaan, is langzamerhand
enigszinss bekend, er is heel wat onderzoek naar gedaan (Dietvorst, 1987, Jansen-Verbeke,
1995,, Puffelen, 1982, Puffelen, 1985, Rekom, 1995). In een Amerikaans onderzoek naar
waarderingscriteriaa van vrijetijdsactiviteiten worden de volgende 6 criteria genoemd (JansenVerbeke,, 1995):
1.. Sociale interactie, aanwezigheid andere personen
2.. Iets nuttigs doen
3.. Comfortabel en op je gemak voelen in een bepaalde omgeving
4.. Uitdaging, om een nieuwe ervaring /beleving op te doen
5.. Gelegenheid hebben iets te leren
6.. Actieve deelname
Eenn uitvloeisel van de toegenomen behoefte aan vrijetijdsbesteding was de groei van het
toerisme.. Dat bood volop kansen aan musea. Op een relatief eenvoudige manier konden grote
groepenn betalende toeristen naar musea gelokt worden. Als een museum veel toeristen trekt,
heeftt dit niet alleen een positieve invloed op de inkomsten van het museum, maar vaak ook op
bedrijvenn in de directe omgeving van het museum. Deze economische potentie werd in
toenemendee mate een belangrijk argument voor overheden om culturele instellingen zoals
museaa te steunen. De verwachting van deze overheden was dan ook steeds vaker dat de
recreatievee potentie van musea ten volle benut zou worden (Abbing, 1989, Puffelen, 1985,
Roffelsen,, 1987, Rotterdam, 1993, WEMAR, 1992, Zeppel, 1991). Musea kunnen een heel
scalaa van bovengenoemde criteria bevredigen, al naar gelang hun doelstelling en aard.
Tegelijkertijdd moeten musea concurreren met vele andere vormen van vrijetijdsbesteding.
Somss kan een beleid dat gericht is op recreatieve bezoekers en toeristen andere doelstellingen
vann het museum verdringen. In hoeverre moet en wil een museum in dat opzicht gaan? Deze
enn dergelijke vragen drongen zich aan musea op in de jaren '90.
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3.6.33.6.3 Overvolle depots
Terwijll de aandacht van velen binnen en buiten musea in de jaren '70 en '80 vooral gericht
wass op de ontwikkeling van de publieksgerichte functie van musea, raakten de depots van
museaa overvol. Krantenberichten verschenen over uitpuilende depots en over voorwerpen die
dreigdenn verloren te gaan door achterstallig onderhoud. Ook bewaren kost geld, veel geld
zelfss (Lord, 1989). Kiezen wat bewaard en behouden moest worden en zelfs afstoting van
objectenn kwam in het begin van de jaren '90 volop in discussie (Kuypers, 1991, Oosterbaan,
1991,, Vermeijden, 1990b, WVC, 1990a).
Hett zicht op de staat waarin onze nationale collecties zich bevinden ontbrak echter. In het
rapportt 'Bedreigd Cultuurbezit, Inventarisaties' (WVC, 1990b) over de achterstanden in
collectiebeheerr en -behoud bij musea en rijksarchieven', gemaakt in opdracht van het
ministeriee van WVC, werden resultaten gepresenteerd van verschillende deelonderzoeken
naarr administratie en basisnormen van collecties in ons land (Vermeijden, 1990a WVC,
1990b).. Conclusie van dit onderzoek was, dat van de 5.9 miljoen objecten van 22 instellingen
err alleen al een achterstand in registratie was van bijna 325 werkjaren, oftewel 420 mensjaren;
geschattee kosten daarvan waren 25.6 miljoen gulden.

IllustratieIllustratie 11 Uit: NRC Handelsblad, 13 december 1990. Kunst, p. 6, "WVC: 310 miljoen vo
achterstandenachterstanden bij musea ", "Groeiende collecties, achterstanden in restauraties en volle d
inin het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden ", foto C. de Jong)
Voorzieningenn ten behoeve van algemene bewaaromstandigheden in depots werden begroot
opp bijna 78 miljoen, terwijl voorzieningen voor luchtzuivering (onder meer tegen verzuring),
bijvoorbeeldd op tentoonstellingsruimtes nog eens ruim 30 miljoen kostten. De achterstanden
inn conservering en restauraties van rijkscollecties werden geraamd op 412 miljoen. Actieve
conserveringg heeft betrekking op maatregelen ter bescherming tegen (verder) verval, het
schoonmaken,, impregneren en dergelijke; restauratie heeft betrekking op het feitelijk
reparerenn of herstellen van objecten waar reeds (sterk) verval of beschadiging is opgetreden.
All met al kwam er in deze onderzoeken een achterstand van ongeveer 600 miljoen gulden aan
hett licht.
Duidelijkk werd dat naast de veranderingen in publiekstaken, ook collectietaken in musea sterk
inn complexiteit waren toegenomen. Deze taken vereisten een gespecialiseerde aanpak en
kondenn geen moment langer veronachtzaamd worden (Aben, 1990, Vermeijden, 1990a)
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3.6.43.6.4 Museumbeleid
Hett nieuwe museumbeleid van de overheid dat al in 1976 werd aangekondigd was nader
uitgewerktt in een *Nota museumbeleid* in 1985 (WVC, 1976, WVC, 1985). Duidelijk
formuleerdee de overheid haar verantwoordelijkheid voor het hele museumbestel.
Tegelijkertijdd verdween de expliciete democratiseringsdoelstelling van tien jaar eerder
enigszinss naar de achtergrond. Een nieuwe tendens werd zichtbaar in het overheidsbeleid: de
tendenss van verzakelijking, no-nonsense, decentralisatie en bezuiniging (Brink, 1989,
Franssen,, 1993, Tweel, 1983).
Naa de enorme uitbreiding van taken van de overheid in de zogenaamde welvaartsstaat die na
dee tweede wereldoorlog was opgebouwd, ontstond er in de jaren '80 een kentering in het
vertrouwenn in de overheid. Minder optimisme over de maakbaarheid van de samenleving,
minderr economische vooruitgang en toenemende kosten van het grote ambtenarenapparaat
dwongenn tot herbezinning aangaande de taak van de overheid. Steeds vaker bleek hoe
onbeheersbaarr het beleid was in een steeds complexer wordende samenleving.
Inn de laatste decennia van deze eeuw leidden alle maatschappelijke veranderingen tot
veranderingenn in de aard van de taken en tevens in de verhouding tussen musea en overheid.
Ettelijkee grote museale instellingen konden de maatschappelijke veranderingen nog relatief
langg van zich afhouden, omdat zij altijd werden beschouwd als gevestigde instituties waarvan
hett bestaansrecht nauwelijks ter discussie stond. Een rijksmuseum als het Mauritshuis
bijvoorbeeldd heeft 150 jaar lang een vrij stabiel bestaan geleid, zonder veel interne groei.
Tochh waren ook de werkzaamheden van dergelijke instituties in de laatste decennia van de
twintigstee eeuw in een stroomversnelling geraakt24.
Veell overheidsmusea werden echter aan het eind van de 20e eeuw voor het eerst
geconfronteerdd met het marktdenken, dat in de jaren '90 grote opgang zou doen (Abbing,
1989,, Bayley, 1989, Boorsma, 1997, Brouwer, 1993, Geus, 1996, Graaf, 1995, Grampp,
1989,, Grauwe, 1990, Hendon, 1983, Ingen, 1992, Jong, 1994, Kapteyns, 1992, Kemperink,
1988,, Kempers, 1989a en b, Klamer, 1995, Kotier, 1975, Laan, 1995, Lord, 1989, PMZ,
1994,, PMZ, 1995, Privatisering, 1989, Pronk, 1987, Puffelen, 1982, Shanahan, 1982a en b,
Veenstra,, 1991, Wright, 1990, Zeppel, 1991).
Samenvattendd blijkt dat sinds de jaren '80 nieuwe museale doelen werden geformuleerd en
daarmeee ook nieuwe effectiviteitcriteria ontstonden. Musea waren niet meer de
vanzelfsprekendee instituties die ze in het verleden vaak geacht werden te zijn. De kosten batenafwegingenn werden daarbij steeds sterker. Economische motieven (toerisme) gingen
zwaarderr wegen, er werden eisen gesteld ten aanzien van publieksbereik. De vaak impliciete
visiee op het belang van het behoud van het cultureel erfgoed kwam door de overvolle depots
acuutt en zeer expliciet op de agenda. Op dat punt nam de overheid haar verantwoordelijkheid
middelss het Deltaplan voor het Cultuurbehoud.

Vaessenn heeft in dat verband ook vele malen gewezen op de noodzaak voor musea zich te
legitimeren:: het voortbestaan van musea is geen vanzelfsprekende zaak meer (Vaessen, 1986,
1995). .
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3.77

Musea en autonomie: 1990 tot heden

3.3.7.17.1 Rijksmusea en rijksoverheid
Naastt de veranderende taken ten aanzien van collectie en publiek, zijn de veranderingen die in
dee jaren '90 werden doorgevoerd in de relatie tussen rijksmusea en rijksoverheid van grote
invloedd op het hele museale veld. In een tijd van groei, van voortdurende economische
vooruitgangg na de tweede wereldoorlog, leken aanvankelijk de bomen tot de hemel te reiken.
Alless moest kunnen, hoe meer hoe beter. De overheid werd in de jaren '80 echter
geconfronteerdd met steeds grotere uitgaven op alle gebieden waarop zij actief was. Al die
activiteitenn en uitgaven moesten gecontroleerd worden door steeds grotere aantallen
ambtenaren,, en dat drukte weer op de groeiende overheidsuitgaven. Overheden over de hele
wereldd kregen te kampen met grote staatsschulden. In de laatste decennia van deze eeuw werd
hett bezuinigen op overheidsuitgaven onontkoombaar: vóór de bomen de hemel bereikten
moestenn ze worden gesnoeid.
Tegelijkertijdd hadden de toegenomen eisen aan en mogelijkheden van musea geresulteerd in
eenn andere positie van veel musea in de samenleving. Het aantal activiteiten van musea en de
complexiteitt ervan, waren enorm toegenomen en daarmee tevens de (benodigde) budgetten.
Dee financiële situatie van musea en de rol van de overheid daarin kwam van beide zijden
nadrukkelijkerr ter discussie. Terwijl de behoefte aan financiële middelen bij de musea alleen
maarr toenam, formuleerde de op dat moment verantwoordelijke minister (Brinkman) juist dat
eenn voorwaardenscheppend beleid vanuit een generale verantwoordelijkheid vorm moest
krijgenn binnen "beperkte en niet zeer flexibel aan te wenden middelen". Aanleiding voor het
schrijvenn van de nota in 1985 was dan ook volgens de minister:
".... de uitgangspunten ten aanzien van musea te actualiseren en de uitwerking daarvan
inin overeenstemming te brengen met de bestuurlijke enfinanciëlerealiteit."
(WVC,, 1985)3.7.23.7.2 De financiële realiteit en decentralisatie
Inn eerste instantie werd de oplossing van de bestuurlijke problemen gezocht in decentralisatie.
Inn de nota museumbeleid uit 1985 werd gesteld dat in het kader van een generale
verantwoordelijkheidd voor het gehele museumbestel opnieuw gekeken zou worden welke
museaa nu werkelijk tot het rijk behoorden. Criterium zou moeten zijn welke musea van
landelijkk belang waren en welke musea overgeheveld zouden moeten worden naar de
provincies.. Doel was :
.... "een optimale allocatie van overheidsgelden, duidelijkheid verschaffen over de
bestuurlijkebestuurlijke relatie tussen overheid en musea, door een scheiding van financieel
bestuurlijkebestuurlijke verantwoordelijkheden van de drie overheidsniveaus." (WVC, 1985)
Bijj musea in provincies die volgens bovengenoemd plan een aantal gelden toegewezen
kregen,, ontstond onrust. Was er in deze tijd van bezuinigingen nog wel een garantie dat dit
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geldd ook echt bij musea terecht zou komen, vroegen museumdirecteuren zich af? (Entius,
1985,, Pots, 1985, Utrecht, 1986). Bezuiniging was in 1987 in eerste instantie ook het motief
vann de dreigende sluiting van het Arnhems Openluchtmuseum. In plaats van de
'kaasschaafmethode'' werd gekozen voor het afstoten van één museum, om de beoogde
bezuinigingg te bereiken. Dat veroorzaakte nogal wat opschudding in de pers, bij het publiek
enn in het museale veld. Met man en macht werd een overlevingsplan van de grond getild om
hett Openluchtmuseum open te houden. De overheid keerde op zijn schreden terug.
3.7.33.7.3 Een organisatiekundige oplossing: verzelfstandiging
Langzamerhandd werd duidelijk dat bezuiniging op musea geen voldoende antwoord bood op
dee bestaande problemen. Er was veel meer aan de hand dan een tekort aan middelen. Een
belangrijkk moment in deze ontwikkeling was het onafhankelijke onderzoek van de Algemene
Rekenkamerr uit 1988. Eén van de betrokken ambtenaren vatte dit onderzoek als volgt samen:

"Onder"Onder de sobere titel 'Rijksmusea' liet de Rekenkamer in niet mis te verstane
bewoordingenbewoordingen blijken waaraan het in de musea schortte. Op nogal wat punten scoor
dede rijksmusea onvoldoende. "(Bloemberg, 1994)
Ditt onderzoek maakte duidelijk dat er op korte termijn iets moest gebeuren binnen het hele
musealee bestel. Het was het startsein voor een nieuw, ingrijpend beleid ten aanzien van de
rijksmusea:: een beleid gericht op verzelfstandiging van alle 21 rijksmuseale diensten.
"" Verondersteld werd dat van deze operatie zowel de musea als de rijksdienst zouden
kunnenkunnen profiteren. De musea door een zakelijker en slagvaardiger bedrijfsvoering. De
rijksdienstrijksdienst door een vermindering van de bemoeienis met de details van de uitvoering
enen door een concentratie op de hoofdlijnen van het museale beleid. "(Bloemberg, 1994)
Dezee verzelfstandiging kreeg zijn beslag in de daaropvolgende jaren. In 1993 werd de 'Wet
verzelfstandigingg rijksmuseale diensten' in het Staatsblad gepubliceerd. Ongeveer gelijktijdig
mett de periode waarin dit onderzoek is uitgevoerd, vonden in de rijksmusea ingrijpende
veranderingenn plaats onder invloed van deze verzelfstandiging (Berg, 1992, Bloemberg, 1994,
Boorsma,, 1997, Bos, 1994, Jong, 1994, Kapteyns, 1992, Kemperink, 1988, Munster, 1989,
OEVeR,, 1990, Pannekoek, 1995, Privatisering, 1989, Smithuijsen, 1990, Vaessen, 1997).
Sommigee gemeentes en provincies volgden het voorbeeld van het rijk en zetten een vormm van
autonomiseringsbeleidd in gang (Pelsers, 1993). Tot op heden vinden dergelijke procssen
plaatss of worden zij overwogen. Dat autonomiseringsbeleid was het onderwerp van studie,
waaroverr in dit boek gerapporteerd wordt.
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3.88

Wat is anno 1990 een museale organisatie en wat niet?

3.8.13.8.1 Een definitie van musea
Ditt onderzoek richtte zich op de effectiviteit van musea in relatie tot verzelfstandiging. In dat
verbandd is gekeken naar de organisatie van musea en de veranderingen die daarin
plaatsvondenn in een tijd van 'verzelfstandiging en privatisering'. Vanuit een organisatiekundig
perspectieff is een definitie gegeven van het empirisch object, de museale organisatie.
Hett is een lastig vraagstuk te bepalen wat een museum nu eigenlijk is, en wat niet. Alle
mogelijkee organisaties noemen zich tegenwoordig 'museum', maar de vraag is waar de grens
getrokkenn moet worden. De International Council of Museums (ICOM) heeft een veel
geciteerdee definitie geformuleerd, die in het Nederlands vertaald als volgt luidt:

"Een"Een museum is een permanente instelling in dienst van de maatschappij en haar
ontwikkeling,ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de
materiëlemateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt,
wetenschappelijkwetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden
studie,studie, educatie en genoegen." (Maurits, 1974).
Alss deze definitie ruim geïnterpreteerd wordt, kan daar vrij veel onder vallen (ook een
dierentuinn bijvoorbeeld). Als een instelling echter aan alle genoemde kenmerken moet
voldoenn om een museum genoemd te kunnen worden, kan diezelfde definitie behoorlijk
beperkendd uitpakken. Immers, er zijn heel wat musea die wel 'materiële getuigenissen van de
menss en zijn omgeving' behouden én presenteren, maar die weinig van dergelijke objecten
verwerven,, noch er echt wetenschappelijk onderzoek op uitvoeren. Toch onderschrijven veel
museaa in Nederland deze definitie, als nastrevenswaardig ideaal. Het is in die zin meer een
commitmentcommitment dat musea onderschrijven, dan een definitie die een antwoord geeft op de vraag
wanneerr een instelling een museum is en wanneer niet.
Omm de beroepsgroep een duidelijker profiel te geven heeft de Nederlandse Museum
Verenigingg (NMV) daarnaast, in navolging van vergelijkbare beroepsverenigingen in het
buitenland,, codes ontwikkeld om te bepalen waaraan musea moeten voldoen en wat de regels
zijnn waaraan een museumwerker zich moet houden (NMV, 1991). Vanuit organisatiekundig
perspectieff biedt dit echter ook weinig houvast.
3.8.23.8.2 Twee museale kernfuncties
Alss we kijken naar de overeenkomsten tussen de vroegste musea (de 'schatkamers' die soms
voorr publiek werden opengesteld) en musea in deze tijd, dan is er één centraal kenmerk: een
museumm doet iets met objecten, die deel uitmaken van ons materiële erfgoed. In de loop der
tijdd zijn twee belangrijke functies ontwikkeld in relatie tot deze objecten:
1.. De objecten worden verzameld, bewaard, beschreven en geadministreerd, gerestaureerd
enn soms wetenschappelijk bestudeerd. Deze werkzaamheden noem ik de collectiegerichte
functiefunctie van een museum25.
Vann Mensch spreekt van drie functies: naast de publieksgerichte functie onderscheidt hij de
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2..
De objecten worden tentoongesteld voor al wie het wil zien en er wordt op allerlei
manierenn kennis overgedragen over en omtrent die voorwerpen. Deze werkzaamheden vallen
onderr ét publieksgerichte functie26 van een museum.
Err is in dit onderzoek pas sprake van een museum als aan beide functies wordt voldaan. Er is
gekozenn voor de volgende definitie:
Eenn museale organisatie is een organisatie met twee primaire kernfuncties: een
collectiegerichtee functie én een publieksgerichte functie.
Pass wanneer de 'schatkamer' opengesteld wordt voor publiek en dus een 'openbare
schatkamer'' (in het Engels nog treffender 'public treasury') is geworden, heeft het museale
kenmerken.. De 'schatten' zijn objecten met een culturele, cultuurhistorische of
natuurhistorischee waarde, terwijl het voorvoegsel 'openbare' aangeeft dat niet alleen objecten
bewaardd moeten worden, maar dat museale organisaties ook een maatschappelijke functie
vervullen.. Het begrip 'openbare schatkamer' legt een typische eigenschap van museale
organisatiess bloot: het begrip 'schatkamer' suggereert een besloten, enigszins geheimzinnige
ruimte,, terwijl 'openbaar' een tegengesteld beeld oproept. Het lijkt haast een contradictio in
terminus.terminus. De combinatie van deze twee functies, het verzamelen en bewaren van allerlei
'schatten'' in combinatie met de openbare functie om die schatten 'aan den volke' te tonen
steltt soms tegengestelde eisen aan de organisatie. Dit vormt een centraal en typerend
spanningsveldd in museale organisaties.
Eenn instelling met primair een winstdoelstelling tenslotte kan museale kenmerken hebben,
maarr in navolging van de ICOM-definitie (Maurits, 1974) richt ik me op organisaties waarin
musealee taken primair staan. Winst maken of inkomsten verwerven wordt niet uitgesloten,
mitss museale doelen centraal staan.27

verzamel-- of archieffunctie en de wetenschappelijke functie (1984). In een eerdere publicatie
noemtt hij de archieffunctie de behoudstaak (is beheerstaakk inclusief conservering, registratie,
documentatiee en verzamelen), de wetenschappelijk functie noemt hij de onderzoekstaak
(wetenschappelijkee bewerking en onderzoek van de verzamelingen). Tenslotte merkt hij op
datt verzamelen soms ook als een aparte (hoofd)taak wordt beschouwd (Van Mensch, 1983).
Inn dit onderzoek zijn de verzamel-, archief- en wetenschappelijke taken samengenomen in één
'collectiegerichtee functie'. Zelfs al is er niet of nauwelijks sprake van wetenschappelijk
onderzoek,, maar wordt er slechts een collectie beheerd, dan toch is er sprake van een
'collectiegerichtee functie'. Mits deze functie gecombineerd wordt met een 'publieksgerichte
functie'' spreek ik van een museale organisatie.
Vann Mensch verstaat onder de publieksgerichte functie: communicatie, presentatie,
tentoonstellingen,, educatie, voorlichting, public relations (Van Mensch, 1983). Bij de
publiekstaakk spreekt hij ook van de communicatieve of overdrachtstaak. Publiek(s)gericht
wordtt door Van Mensch gesteld tegenover objectgericht (waarbij de zorg voor objecten
centraall staat). In dit onderzoek is de term publieksgericht tegenover het begrip
collectiegerichtt geplaatst.
"Tochh is er één punt dat naar mijn oordeel een onomstotelijk ijkpunt voor het functioneren
vann musea zal blijven. Bij alle 'verzakelijking', hoe gewenst op onderdelen ook, zal blijven
geldenn dat een museum geen commerciële instelling is en dat ook nooit kan worden. Musea
zijnn niet alleen niet gericht op het maken van winst, het zullen ook nooit echt winstgevende
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Samenvattendd wordt in dit onderzoek een organisatie museaal genoemd als de
collectiefunctiee én de publieksfunctie dé twee primaire functies van de organisatie zijn.
3.8.33.8.3 Grensgevallen
Err bestaan ook instellingen die alleen collectietaken hebben en meestal niet gezien worden als
eenn museum. Een voorbeeld is een archief. Een archief is in mijn definitie geen museale
organisatie28.. Toch zijn er tegenwoordig ook archieven die regelmatig tentoonstellingen
organiserenn (denk bijvoorbeeld aan het Amsterdams Historisch Archief). De scheidslijn is dus
minderr scherp dan het in eerste instantie lijkt. Een dergelijk archief kan een sterk
publieksgerichtee functie ontwikkelen en wellicht ziet de organisatie die functie ook als een
centralee taak voor zichzelf. In mijn definitie heeft een dergelijk archief dan inderdaad museale
organisatiekenmerkenn gekregen, ook al is het geen museum in de traditionele betekenis van
hett woord. De instelling zal zich waarschijnlijk ook archief blijven noemen. Ook bestaan er
instellingenn die voornamelijk publieksgerichte taken uitvoeren, gericht op het cultureel
erfgoed.. Voorbeelden zijn de Beurs van Berlage, de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de
Kunsthall in Rotterdam29. Door menig bezoeker wordt een dergelijke instelling als een
'museum'' ervaren. Inderdaad worden in deze instelling naast publieksgerichte activiteiten ook
eenn aantal collectiewerkzaamheden uitgevoerd, zoals een zorgvuldige behandeling van
collectiess en registratie van binnenkomende bruiklenen30. Dit is echter geen primair doel van
dee organisatie. In mijn definitie zijn deze organisaties niet echt museale organisaties,
ofschoonn de organisatie wel degelijk een aantal museale organisatiekenmerken heeft.
Eenn dierentuin of een otterpark is weer een ander grensgeval. Als daar een belangrijke
behoudstaakk aan toegekend wordt (het in stand houden van een soort), zullen ook in dit geval
musealee elementen in de organisatie terug te vinden zijn.
Inn genoemde grensgevallen kennen de organisaties die ik museaal noem de spanning tussen
dee eisen die behoud en wetenschap stellen vanuit professionele kennis, waarden en normen
enerzijds,, en de verwachtingen van het publiek, de eisen die goede presentaties stellen of de
financiëlee noodzaak van een marktgerichte exploitatie anderzijds.
ondernemingenn worden" (Vaessen, 1991b).
Bibliotheken daarentegen hebben weliswaar een collectie boeken, maar die collectie is er
omm te worden uitgeleend aan het publiek, en niet om bewaard te blijven. De publieksfunctie
iss primair, de collectie is daar aan ondergeschikt. Bibliotheken en archieven zijn niet
meegenomenn in het onderzoek, ondanks de niet altijd even scherpe grenzen tussen deze en
musealee organisaties.
299
Het begrip kunsthal komt eigenlijk uit het Duits: 'Kunsthalle' en betekent een
tentoonstellingscentrumm voor beeldende kunst, in het algemeen eigentijdse kunst (Van
Mensch,, 1983).
300
Onder een bruikleen wordt verstaan 'een overeenkomst tot tijdelijke overdracht van bezit
vanvan een of meer voorwerpen van de ene partij aan de andere, welke laatste gehouden is het
hemhem toevertrouwde zorgvuldig te gebruiken en voor schade te vrijwaren en het na gemaakt
gebruikgebruik terug te geven aan de eerste partij' (Burgerlijk Wetboek, art. 1777-1790) (Van
Mensch,, 1983).
288
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Inn feite is er een continuüm tussen een archief en een museum enerzijds en een museum en
eenn tentoonstellingshal anderzijds, de grenzen zijn vrij diffuus. In zekere zin is ook een
galeriee een organisatie met een aantal vergelijkbare werkzaamheden, ofschoon het primaire
doell daarvan de verkoop van objecten is en niet het bewaren ervan. Er zijn publieksgerichte
taken,, maar die lijken in de eerste plaats gericht op financiële en dan pas op inhoudelijke
doelen.. Wel zijn er verschillende galerieën die nadrukkelijk een cultuurvernieuwende rol
willenn spelen en in die zin activiteiten uitvoeren die deels vergelijkbaar zijn met activiteiten
vann sommige musea. Op het moment dat in musea in een strijd om te overleven financiële
motievenn een steeds grotere rol zouden gaan spelen, zodat musea collectievoorwerpen zouden
gaann verkopen, kunnen de grenzen ook in die richting gaan vervagen.
3.99

Samenvatting hoofdstuk 3: Museale organisaties, het empirisch object

Inn dit hoofdstuk wordt het empirisch object van dit onderzoek allereerst belicht vanuit een
historischh perspectief in vogelvlucht. Enigszins willekeurig reikt dit historisch perspectief
terugg tot de 17e en 18e eeuw, de tijd van verlichting en toenemende wetenschappelijke
kennis.. Rariteitenverzamelingen van individuen kunnen beschouwd worden als vroege musea,
diee een beeld gaven van de kennis uit die tijd. In de 19e eeuw veranderde de positie en rol van
museaa in verband met het opkomend nationalisme. Musea werden een nationaal in plaats van
eenn individueel statussymbool en werden steeds vaker rijksinstellingen. Onder invloed van de
industrialisatiee werd educatie van 'de massa' een thema. Het begrip (wereldtentoonstelling
werdd geïntroduceerd als middel van kennisoverdracht. Snelle culturele en materiële
veranderingenn én het groeiend belang van museumpubliek, dat waren de twee rode draden in
dee museale ontwikkelingen van de 20e eeuw. De enorme veranderingen in onze materiële
cultuurr bevorderden een proces van musealisering van de cultuur. Tegelijkertijd was er sprake
vann professionalisering van het museale werk. Veranderingen in de museale organisatie waren
tee verklaren uit een wisselwerking tussen interne groei en externe druk.
Inn de laatste decennia van deze eeuw kwam de vraag op of een ideaal uit de jaren '70,
cultuurspreiding,, wel haalbaar was. Doelen verschoven : democratisering werd minder
belangrijk,, maatschappelijke welvaart belangrijker, gevolgd door maatschappelijke
samenhang.. Dit had invloed op de verwachtingen ten aanzien van musea. Economische
argumentenn speelden mee: de recreatieve potenties van musea openden nieuwe perspectieven.
Dee staatsschuld van de rijksoverheid ten slotte was een soort katalysator die de relatie tussen
rijksoverheidd en musea op de agenda te bracht. Een rapport van de Algemene Rekenkamer
overr het functioneren van de rijksmusea tenslotte was de directe aanleiding tot het formuleren
vann een nieuw beleid, gericht op verzelfstandiging. Doel was de bedrijfsvoering van de
rijksmusearijksmusea te verbeteren en tegelijkertijd de taken van de overheid terug te brengen.
Annoo 1990 is er een grote diversiteit aan organisaties ontstaan, die zich allemaal museum
noemen.. Vanuit organisatiekundig perspectief is het empirisch object van dit onderzoek
gedefinieerdd als een organisatie waarin de combinatie van twee kernfuncties centraal staat: de
collectiefunctiee en de publieksfunctie. Beide functies kunnen complementair zijn, maar
roepenn ook een zekere mate van interne spanning op. Op dergelijke museale organisaties richt
hett empirisch onderzoek zich.

Volgenss van Dale een 'tentoonstellings- en verkooplokaal voor (meestal moderne) kunst'.
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