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H 1 . DE 
VER:ZAMEL 

Of'-..JTW 

NGEN 

1.1. Het ontstaan van 

KKELING 
TOT 

verzamelingen, 

ontwiKkelingen hiervan tot 1870. 

VAN 
MUS EA 

en de 

In de oude beschavingen van Egypte en Voor-Azie 
werden er al collecties gevormd. Bijvoorbeeld de 
schatKamers van de GrieKse Tempels, met cultuur- en 
natuurlijKe verzamelingen, die op openbare plaatsen, 
zoals in tempels en op mark ten, in parKen en op 
pJeinen, tentoongesteld werden voor een ieder die deze 
verzamelingen wilde aanschouwen. 

Deze collecties Komen het 
voren in de Klassieke Oudheid 
Hellinisme in Rome en Byzantium. 

in 
nadruKKeliJKst 

Griekenland, 
naar 
het 

De term 'museum', is ontleend aan het antieKe 
'Mouseion' in Alexandrie, dat gesticht werd aan het 
eind van de derde eeuw voor Christus en tot de vierde 
eeuw na Christus bestond. Het was een wetenschappelijk 
instituut waar alle toendertijd beschiKbare gegevens op 
allerlei terreinen bijeen werden gebracht. De term 
'museum', tempel der Muzen, gold toen voor bibliotheKen 
en wetenschappelijKe instellingen, waaraan toendertijd 
meestal collecties verbonden waren. 

De eerste berichten over particuliere 
verzamelingen dateren uit de veertiende en de 
vijftiende eeuw. Onder andere de verzameling van 
Asinius pollio (zie: Pott, inaugurele rede). EnKe!e van 
deze verzamelingen, zoals de collectie boeKen en 
curiositeiten van Cosimo de Medici in Florence, in die 
tijd aangeduid als Galleria Uffici, werden later 
aangeduid als 'musea'. 

Als andere mogeliJKe Kernen voor het onstaan van 
museum collecties Kunnen genoemd worden de bezittingen 
van de gildes van kunstnaars, die reeds in de 
veertiende eeuw bestonden en die in hun struKtuur 
hebben doorgeleefd tot in de zeventiende eeuw. 

De oorsprong van het bezit van het KoninKlijK 
Museum van Schone Kuns ten in Antwerpen gaat 
bijvoorbeeld terug tot het Sint-Lucas gilde. 

In Venetie bestonden gelijksoortige ins ti tu ten; 
als 'de Scuola di San Giorgio deg Ii Schiavoni', de 
'Scola di San Rocco', of de 'Scuola di San Marco', van 
wie sommige reeds in de dertiende eeuw bestonden. 

Die gilden beschiK ten over ruimten waarin werKen 
hingen van de grootste artisten van hun tijd. Deze 
ruimten waren echter alleen t.b.v. eigen gebruiK en 
studie en niet openbaar. 

De oorsprong van het hedendaagse museum voor 
Kunst, geschiedenis, archeologie, technieK, natuurlijKe 
historie, rariteiten, enzovoort, gaat terug tot de 
particuliere verzame1ingen van de veertiende en 
vijftiende eeuw. 
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Deze verzamelingen waren op bepaalde tijden, of 
op aanvraag, voor een bepaald select publiek 
toegankelijk. Meestal bestond dit publieK uit Kennissen 
en vrienden uit de eigen Kring. Zij alleen Konden met 
hun verworven Kennis het tentoongestelde beschouwen. 
Slechts ingewijden werden in staat geacht te Kunnen 
genieten van het tentoongestelde. De belangstelling van 
de verzamelaars, dat waren meestal particulieren, zoals 
vorsten, stadhouders, regent en prelaten, maar ooK 
broederschappen, gilden en genootschappen, was gericht 
op het bijzondere, het opvallende of het afwijkKende. 
Kort gezegd, er werden rariteiten verzameld. Dat hield 
in dat er voorwerpen van oudheidkundige en van 
antiquarische aard werden verzameld, voorwerpen van 
natuurhistorische aard, maar ook uitheemse 
zeldzaamheden. OoK werden er voorwerpen van 
Kunstzinnige of wetenschappelijKe aard verzameld. De 
beweegredenen voor het aanleggen van deze verzame
lingen sinds de Oudheid, waren veelvuldig. Ze waren van 
zowel materiele als van ideeele aard. Naar tijd en 
cultuur overheersten bepaalde beweegredenen, zoals Zin 
voor schoonheid, voor traditie, voor het curieuze, de 
geloofsijver, de Kennisdrift, de bezitsdrang, het 
hobbyisme, de geldbelegging, het aanzien, het vertoon, 
enzovoort, enzovoort. 

In de gouden eeuw beschik t de gegoede burgerij in 
zi.Jn stedelijKe woning over een 'beste l>:.amer·', die een 
representatieve ruimte is waar schilderiJen van beperK t 
formaat tentoongesteld worden. 

De 'beste Kamer', of 'pronK Kamer', was dus een 
oord van verpozing en distractie, en gelijk tijdig een 
bezinningsplaats. 

In het Engelse landhuis dat zich ontwiKKeld 
gedurende de 17-de en 18-de eeuw, wordt de 'painting 
room' een vast gegeven. DiKwijls zijn deze 'painting 
rooms' voorzien van bovenlichten, 
geliJKmatige diffuse be Ii ch ting 
tentoongestelde Kunst. 

of KoepeJs, die een 
verzeKeren op de 

Het is ooK gedurende deze tijd, dat het begrip 
Kunst collectioneren zich 
definitieve basis van de grote 
die wij nu Kennen is gelegd. 

consolideert; en de 
k lassieke verzamelingen, 

Doordat deze verzamelingen meestaJ 
gehuisvest war en in statige gebouwen, weJKe weldadig 
versierd waren, was de drernpel voor het bezoeK, door 
een breed publieK erg hoog. Daarbij Kwam ooK nog dat 
wanneer het publieK uiteindelijK de stap genomen had, 
en binnen was, geconfronteerd we rd met een enorme 
opeenstapeling van voorwerpen, waar het niet goed of 
heJemaal geen raad mee wist. 

In 1769 werd bijvoorbeeld het Zeeuws Genootschap 
der Wetenschappen opgericht. De collectie door dit 
genootschap verzameld, werd in 1801 overgebracht naar 
het zeeuws Museum in Middelburg. 

En in 1784 werd in Haarlem net Teylers Museum 
opgericht door de Teylers Stichting, het eerste 
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Nederlandse Museum. Deze Teylers Stich ting was 
opgericht in 1778 ten behoeve van het beheer en de 
verdere uitbreiding van de door de heer Teyler 
bijeengebrachte collectie. Deze stichting bestond uit 
een godsgeleerd genootschap en een wetenschappeliJK 
genootschap. De eerste Nederlandse musea waren meestal 
encyclopedisch van opzet. De eerste verzameling die in 
Nederland voor het publieK was opengesteld, was het 
Theatrum Anatonicum in Leiden met ziJn collectie 
natuurhitorsiche, aercheolische en ethonologiesche 
voorwerpen. Dit gebeurde al aan het begin van de 
zeventiende eeuw. 

De verzamelingen, die in de veertiende en 
vijftiende eeuw ontstonden, groeiden soms uit tot 
instituten, die later musea genoemd zouden gaan worden. 
De verzamelingen waren oorspronKeliJK ten behoeve van 
het bewaren, en het bestuderen van objecten, voor eigen 
studie. Deze verzamelingen waren bijeengebracht door 
particulieren. Het gevolg hiervan was, dat deze 
verzamelingen meestal ondergebracht waren in gebouwen, 
meestal de eigen woning, welKe op ware paKhuizen van 
allerlei voorwerpen van Kunstzinnige, wetenschappelijke 
en of curieuze aard, le Ken. Al het mogelijKe 
wandoppervlaK we rd be nut voor het ophangen van 
schilderijen, en a lie mogelijk e ruimte werd benut voor 
de plaatsing van overvolle Kasten en vitrines. 

In de nadagen van de renaissance worden ooK delen 
van paleizen gereserveerd als tentoonstellingszalen voor 
kunstwerKen. 

Hierdoor en mede door de huisvesting van deze 
verzamelingen in statige gebouwen, welKe weldadig 
versierd waren, en vaaK voorzien van statie-trappen 

verzamelen met als beweegreden onder andere 
Kennisdrift, hobbyisme, maar vooral ooK voor het 
aanzien en het vertoon was de drempel voor het 
bezoek, door een breder publieK dan het selecte 
meestal bestaande uit mede verzamelaars erg hoog. 
Daarbij Kw am ooK nog dat wanneer het publieK 
uiteindeliJK de stap genomen had en binnen was, het 
werd geconfronteerd met een enorme opeenstape!ing van 
voorwerpen waar het niet goed of helemaal geen raad mee 
wist. 

Uit de literatuur 
het publieK dat in die 

blijkt ooK steeds weer, dat 
tijd de verzamelingen bezocht, 

meestal behoorde tot de elite, de Kenners en de 
belangstellenden. 

Het ontstaan van het museum als publieKe 
bewaarplaats van KunstwerKen, en de gedachte dat Kunst, 
publieK bezit meet zijn, heeft te maKen met ingrijpende 
maatschappeliJKe veranderingen, die de westeuropese 
samenleving heeft ondergaan vanaf de 'verlichting', en 
de Franse Revolutie. 

Francois I legde als eerste 
verzameling Kunstwerken, die in het 

de basis voor een 
Louvre, de Parijse 

bewaard werden. 
de verschillende 

ender de directie 

residentie van de Franse monarchie, 
Deze verzameling groeit mee met 
bouwcampagnes van het complex, die 

4 



van 
vanaf 

de opeenvolgende Koningen uitgevoerd worden. 
1682 verlaat het Hof officieel het Louvre, 

Maar 
en 

verhuist naar Versaille. 
Het Louvre moet geleKen hebben op een soort 

verboden stad gevuld met rijKdommen. Delen van het 
Louvre werden verhuurd en vanaf 1750 huist er een 
Kolonie artiesten. Vanaf die tijd geschiedt er een 
geleidelijKe inname van het KoninKlijK paleis door het 
volK. De verovering gebeurt met golven. Op de 20-ste 
juli 1792 stormt het Parijse proletariaat de Tuileries 
binnen en op 10 augustus wordt het hele paleis in bezit 
genomen. In 1793, het jaar dat Louis XVI geexecuteerd 
wordt, opent het Louvre officieel haar deuren als 
museum. 

Men Kan zich nauwelijks de sensatie en het 
onbegrip voorstellen van 
rondwandelen in de met 
z a 1 en. 

de armen die voor het eerst 
KunstwerKen overladen gangen en 

Als gevolg van deze Franse Revolutie, breeK t 
langzaam de opvatting door om de musea te gaanzien a!s 
mogeJijKe maatschappelijKe instellingen, als 
opvoedingsmiddelen van de natie en als aansporing voor 
de Kunstenaar. 

Dit besef dringt eerst vooral door in Engeland 
en in FranKrijK. In Nederland pas veel later. 

In 1753 werd bijvoorbeeld in Engeland al het 
Britisch 
ins telling 
FranKrijK 

Museum geopend, dit werd toen gezien als een 
ter bevordering van Kennis en wetenschap. In 
werd in 1793 in Parijs het Louvre geopend. 

1.2.De 'mu seale'-situatie in Nederland in de 18-de eeuw 

De situatie in Nederland rond die tijd, de 18-de 
eeuw, was wat dat betreft nog ronduit slecht. In 
diezelfde tijd waarin de overheden in Enge land en 
FranKrijK, maar ooK in Belgie, musea stichtte en vooral 
verbeterde, KunstwerKen aanKocht, kunstopleidingen 
organiseerde, gebeurde er in Nederland niets dat 
daarmee te vergelijKen viel. 

Een eerste stap in die rich ting, en een 
belangrijKe gebeurtenis op het gebied van de Kunst en 
het kunstbezit in Nederland, was de opening van de 
'Nationale Kon st Gallerij' in 1800 in Hu is ten Bosch, 
in 's-Gravenhage. 

Deze gebeurtenis was ooK van belang inverband met 
het ontstaan van de musea in Nederland, omdat dit net 
eerste door de Rijks-overheid gestichte museum was in 
Nederland. Deze belangrijKe gebeurtenissen vonden 
plaats tijdens, en rond de oprichting van de Bataafse 
RepublieK. Er trad een centraal en centralisend 
gezagsorgaan op, het vertegenwoordigend Lichaam des 
Bataafsen Vo!Ks een nieuw soort overheid, die op 25 
Januari 1798 bes loot tot net vaststellen van de 
grondbeginselen van een te ontwerpen Staatsregeling. 
Met als belangrijK gevolg voor de Kunst, het instel!en 
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van instituten met betreKKing tot het 
onderwijs, de Kunsten en de wetenschappen. 
hiervan we rd onder andere de 'Konst 

openbaar 
Als gevolg 

Gallerij' 
werden aangelegd. De stadhouderlijKe verzamelingen, 

omgezet in de 'Nationale BibliotheeK' (1798), er werd 
een Algemeen Archief ingesteld en er werd onder andere 
ooK een Archivaris van de Bataafse RepublieK benoemd 
(1802). 

De benoeming van LodewijK Napoleon tot Koning van 
Holland in 1806 bracht de ten opzichte van de Kunst 
ingezette gedragslijn niet in gevaar, integendeel. Onder 
Z1Jn bewind we rd de Nationale BibliotheeK, als 
verzamelplaats van boeKen, tijdschriften, prenten en 
penningen, opgericht, alsmede een KoninKlijK Museum van 
Schilderijen en een K abinet van NatuurlijK e His torie, 
beide te Amsterdam in 1808. OoK werd er in Amsterdam in 
1808 een KoninKlijK lnstituut van Wetenschap, Letter
Kunde en Schoene Kunst opgericht. Verder werden er in 
deze periode belangrijKe aanKopen gedaan voor bovenge-
no e mde instellingen. 

Na deze periode is er een terugval te bespeuren 
in de ten opzichte van de Kunst ingezette positieve 
gedragslijn, ooK al herwint het KoninKrijK der 
Nederlanden in 1813 zijn onafhanKeljKheid. Met als 
gevolg het instellen van de eerste Grondwet in 1814, 
die in tegenstelling tot de Staatsregelingen uit de 
Bataafse tijd, geen melding meer maaK te van overheids 
zorg voor Kunsten en wetenschappen. Een dergelijke 
vermelding is bij lat ere Grondwetswijzigingen al 
evenmin opgenomen. Oat de resultaten van maatregelen, 
die tussen 1795 en 1813, tot stand waren gekomen, met 
betreKKing tot de Kunst onder het nieuwe bewind van 
Koning en Ministers niet ongedaan zijn gemaak t, is 
vooral te danKen aan Koning Willem I. 

Deze periode is daarom tot vandaag toe de 
belangrijkste geweest in de ontstaans geschiedenis van 
het museum in Nederland. Toen werd ooK danKzij het 
Nationale Beleid een rijK gevarieerd bestand van musea 
met een internationaal KaraK ter tot stand gebracht. 

De vorstelijke, particuliere en kerKelijKe 
collecties werden geconfisqueerd en omgezet in 
'openbare' musea. Als gevolg hiervan werden in 1815 en 
in 1816 uit de StadhouderlijKe collecties in 
's-Gravenhage het KoninKJijK Kabinet van Zeldzaamheden; 
het KoninKlijK Kabinet van Munt en, Penningen en 
Gesneden Stenen; en de KoninKlijKe BibliotheeK 
opgericht, meestal in aansluiting op de bestaande 
collecties van de universiteiten. 

Oeze collecties werden doorgaans ondergebracht in 
bestaande gebouwen, en niet 
gebouw, zoals dat in Parijs in 
in het British Museum gebeurd 
Nederland we rd gesplitst in 
over Amsterdam, Den Haag, en 

gecentraliseerd 
het Louvre en 

was. Het musea:e 
categorien en 

Leiden. 

in een 
in Londen 

bezit in 
verspreid 

uit 
De verzamelingen 

tot twee soorten. 
Kristaliseerden 
De historische 

in deze periode 
verzamelingen, die 
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hun ontstaan aan het einde van de 18de-eeuw met name te 
danKen hadden aan de onder invloed van de RomantieK 
verhoogde aandacht en belangstelling voor het verleden 
van de eigen cultuur of gemeenschap, en de 
gespecialiseerde verzamelingen, die voor een groot dee! 
zijn voortgekomen uit ontwiKKelingen, die zich in de 
technieK hebben voorgedaan. 

In Nederland volgde er na 
musea en de museale bezittingen, 
Koning Willem I een dieptepunt. 
gevolg ,~van het feit, dat er 
algemene onverschilligheid ten 

de bloeiperiode voor 
tijdens het bewind 

Dit onder andere 

de 
van 
als 

Zich in Nederland 
opzichte van 

een 
Kunst 

ontwiKKelde. Zowel aan de zijde van de overheid als aan 
enKeJe 

tijd 
de Zijde van de particulieren. Slechts 
individuele uitzonderingen verzetten Zich in die 
tegen deze onverschilligheid. 

In 1830, na de afscheiding van Belgie, werd er 
door de overheid zelfs sterK bezuinigd. Er vonden geen 
aanKopen meer plaats en afvloeiend personeel werd niet 
meer vervangen. Dit weinig florisante beleid duurde 
voort tot 1875 en slechts door Jegaten en geschenKen 
werden de collecties uitgebreid. Deze Toe stand 
veranderde pas na het artiKel 'Holland op zijn smalst' 
van Victor de Stuers, dat verscheen in De Gids in 
18 7 3. 

Als gevolg van deze onverschilligheid jegens 
Kunst en de afwezigheid van begrip van de overheid en 
het Nederlandse Volk voor Kunst-objecten of objecten 
van Kunstnijverheid, is een groot dee! hiervan verloren 
gegaan, of via veilingen in het buitenland terrecht 
geKomen. waaronder de verzameling van Koning Willem II, 
die in 1850 geheel geveild werd en geheel naar het 
buitenland verdween. Een der grootste schilderijen
verzamelingen die er op dat moment bestonden, met vele 
werKen van ondere anderen Titiaan, van EycK, Memling, 
Rubens en Rembrandt, liet men zich daarmee ontgaan voor 
in totaal iets meer dan een miljoen gulden. OoK 
kerkeliJKe autoriteiten zagen er niet tegenop, om de 
aan hun zorgen toevertrouwde Kostbaarheden van de hand 
te doen. 

Wat in de 19de-eeuw aan schilderijen, KerKelijke 
voorwerpen, gebrandschilderde ramen, archiefstuKKen, 
gildebeKers enzovoort, vernietigd is of uit ons land is 
verdwenen, valt onmogelijk meer na te gaan. Evenmin Kan 
men meer nagaan wat aan schoonheid is verdwenen in de 
vorm van stadspoorten, grachten, KerKen, Kastelen, 
landhuizen, oude gevels, molens, enzovoort. Men toonde 
in de 19de-eeuw ooK voor deze ObJecten een volslagen 
onverschilligheid. Restauratie Kende men in Nederland 
in de 19de-eeuw niet of nauweliJKs, en wanneer er 
gerestaureerd werd, dan gebeurde dit zo goedKoop 
mogelijK, en vaaK op onKundige wijze. 

Deze onverschilligheid Jegens Kunst en andere 
waardevolle historische objecten, Komt ender andere tot 
uitdruKKing in de verKeerd geinterperteerde uitspraaK 
van ThorbecKe: 'Kunst is geen 
regeringszaaK ........ ' Deze uitspraaK werd gedaan op 15 
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sep ternber 
bevatte vclgcnrje ziilsnede: Troonrede; deze 

..... 'Op algi::>mene t·?ntoonste11ing van 
n, j v er he 1 d en I,: u n ;:, t t e L ') n den be Klee d t r--.1erjer1 and 
een waar·jige p1aats. 
ZiJ getuigt van voorw1t9ang in vele 
van 1ndustrie.' ..... 
Hierop werd door een kamerlid gereageercl 

opmerking dat er in de Troonrede het materiele 
op den voorgrond wercl gestel(j en dat er niets 
werd over de Neclerlandse Kunst. 

Thorbecke antwocrdde hierop: 

met de 
te veel 

gezegd 

..... 'Oat van wetenschap, van letteren, geen 
sprake was in de Troonre(je, is dat eene 1eemte 
in het oog van den geagten spref<:er? Ben ik an-
dermaal in de gelegenheid om cje Koning advies 
te geven over ene Troonrede, de geagte spreKer 
zal in de volgende evenmin als in deze daarvan 
gewaagd vinden. lk zal niet zeggen, dat ik er 
geen belang in stel; een groot deel van mijn 
1even was daaraan gewijd. Maar, het is gene zaak. 
van de regering. De regering is geen oordelaar 
van wetenschap en Kunst.' 

Het is deze uitspraak die al snel versimpeld werd en 
daardoor vervalst tot: 'Kunst is geen regeringszaaK.' 

Door <.ie s tuers we rd er als V')lgt op de oproer 
rond deze uitspraak gereageerrj. Hij zei dat het niet 
echt van belang was wat Thorbecke nu precies gezegd 
had, maar wat hij en met hem de andere ministers van 
Binnenlandse Zal<.en, eigenlijk gedaan had den voor de 
Kuns ten. Hiermee raai< te de Stuers de J<:ern van (je zaak, 
(Hier op wordt in het volgende hoofdstuk. nog 
teruggeJ<:omen.) 

Tijdens deze periode, na de Franse Revolutie werd 
het museum gezien als opvoedingsmiddel van de natie en 
als aansporing voor de i<.unster.aar. Het mu;:.eum werd 
zolangzamerhand meer opengesteld. 

In 1851 we rd bijvoo1beeld de 'Koninklij~<.e 

Akademie van Wetenschappen en Kunst' in plaats van twee 
dagen per week, vijf dagen per week voor het publieK 
opengesteld. Maar de presentatie 1iet te wensen over. 
De musea in die tijr:l waren ware paKhuizen. In deze 
volgepak te muse a werd leerstof aanschr)uwel!jk gemaakt 
voor de betere, geleerde bezoeker uit het betere 
milieu, die een illustratie zocht van de Kennis die hij 
of ziJ al bezat. Deze sfeer riep bij de aarzelende 
bezoeker cje gedachte op (lat hiJ niet welkom was. De 
museum directeuren waren er toen nog niet aan toe om in 
deze situatie enige verandering aan te brengen. Zi j 
behoorden immers zelf -t:ot de elite. Hun taak hield 
behalve t"let conserveren, vo0:--nameliJI<. in het 
inventariseren, het bestur:leren en het cat2·Jog1seren 
van voorwerpen, <:lie mee2.tal op toeval1ige wijze, t:Joor 
schenKingen of door er"'eni2,2.en, of vanwe:;e 1e,;aten, ;n 

war en r) r: ~~ e () r :j e n c....i en 

in Duit:slaniJ 
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negentienhonderd voor het eerst 
Komen. Hier we rd voor het 
rondleidingen voor het publieK, in 
Mu seen als Volk sbildungss tat ten". 

Een dergelijKe aandacht 
ontwiKKelde 

1.3. De 
lingen in 
tot 1919. 

ZiCh in Nederland pas 

verdere 
de Jaatste 

on t wiK Ke ling· 
Kwart van 

enige verandering te 
eerst begonnen met 

het Kader van "Die 

voor het publieK 
rond 1920. 

van deze verzame 
de negentiende eeuw 

1.3.1. lnleiding In deze periode begon een lange 
reeks succesvolle wereld tentoonstellingen. Deze 
tentoonstellingen brachten vooral allerlei nieuwe 
vindingen op het technische vlaK. Deze hingen samen 
met het feit, dat de industriele revolutie Z1Jn intrede 
deed. Het hoogtepunt van deze tentoonstellingen werd 
gevormd door de "Great Exhibition" in Londen, in 1851 
in The Crystal Pallace. 

Omstreeks halverwege de negentiende eeuw begonnen 
de kranten in de meeste Europese landen aandacht te 
schenKen aan deze tentoonstellingen, waar behalve 
allerlei technische (uit)vindingen ooK Kunst en 
Kunstnijverheid getoond werd. Ook werd er door de 
kranten die verschenen in de meeste Europese landen 
meer aandacht besteed aan Kunst, dit door middel van 
KunstKritieKen. 

vanaf die tijd werd de sociale 
zolangzamerhand duidelijK. vooral 
Frankrijk, the British Museum en het 
ooK in Nederland, zo rond 1920. 

1.3.2.De situatie 

taaK van de musea 
in Engeland en 

Louvre, maar later 

De toestand van de Nederlandse musea omstreeks 
1870 was erbarmelijk. Dit als gevolg van het gevoerde 
overheids beleid, dat geen aandacht schonK aan de 
musea. De heersende onverschilligheid bij het volk en 
bij de overheid in het grootste dee! van de negentiende 
eeuw ten opzichte van Kunst, Jagen hieraan 
tengrondslag. Deze onverschilligheid hing samen met de 
omstandigheden in die tijd. Er ontbraK een Krachtig 
pulserend cultureel !even. De be tangs telling voor 
Kunst beperK te Zich tot een betreKKelijk Kleine groep. 
Dit hing samen met, en was gr-otendeels het gevolg van de 
heersende sociale en econorrische verhoudingen. 

Het beeld dat Nederland in de negentiende eeuw 
tot de jaren rond 1870 vertoonc'.e, was dat van 
achteruitgang op bijna elk gebied, daarna van 
stilstand, en tenslotte van langzame ontwiKKeling. 

De nawerKing van de economische inzinking in de 
achttiende eeuw gevolgd door een algemene verarming in 
en na de Franse Tijd, de voor Nederland economisch 
ongunstige samenvoeging met Belgie, leidden na 1830 tot 
een periode van verslapping. Terwijl in deze periode in 
de naburige landen zeals in Engeland en in FranKrijK, 
met behulp van hun natuurliJKe hulpmiddelen, industr1e 
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en 
lang e en pr·:) duet van v er'/ a 1 .en economise he :3 tagnatie. 
Het b:eef no~; Jang een n::. ... i,::. 1/an monopolist en, 
renten1er.s en 

u i t 2 r 2. t ~ an :;; z a am ~' 'N am h e t e r.: 0 n o rrli s 1~ :; e 1 e,\1 e r. \V e e r 
opgang :n ~le 1jer1and. ~Aaar' oc,\<, op het sociale 1Jebiec:! 
deden zich belangriJ:<e ve:-ancer.ngen voor. !n 1863 we,...,J 
het midde1baar' onderw1Js wetteliJK geregelc. :n 18134 
breidde <..ie K,?n1n!-<lijke .~ccadern:e voor lngenieurs uit 
tot Polytechnische School, ook werd het volksonderwijs 
uitgebreid. Omstree!.(,s 1880 groeit ooK biJ de burgerij 
de belangstelling voor ~<.unst buiten de Kring r:Jer 
weinigen. Rend die tijd werden ooK allerlei 
veren1g1ngen en stichtingen in het leven geroepen. 
Bijvoorbeeld de vereniging "Rembr'anr:H". Deze Kw amen 
voort uit t1et initiatief van enKe1e personen welKe 
behoorden tot cle 1-<:1asse van de grote burgerij van r:Jie 
dagen. 

van 
Uit 

deze 
de grote massa 
nieuwe periode 

!-<warn 
weinig 

echter in r:le 
initiatief, 

geen initiatief verwacht worden op het 

eerste 
er ~"".on 

gebied 

jar en 
ooK 
van 

Kunst, daarvoor was de economische 
nog te groot, het culturele pei1 te 

en geestetijKe noo(l 
laag en de sociale 

en politieKe invloed nog te gerin9. Men richtte zict1 
vooral eer'st op het verKrijgen van po litieKe rechten, 
en een zeKere mate van ontwikt<eling. 

In deze tijcl viel ooK het optreden van Victor de 
Stuers, die bij de bevordering van l-<.unst ooK werKelijK 
tot daden overging. Hij bracht 00k de erbarmelijl-<e 
toestand van de Nederlandse musea onder de aandacht. 
Dit alles <..ieed hij in ee.n beroemd geworden artik.el: 
"Holland op z'n smalst". Een citaat hieruit is onder 
andere het vclgende: 

..... "Vergeten wij r.iet dat behalve lta!ie, 
ancler land in de zestiende tot achtiende eeuw 
op het gebied cl er l-<.unst zooveel t1eeft 
voortgebr acht als f\lederland, en da t W:J, wat 
roemriJKe geschiedrollen betreft, VO•)r niemand 
behoeven te wiJ~<en." 

Zo werd er door de Victor de Stuers ingee.peeid op 
de gevoelens van de regering en de 
volKsvertegenwoor'diging. Het gevoel van nationale 
eigenwaarde we rd door de Stuers bespeeld, om me er 
Kosten en zorg te besteden aan clat nationale procuct, 
de "roemrijKe" Hollandse l-<ur.st. 

In "Holland op z'n smalst", beschreef Victor de 
Stuers hoe de regering in ons land in de voorgaande 
decennia ter~ort was geschoten in de ::org voor de aan 
het riJh: toebehorende musea. 

De opste1l1ng, de behandeling en restauratie van 
Objecten, het wetenschappelij!-< r)nCferzoer-<, -:le 
inventarisat1e, cte catalcgisering, ·-:e t1uisvesting en 
in ver band h;2rmee (~e br'an 1jvei1igheir:i, de 
pet":5(.::·nee!s2.i t~ai t..e, al ~) r: ::. b ~ .... a K 

aan alle3, ;emeten naar maatstaven 
toencler~ijc! r,)mr:nr]encle in 
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Ook werden er sinds lange tijd geen gelden meer 
verstreK t voor de uitbreiding en de instandhouding van 
de verzamelingen en, of collecties. Bovendien maaK te de 
verwaarloosde indruK van de musea het voor de 
particulieren aan het begin van de negentiende eeuw 
niet erg aantreKKeliJk voor het doen van schenKingen, 
het geven van Jegaten, of soms zelfs het schenKen van 
hele verzamelingen. Als gevolg van bovenstaande feiten 
hadden de musea rond 1870 een doods KaraKter geKregen. 

Het artiKel door Victor de 
z'n smalst", beteKende min of meer 
Jaatste Kwart van de negentiende eeuw 
ooK door een langzame ommeKeer in 
overheid ten aanzien van de musea. 

Stuers, "Holland 
een Keerpunt. 
KenmerKt zich 

de houding van 

op 
Het 
dan 

de 

Yerder bepleitte de Stuers in dit artiKel de 
instelling van een commissie van desKundigen, die de 
regering zou moeten gaan adviseren in Kunst 
aangelegenheden. Reeds enKele maanden later werd zo'n 
commissie in het !even geroepen, in maart 187 4. De 
commissie werd de "Commissie van RiJKsadviseurs voor de 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst en Wetenschappen" 
genoemd. De Stuers werd tot secretaris van deze 
commissie benoemd. 

OoK we rd de Stuers in 1874 benoemd tot de eerste 
Referendaris voor Kunsten en Wetenschappen, verbonden 
aan het Ministerie van Binnenlandse ZaKen. In deze 
functie heef t hij vooral een begin gemaaKt met een 
museum beleid. 

Het artiKel van de Stuers heeft vooral Kunnen 
inslaan, omdat de op economisch gebied verworven 
grotere vrijheid, de burgerij ooK tot een zeKere 
vrijheid bracht. Dit gaf de burgeriJ bijvoorbeeld de 
gelegenheid om de Kunst ooK materieel meer te gaan 
waarderen. OoK schiep deze toename aan welvaart 
tegeliJKertijd biJ de burgerij meer behoefte aan Kunst, 
als uiting van hun welvaart. 

Maar ooK de opleving van de aandacht voor het 
geesteliJKe Kw am bij de burgerij tot uitdruKKing. 
NameliJK door de oprichting van een aanta! 
verenigingen. BiJvoorbeeld de oprichting van de 
'Yereniging tot het vormen van een openbare verzame-
ling van hedendaagse Kunst', in 1874 in Amsterdam. 
Yerder we rd er in 1876 de 'Yereniging het 
Nederlandse Toneel', op gericht; en in 1883 · werden de 
'Naamloze Vennootschap het Concertgebouw', en de 
'Vereniging Rembrandt', opgericht. In 1885 werd het 
Nieuwe RijKsmuseum in Amsterdam, door de architect 
Cuypers ontworpen, geopend. Zolangzamerhand Kwam het 
culturele !even weer opgang. 

In deze tijd van algemene herleving, drong het 
besef door tot de Staten Generaal, de Kunsten en 
Wetenschappen niet !anger te z1en als een overbodig 
hoofdstuK van de begroting. Men ging z:1ch 
zolangzamerhand meer met de Kunst bezig houden. Dit was 
de grote overwinning welKe in deze periode behaald 
werd. 
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In dit opzicht 
vocr de gemeenten 
negentiende eeuw. 

valt, 
geen 

anders 
scheiding 

dan 
te 

biJ het 
maKen in 

rijK, 
de 

Aan de geest van die tiJd, een tot het uiterste 
gecweven nuchterheid en onverschilligheid ten opzichte 
van Kunst, nijverheids of monumentale objecten, ontkwam 
geen enkel gemeente bestuur. De voornaamste bemoeiing 
was in de negatieve zin, namelijk afbraak. Wanneer er in 
het Jaatste K wart van de negentiende eeuw minder afge
broKen en gedempt werd, dan in het eerste deel van die 
eeuw, dan was dat niet het gevolg van het gewijzigde 
inzicht, doch eenvoudig een gevolg van het feit, dat in 
de eerste periode van de negentiende eeuw reeds zo 
radicaal gedempt en afgebroKen was, dat aan een ver
dere sloping van het stadsschoon geen behoefte, of eer
der, geen gelegenheid meer bestond. 

De museum wetenschap Kon pas ontstaan na de 
stichting van de openbare musea, en Kwam pas tot bloei 
in de Jaatste decennia van de negentiende eeuw. Geduren
de het grootste gedeelte van deze eeuw bestond het 
beheer van de musea, door de museum directeuren, voor
namelijk uit het bewaren en het conserveren van het 
verworvene. OoK in het buitenland was dit het geval; 
ooK daar moest men geleideliJK orde scheppen in de 
verzamelingen om ze, door ze doe!matig te verdelen 
over verschillende musea, tot grciter nut van de 
gemeenschap te brengen. 

In Nederland ving dit proces van verbetering van 
de musea nog later aan, na het verschijnen van het be
faamde artikel van de Stuers. Het was ooK de Stuers, 
die op dit punt in ons land het eerste ingreep. 

De museum beheerders van de laatste Kwart van de 
negentiende eeuw, hebben veel gepresteerd, vooral op 
het gebied van de wetenschappeliJKe beoefening van de 
Kunst en haar geschiedenis. Op het gebied van de 
inr1chting van de musea en de ops telling van de 
verzamelingen was hun invloed echter nadelig. Deze 
museum directeuren vormden de in de samenleving heersen
de normen met betreKKing tot de Kunst. Door middel 
van hun aanKopen en presentatie vormden z1J de smaaK 
van de museum bezoeKer. OoK de Kunstenaars moesten 
reKening houden met deze Kunst opvattingen, de 
esthetische normen van de museum directeuren, omdat 
deze door hen gestelde normen, de basis waren voor de 
esthetische smaaK van de burgeriJ, en dus bepalend waren 
voor de aanKopen, die door hen gedaan werden. 

Toch was de invloed van de museum directeuren op 
de vorming van de esthetische smaaK van net publieK niet 
zo groot als uit het bovenstaande bliJK t, omdat de 
normen in de negentiende eeuw min of meer vast lagen. 
Deze werden door de museum directeuren gehandhaafd, 
door het geven van bepaalde voorschriften, volgens 
welKe de Kunstenaat's zouden moeten werKen, en door 
het geven van voorbeelden. 

plaats 
normen 

Het 
voor 
voor 

museum 
de 

hun 

was er indertijd 
Kunstenaars, die 

werK Konden vinden. 

12 

dus in 
er de 

Door 

de eerste 
esthetische 

volgens deze 



normen of voorschrif ten tewerK te gaan zouden oude en 
moderne Kunst een harmonisch geheel gaan 

tijd. 
aan het 

meenden de museum directeuren van die 
het streven van de museum directeuren 
de negentiende eeuw. 

vormen, 
)it was 

van 

Behalve voor de kunstenaars was het museum ooK 
een studie plaats voor de Kunsthistorici -=n de 
KunstKenners, maar het museum was toen nog niet direct 
bedoeld voor de gewone bezoeKer. 

Het museum van de negentiende eeuw was ooK geen 
plaats waar het pubtieK rustig van Kunst Kon genieten. 
Zalen en zalen volgehangen met schitderijen en 
andere werKen van Kunst, Kunst uit allerlei perioden. 
Dit all es schroK de leeK af. 

Niet de schoonheid gaf het negentiende eeuwse 
museum haar KaraKter, maar de wetenschap. 

De museum beheerders troKKen zich 
niet-Kunst-Kenners niets aan. Zij werden 
soort noodzaKelijK Kwaad beschouwd, en er werd 
dan ooK zeKer niet verwacht, dat er vragen 
zouden worden over hetgeen tentoongesteld werd. 

van de 
als een 

van hen 
gesteld 

NatuurlijK wilde men het niet-Kunst-Kenners-
publieK niet weren, maar men was ooK nog niet van plan 
zich te richten naar de behoeften van deze bezoekers. 

Toch begint zo hier en daar het belang van de 
culturele, en later ooK de sociale taaK van de musea, 
door te dringen. De Stuers stond deze taaK van de musea 
duidelijk voor ogen, terwijl dit cultureel belang van de 
musea voor het volk bij de meeste van Z1Jn tijdgenoten 
nog niet doorgedrongen was. Oat gebeurde pas zo rend 
1900, en het eerst in het buitenland, namelijK in 
Du its land. 

Het ging de Stuers, wat de musea betreft, vooral 
om het wetenschappelijK belang van deze instellingen. 
Zowel voor de geschiedenis als voor de andere taken 
van wetenschap, die de verzamelingen volgens hem in 
die tijd hadden. Daarnaast ging het de Stuers ooK om 
het praKtisch nut, dat de museale instellingen volgens 
hem hadden met betreKKing tot het opdoen van Kennis en 
het ontwikKelen van smaaK. Dit laatste had vooral be
trekking op de beoefenaars van de Kunstnijverheid, 
maar ook op de beoefenaars van andere taKKen van indus
t r i e. 

Het begin voor een museum beleid werd gemaaKt 
door de Stuers met zijn benoeming in 187 4, tot lid en 
secretaris van het College van RijKsadviseurs voor de 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Behalve deze 
adviserende taak, had dit college tot taaK het geven 
van raad en adviezen aan de minister van binnenlandse 
zaken, met betreKking tot alle aangelegenheden, die de 
bestaande rijks musea in het algemeen. Deze taken 
werden door het college als volgt begrepen; dat zij 
bevoegd was tot het geven van adviezen aan de minister 
uit eigen beweging, maar ooK, dat de minister geen 
beslissingen op museaal gebied diende te nemen, zonder 
vooraf het college hierin te Kennen. Deze inter-
pretatie van de taaK van het college, door het 
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college ze!f, was een andere dan de interpretatie 
van de taaK van dit college door de minister. Met 
als gevolg de nodige wijzigingen en moeilijKheden. Ad-
viezen werden niet gevraagd, of gewoon niet opgevolgd. 
ln het begin van 1879 werd dit college van rijks-
adviseurs dan ook bij KoninKlijk Besluit opgeheven. 

Daarna is het de Stuers, die tot Z1Jn ontslag in 
1901, het museum wezen in Nederland dirigeerde. De 
Stuers ontwiKKelde in die tijd een museum programma 
ten aanzien van de rijKs musea. Het werd een dui
delijK en niet gecompliceerd, maar voor die tijd wel 
een veel omvattend programma. EIK rijks museum zou 
volgens dat programma gehuisvest moeten worden in 
een speciaal daarvoor geschiK t gebouw. De collecties 
zouden beheerd moeten worden door voldoende bezoldigd 
personeel, we!Ke onder een eenhoofdige leiding zouden 
moeten Komen te staan. De taaK van deze museum directeur 
werd door de Stuers gezien als een vrijveel omvattende 
taaK. Deze taaK zou namelijk moeten inhouden, het in
vent ariseren van de verzameling, het conserveren 
van de verzameling, het maKen van catalogi, het ver
vangen van gebreKKige en verouderde regelementen door 
nieuwe, en de naleving ervan. Met betreKKing tot de 
verzameling zelf, hield de taaK van de museum directeur 
volgens het programma van de Stuers in; herstel en 
uitbreiding, een beter onderhoud van de verzameling, 
verantwoorde restauraties en het verbod tot ruilen of 
afstoten van bepaalde voorwerpen zonder de toestem
ming van het ministerie van binnenlandse zaKen. 

Verder werden de credieten die op de 
rijKsbegroting uitgetroKKen waren voor de rijKs musea 
vergroot. Verschillende verzamelingen werden opge
splitst, hierdoor werden de op die manier ontstane col
lecties overzichtelijKer en dus hanteerbaarder voor de 
gebruiKers en bezoeKers uit die tijd, voornamelijK 
Kunstenaars, Kunsthistorici en beoefenaars van and ere 
taKKen van wetenschap. 

Door de opdracht aan de museum directeur tot net 
maken van catalogi, werd net wetenschappelijk werK 
gestimuJeerd. OoK werden door de aandacht voor de 
huisvestigingen van de verzamelingen de beveiligings 
maatregelen verbeterd. 

Al deze ontwiKKelingen aan het einde van de 
negentiende eeuw war en van toepassing op de rijks 
muse a. De niet tot het rijk behorende musea speelden 
in het overheids beleid in die tijd geen, of nauweliJKs 
een rol. Ook in het door de Stuers opgestelde programma 
we rd er nog geen aandacht bes teed aan deze overige, 
niet tot het rijK behorende mu&ea. 

1.4. De ontwikkeling van de musea van 1918 tot 
en met 1945 

Door de veranderingen in de maatschappij, zoals 
de opKomende arbeiders beweg1ng, en net hogere 
•:Pntw-t>:.Ju:.elinqspeil •1an 1.:Se !:1ev1:;Ji-:.in9, 'we:1·-,.:s men zich er-
van bewust, dat de musea in hun toenmalige toestand, 
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niet aangepast waren aan deze verander1ngen. Ze waren 
slechts ingesteld op een bezoeK door 1ngewijden, en n1et 
op een bezoeK door het gewone publieK. 

Hierin moest verandering Komen Wilden de musea 
iets meer voor het gewone, het gr-·•.:::i:.~ 1 put.::die~·:., g.;;,:;iri 
beteKenen. 

OoK de Nederlandse Oudheidkundige Bond, 
opgericht in 1898, was bezorgd over de situatie in, en 
van, de Nederlandse musea. Zij bracht in 1918 een 
rapport uit waarin het vraagstuK over de organisatie 
van het museum wezen in ons land, en de verdeling van 
het Nederlandse museum be zit aan de orde gesteld 
wer·dii!n. Oi' de::e ver·delin!:;J van het Neder·landse museum 
bezit, zoals dat in de laatste honderd jaar gevormd was, 
bijvoorbeeld wel voldeed, en zo niet, hoe hierin ver
andering of verbetering in zou Kunnen worden aange
b r a ch t. 

Het boeKje of het rapport uitgebracht door de 
Nederlandse OudheidKundige Bond, met als titel: "Over 
hervorming en beheer onzer musea", was onderverdeeld 
in drie delen, nameliJK; deel I: "Reorganisatie onzer 
RijKs musea"; dee! II: "Handleiding voor het beheer 
onzer plaatselijKe historische mus ea", en dee! Ill: 
"De opleiding van onze museum directeuren", en tot slot 
76 stellingen die tijdens vergaderingen van de bond 
aangenomen waren. Deze stellingen Kunnen verdeeld wor-
den in vier groepen, namelijK, een groep algemene 
stellingen, een groep stellingen over de oprichting 
van een his tori sch museum, een groep stellingen 
over plaatselijKe historische musea, en tenslotte een 
aantal stellingen, over de opleiding van de aanstaande 
Kunst-historici en museum ambtenaren. 

In dit rapport werd de mening van de Oudheid-
Kundige Bond duidelijK uiteengezet. Alles wat binnen 
onze grenzen aan museum be zit aanwezig was we rd 
gezien als een grote verzameling, met daarin 
Jeemtes die door middel van een op te richten 
museum fonds, voor het doen van aanKopen, aangevuld 
zouden moeten Kunnen worden. Verder zou er, vot-
gens de Bond, een RiJKscommissie ingesteld moeten 
worden, die toezicht zou moeten houden op de 
plaatselijKe musea. Tussen de rijKs musea en de 
plaatselijKe muse a zou een grote uitruil van museum 
stuKKen mogeJijK moeten Zijn. OoK zouden er subsidies 
aan niet-rijl<.s musea verleend moeten worden, al 
naar gelang hun loKale, gewestelijke of JandelijKe 
betekenis. De bond stond op centralisatie van het museum 
bezit in de hoofdstad dit in tegenstelling tot de 
schepping van de Stuers van het Nederlandse museum, 
omdat dit tegelijKertijd een Kunst en een historisch 
museum zou moeten Z1Jn geworden en regionaal in de 
vorm van concentratie in de provinciale hoofdsteden. 

In het eerste dee! van het rapport van de Bond, 
over de reorganisatie van onze musea, Kw am de 
verhouding van de rijks muse a tot de plaatselijke 
muse a ter spraKe. Daarbij we rd het instand houden 
van bestaande, en het oprichten van nieuwe nationale 
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muse a voor geschiedenis, Kunst, of k uns tnijverheid, in 
grote centra, een riJKs zaaK genoemd. 

In de tweede brochure we rd een 
gegeven voor het beheer van de plaatselijKe 
hieraan aandacht besteed werd was wel te 
omdat in die tijd het aantal plaatselijke 

handleiding 
musea. Oat 

begrijpen, 
musea nog 

steeds toenam, maar dat de huisvesting en het 
beheer van die collecties meestal zeer veel, of alles 
te wensen overliet. 

In het Jaatste hoofdstuk 
Bond met als tit el: "De 
directeuren", werd er voor 
afzonderliJKe universitaire 
Kunstgeschiedenis gepleit. Deze 
aanstaande ambtenaren bij, en 
mu sea. 

van het rapport van de 
opleiding onzer museum 

de ins telling van een 
studierichting in de 
werd nodig geacht voor 

directeuren van, de Kunst 

Centralisatie, 
door herverkaveling 
geheel beschouwd 
overheid uit zou 

zowel nationaal, als regionaal, 

in die tijd. 

van het museum bezit, dat als een 
werd, en democratisering, die van de 

moeten gaan, waren, de grondgedachten 

Deze gedachten ontstonden in een periode dat in 
Europa de eerste were Id oorlog een massale 
vernietiging had lat en zien. Dit leidde tot 
bezinning; tot behoud en activering van het museum 
bezit. De tijd scheen gunstig hiervoor, de oorlog was 
zojuist voorbiJ en men had de illusie dat er een Jang 
tiJdperk van vrede, vooruitgang en voorspoed aan zou 
breken, waarin onder andere democratische idea Jen 
verwezenlijk t zouden kunnen worden. Daartoe behoorde ooK 
de wens de bevolking door middel van opvoeding de 
mogelijKheid te geven dee! te hebben aan het culturele 
le v en. 

De ins telling van 
van Onderwijs, Kuns ten 
duidelijKe aanwiJzing, dat 
land wel wat voelde voor 
Oudheidkundige Bond. 

een afzonderJiJK 
en Wetenschappen, 

ook de regering 
de ideeen van de 

ministerie 
was een 
van ons 

Nederlandse 

Het was de in 1916 tot chef 
kunsten en wetenschappen benoemde mr. 

van de afdeling 
M.1.Duparc, die 

naar aanleiding van de publicatie van de Bond, de 
eerste bewindsman van het ministerie van Onderwijs, 
Kuns ten en Wetenschappen, dr. J.Th. de Visser, 
voorstelde om een commissie van brede samenstelling 
in te stellen, die de regering zou moeten adviseren o
ver de reorganisatie van het museum wezen. 

Deze commissie we rd biJ KoninK liJK Besluit van 5 
februari 1919, genaamd "RiJKscommissie van Advies 
inzaKe reorganisatie van het Museum Wezen hier te 
lande", ingesteld. Met als voorzitter F.Schmidt-Degener, 
die op het gebied van presentatie van de KunstwerKen 
in de musea al enorm veel had verbeterd, voorname
lijk door het aantal tentoongestelde objecten sterK te 
verminderen. 

De commissie Kreeg als taaK ondermeer, na te 
gaan wat er ontbraK aan de organisatie van het museum 
wezen, en wat er verbeterd diende te worden aan het 
samenstel. de werKing, de inr1chting en de leiding van 
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de Musea van Geschiedenis en Kunst, en de 
onderlinge verhoudingen tussen deze instellingen. 

Dat deze commissie opgericht werd getuigde van de 
heersende ideeen van de regering in die tijd. NamelijK, 
dat het museum wezen in ons land in zijn geheel 
geregeld diende te worden, zodat de bevolKing het 
grootste nut van het openbaar Kunstbezit zou Kunnen 
treKKen. Dat wilde zeggen, dat een ieder op de hoogte 
zou Kunnen zijn of Kunnen Komen van de in de musea 
verzamelde Kennis. 

Seide rapporten, die van de Nederlandse 
OudheidKundige Bond en het Regerings rapport, hebben 
invloed gehad op het denKen over de musea in Nederland 
en hebben geleid tot een aantal nadien uitgevoerde 
maatregelen. Bij KoninKlijK Besluit van 17 mei 1922 
we rd, zoals door de RijKscommissie was voorgesteld, 
een "Museumraad" ingesteld. Deze raad had als taaK 
het geven van voorlichting en advies aan de Minister van 
Onderwijs, Kuns ten en Wetenschappen omtrent aangele-
genheden op het gebied van het museum wezen. Deze 
commissie is van weinig waarde gebleKen omdat zij 
slechts bij hoge uitzondering werd geraadpleegd. 

Er werd in het rapport van de Rijks commissie 
een hoofdstuK gewijd aan de "vruchtbaarmaking en het 
beheer van de musea". Hierin werden de voornaamste 
middelen genoemd, .. waardoor de musea meer vruchtbaar 
Kunnen worden gemaaK t voor het publieK, de Kunst en 
de wetenschap". Er moesten volgens de Rijkscommissie 
museum gidsen verzorgd worden, evenals beKnopte 
handboeken en wetenschappelijKe catalogi. OoK moesten 
er geregelde en desKundige mededelingen gedaan worden 
aan de dagbladpers omtrent nieuwe aanwinsten en be
langrijke veranderingen van en in de musea. Er zouden 
rondleidingen, Kunst beschouwingen en voordrachten 
gehouden moeten worden. De musea zouden als regel 
dagelijKs, en zolang mogelijK opengesteld moeten worden. 
Verder was de commissie van mening dat er leiding 
gegeven zou moeten worden bij systematisch museum 
bezoeK, en bij museum lessen van onderwijsinstellingen. 
Het voorgaande was vooral ten behoeve van de museum 
bezoeKer, maar ooK ten behoeve van de Kunstenaar 
werden maatregelen getroffen. De commissie was van 
mening, dat de kunstenaar de gelegenheid moest hebben 
tot copieren, zo mogelijK in afzonderlijKe zalen, of op 
andere dan de openings tijden. 

Een ander hoofdthema van de commissie, was de 
oprichting van het Algemeen Kunst Museum. Dit Algmeen 
Kunst museum is er nooit geKomen. Toen de commissie 
werd ingesteld leKen de omstandigheden in ons land in 
financieel en economisch opzicht gunstig voor nieuwe 
ondernemingen op cultureel gebied, maar al snel Kwam 
er een terugslag, die de regering tot bezuinigingen 
en terughoudendheid, allereerst in de culture le 
sector, dwong. 

Om toch de gewenste verbeteringen te brengen in 
de museale situatie, moest er gezocht worden naar 
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minder dure oplossingen dan het stichten en inrichten 
van nieuwe gebouwen voor bijvoorbeeld een Algemeen 
Kunst Museum of voor het RiJKs Ethomografisch Museum. 
Deze werden toen voornameliJK gezocht, en gevonden in 
het terugbrengen van het aantal tentoongestelde 
obJecten. 

Het RiJKsmuseum in Amsterdam onderging 
onderleiding van Schmidt-Degener biJvoorbeeld een ware 
metamorfose. In de eerste plaats werden in de voor het 
publieK opengestelde zalen van de schilderijen 
afdeling een groot aantal werKen van secundair of 
nog minder belang weggenomen, waardoor het voor het 
publieK gemaKKeliJKer werd de overblijvende objecten 
rustig in ogenschouw te nemen. verder werden, in 
overeenstemming met de wensen van de Nederlandse 
OudheidKundige Bond en de commissie van 1919 de tot het 
Nederlands Museum van Geschiedenis en Kunst 
behorende collecties gesplitst in een afdeling 
kunstnijverheid en beeldhouwkunst, en in een afdeling, 
die toen Vaderlandse Geschiedenis genoemd werd. 

Zo langzamerhand trad er een nieuwe benadering 
van de musea op de voorgrond. van de musea moest als 
het ware een esthetische werKing uitgaan. ZiJ moesten 
een toonbeeld van verfiJning Z1Jn waaraan het publiek 
Zich Kon vormen. Deze nieuwe benadering van de musea in 
de jaren dertig was dat de zalen Jeger en de depots 
voller werden. Er Kw am een overzichtelijkere 
presentatie, waarmee men de vermoeidheid van de 
museum bezoeker tegen pobeerde te gaan en er Kwamen 
daarnaast ooK catalogi voor leKen naast de 
wetenschappeliJKe catalogi. OoK raaK ten zolangzamerhand 
de rondleidingen in de jaren dertig ingeburgerd. 

In 1930 werden de gereorganiseerde musea 
'opengegooid' voor het gewone publieK, zoals blijkt uit 
de rondleidingen die georganiseerd werden voor !eden 
van de arbeidersontwiKkeling, led en van de 
KunstKring, werKelozen, !eden van wandelverenigingen, 
enzovoort. Er valt iets van een roeping te 
bespeuren om zorg te dragen voor de geestelijke 
verheffing van het publieK. 

De musea moesten een rustpunt in het Jachtige 
leven de ontwikKelingen van en na de industriele 
revolutie beteKenen. Hun taaK was: "De vervulling van 
een behoefte die aan de diepste roerselen der menseliJKe 
ziel ontspringt". Het doel van het RiJKs museum in 
Twente, dat in 1930 geopend werd, was bijvoorbeeld: 

..... 'om aan de bezoeKers in onzen bewogen en 
jachtigen tijd een ogenbliK van rust en 
verpoozing en een terugbliK in het verleden te 
geven. 
Met dit doe! voor ogen werd geKozen voor de 
oude vorm van bouw rondom een binnenplaats in 
den geest van hofJe of Klooster.' 
..... 'Z odanige bouw maak t het to ch mogelijK voor 
een ogenbliK de verbinding met de buiten wereld 
te verbreKen en zich opgenomen te voelen in een 
interieur, sprekende van andere tijden, van 
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andere levenswijzen, van andere id eaten.' 
..... 'W anneer dat slechts enigermate wordt 
benaderd en daarvan iets goeds uitgaat, zal 

aan het doel van het museum beantwoord Zijn.' 

(Zie lit. liJst, nr. 7) 

OoK in de bouw van het nieuwe Gemeente museum 
van den Haag en het nieuwe Museum Boymans van Beuningen 
te Rotterdam, we rd dit concept verwerK t. Seide musea 
werden halverwege de Jaren dertig geopend. 

Met de vroeger voor grote musea veel gebruiK te 
basicale vorm, die ooK het plan van het RijKs museum te 
Amsterdam bepaalt, werd in de bouwplannen, die 
rond 1930 ontstonden gebroKen. 

..... 'Wij Z1Jn uit de KerK en ingeKeerd tot het 
K looster 
over gang 
zooveel 

met ziJn besloten hof een symbolische 
voor onze tijd, die aan de Kunst 

meer aandacht wiJdt biJ ziJn zoeKen 
naar innerlijKe rust en bezinning.' 
(In OudheidKundig JaarboeK N.O.B. jrg. IV, 1935 
door J.J. Gelder; 
zie lit.Jijst, nr.7) 

De musea ontstaan in de dertiger jaren zijn 
rustoorden, bestemd tot geestelijke verheerlijking, 
en bijdragend tot innerlijKe rust en bezinning. 
Dit in tegenstelling tot de muse a ontstaan in de 
negentiende eeuw. Dit waren grote statige huizen met 
meestal een symmetrische pJattegrond en rechthoeKige 
zalen met bovenlichten, en voor zover ze verdiepingen, 
hadden met Zijlichten. 

Hoewel uit het voorgaande schijnbaar een 
vooru1tgang op het gebied van het museum wezen 
het gebied van de presentatie schijnt, Kwam er 

grote 
en op 
in de 

praKtijK weinig van de wensen, neergelegd in de 
rapporten van de Nederlandse Oudhe1dKundige Bond en de 
Rijkscommissie van het Museum wezen, terecht. 

Reeds onmiddelijK na het verschijnen van het 
rapport van de Rijkscommissie, re es in de Staten 
Generaal ernstig verzet. De oppositie die werd gevoerd 
tegen de voorstellen, k warn ten eerste voort uit het 
feit, dat ons land Kort na het verschijnen van het 
rapport in een economische cr1s1s beland was en ten 
tweede Kwam er verzet van de !eiders van de musea, 
die in de voorstellen van de commissie een bedreiging 
van hun zelfstandigheid zagen. 

De gevolgen van deze oppositie tegen de ·-plannen 
van de Rijkscommissie waren onder andere de volgende. 
De door de commissie voorgestelde museum raad, die 
de reger1ng bij de reorganisatie van het museum wezen 
terzijde zou staan, we rd in zijn taken en 
bevoegdheden flinK besnoeid en zou van practisch 
geen betekenis meer Z1Jn, daar zij slechts bij hoge 
uitzondering zou worden geraadpleegd. OoK op het gebied 
van de reorganisatie van het museum wezen werden de 
idealen niet gehaald. Wei werd er enige vooruitgang 
geboekt op het gebied van de inrichting van de 
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muse a en het streven om elk museum een eigen 
karakter te geven, waardoor het museum voor net 
publiek aantrekkelijker we rd. Maar ook op net gebied 
van het ordenen van de museale verzameling in een 
aantal duidelijke gegroepeerde mu sea ging net een en 
ander niet naar wens. 

Sinds net begin van de twintigste eeuw was de 
neiging tot net aanleggen van verzamelingen toegenomen, 
met als gevolg dat net aantal muse a en verzamelingen in 
snel tempo toenam, en het gevolg hiervan was weer, dat 
de chaotische toestand op dit gebied aJJeen maar we rd 
vergroot in plaats van verminderd. In onderstaande 

de verzamelingen s taat ziJn gegroepeerd de musea en 
naar het jaar van openstelling of het jaar van 
stichting: 

v o o r 
1 8 0 0 

8 7 5 
9 0 0 
9 1 9 

(zie 1it.1ijst: nr.20) 

1 8 0 0 
8 7 5 

1 9 0 0 
1 9 1 9 

9 3 7 

1 9 
3 2 
3 0 
5 1 

1 1 7 

Wat betreft het museum bezoek, verwachtte men 
een vooruitgang omdat er in deze tijd steeds meer het 
besef doordrong dat er meer moest gebeuren voor net 
publieK wat betreft de presentatie, de rondleidingen, 
de cata1ogi enzovoort. Maar ooK omdat er sinds net 
begin van de twintigste eeuw op sociaal gebied een 
aantal belangrijKe veranderingen doorgevoerd war en, 
zoals de leerplicht, ruimer onderwijs, betere inKomens-
verhoudingen, arbeidstijd verKorting, sociale wetgeving 
en sociale verzekering, verwachtte men dat de 
belangsteJJing voor de musea zou groeien. Wanneer men 
echter de totaal cijfers omtrent het bezoeK 
beKijKt dan blijKt dat er allerminst een toename 
van net bezoeK. 

Onderstaande staat geeft de ontwiKKeling van de 
bezoel<. ers aantallen weer: 

RijKsmuseum 
te Amsterdam 
Mauritshuis 
Den Haag 
RijKsmuseum 
van Oudheden 
te Leiden 

1901 
168.443 

4 7 .07 4 

5.994 

Gem. Museum 12.875 
Den Haag 
museum Boy-
mans te 
Rotterdam 

19.119 

1 9 11 
302.854 

69.968 

7 .679 

13 .118 

25.837 

19 2 1 
258.218 

90.259 

11.483 

14.629 

24.177 

19 3 ·1 
208.490 

67.068 

10.285 

11.503 

25.265 

19 3 7 
183.648 

59.081 

9.382 

35.566 

37 .186 

Opmerkingen ten aanzien van de bovenstaande 
tab e J: 
1: De meeste cijfers van de jaren van voor 1931 
Zijn schattingen, omdat pas sinds 1923 entree 
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gelden geheven werden en er sinds toen pas een 
nauwk eurigere opgaaf bes taat van he t aanta l 
museum bezoekers. 
2: In 1935 Z1Jn in Den Haag en in Rotterdam 
nieuwe musea tot stand gekomen en geopend, 
waardoor het bezoekersaantal stijgt, dit in 
tegenstelling tot het bezoekersaantal van de 
overige muse a. 
3: In het jaar 1913, het laatste jaar voor de 
eerste wereld oorlog bedroeg bijvoorbeeld het 
aantal bezoekers aan het RiJksmuseum in 
Amsterdam 296.638, en aan het Mauritshuis 77. 790; 
in het jaar 1917 bedroegen deze aantallen 
respectievelijk 119.593 en 31.089. Dit is dus 
een verschil van 40/.. Waardoor het duideliJk 
we rd dat het vreemdelingen bezoeK aan de 
Nederlandse musea van zeer grote beteKenis was, 
en dat het bezoeK van de Nederlandse bevolKing 
niet overweldigend groot was. 
(Zie lit.liJst nr.20) 

waarschijnliJK is het afnemende museum bezoeK 
ooK wel te wijten aan het feit, dat er op het gebied 
van de presentatie wel het een en ander gebeurde, 
bijvoorbeeld de steeds leger wordende zaten, maar dat 
11et ook hier vaaK biJ woorden bleef. Er verschenen we! 
enKele gidsen en catalogi, en er waren we! enKele 
rondleidingen, en een Klein aantal tiJdeliJKe 
tentoonstellingen, maar die hadden het effect van een 
druppel op een gloeiende plaat. 
Verder k warn er en.tree geld voor alle dagen in plaats 
van,zoals was voorgesteld, voor enkele dagen, met ingang 
van october 1923. 

Deze woorden worden pas na de tweede wereld 
oorlog, waarin op het gebied van de Kunst en het 
museum wezen een stilstand in de ontwikkeling, of zelfs 
een achteruitgang valt waar te nemen- omgezet in 
daden. Dan ontstaat er een verhoogde activiteit in de 
museumwereld. 

Oat de collecties 
zowel die van het riJk 
toebehorende, op enige 
algemeen de bezettingstijd 
vooral te danKen geweest 
voor en tiJdens de oorlog 
van dr. Jan Kalf. 

van 
1.5. De 

1945 tot 
ontwiKKeling 

heden 

1.5.1.lnleiding 

van de Nederlandse mu sea, 
als de niet aan het rijk 
uitzonderingen na in het 

zo. goed Z1Jn doorgeKomen, is 
aan de Kunstbescherming, die 
heeft bestaan, onder leiding 

van de muse a in de periode 

Gedurende de Duitse bezetting war en de 
collecties van de openbare muse a opgeborgen in de 
Rijksbergp laatsen. Na de bevrijding we rd er terstond 
begonnen met de terugvoering van de collecties naar de 
mus ea. Bij de weder ops telling die no gal eens bemoei-
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Jijk t en vertraagt werd door de slechte materiele posi
verKeerde werd in 
eenvoud en ooK werd 

tie waarin ons land na de bevrijding 
het algemeen gestreefd naar grotere 
er een scherpere selectie ten aanzien van het ton en van 

voorwerpen gehanteerd. 

in h.oT 
j ' ,_ '~ algemeen v a r; ~, e t. o c r 1 o J e 

ge\Neld, 1rVa~; toct1 r::teel van het t<:unst!;)ezit, 
voornamelijk van particulieren, cloor de Duitse;'s wegge-
voerd. 

Een be1angrijk. 
we rd na .je oorlog 

deel van dit 
uit Duitsland 

geroofde 
en eJcjers 

kunstbe:zit 
gercupe-

reerd. 
De teruggeKeerde goederen wercjen in hander. 

gegeven van de daarvoor' in het leven geroepen 
Sichting Nederlands Kunst bezit. Deze is erin 
geslaagd vele vermiste KunstwerKen aan de 
rechtmatige eigenaren terug te geven. De 
kunstvoorwerpen, waarvan de eigenaren niet me er 
konden worden achterhaald, werden op Juli 1950, 
als de Stichting Nederlands Kunstbezit is opgeheven, 
formeel overgedragen aan het Bureau Herste! Betalings-
en Recuperatie goederen, van het Ministerie van finacie-
en. 
In feite was een groot dee! van de voorwerpen voor-
lopig in bruil-< le en gegeven aan een aantal rijks en 
andere musea. Het rijk heeft alle kunst-musea van 
enige allure op rjeze manier een Kwantitatief maar ook. 
kwalitatief belangrijKe verrijking bezorgd. 

Van de ingrijpende veranderingen in het museum 
wezen zoals men :z:ich voor onder woorden gebracht in 
de rapporten van de NederlanrjSe Oudheidkundige Bond 
en de RiJKscommissie van 1919 en tiJdens, en ook 
onmiddellijK na c:le tweede wereld oorlog voorgesteld hacl 
l<.wam in verband met de s1ec:hte financiele positie van 
Nerjerland niet veel terecht. 

Wel streefde men, vooral bij rje riJ~<s mt.:sea en 
de grote gemeente mu sea, 
duidelijkere presentatie, die 
Zijn met de eisen van r:Jie 
vooruitliep op komende eisen 

naar een eenvoudigere 
in overeenstemming 

tijd, van 1945, maar 
en wensen. 

en 
Z0U 

ocik 

Hierbij wercl duide1ijk rekening gehou(jen met wat 
er in de rapporten van de !'lederlandse Oudheir:lk unr:Jige 
Bond en Rijks commissie van 1919 gezegd 'NaS (:;.ver 
vruchtbaarmaking van de musea. 

De tweede wereld oorlog vormc:Je dan ook een 
duidelijKe scheidingsliJn tussen twee periodes. 
Hancjel 1je het rapport van cje Rij!<scommissie uit 1921 
nog over de reorganisatie van l1et museum wezen, het 
rapport van een rij!<.sr::ommissi'= uit 1953 be'ia~. t:·i.jna 
uitsluitend suggesties voor- de bevordering van het 
museum bezoeK. 

tijdens 

taaK 

!n de tiJd 
cie t~,vee.::Je 

tussen 
wereld 

meer bezinnen op 
van :..."'!e rTH.-'sea in 
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de ~wee wereld ocwlogen 
oor iog, en r:laarna 

de plaats van, 
s am en le"l?n·:;. 

ging 
maar 

Hier·_:i t 

en ook 



het ~esef ::cu 

de cu1:uur, coo;~ hem in C')ntact 
mogeii,,,;~.;~ v er tr 0 u \\/ rj te met he"!: erf-

T.e .. ;en:=. \VOrl de 
cultuurgoe<j niet beperk t c!:er:de 
kunst ~,.-. 

•-!I de geestes- tNetenschapper; haci('.fen •:;p-_;eleverc~, 

maar dat ook techniek en natuurwe"tenschappen c..4aarvan 
een integrerend deel uitmaakten, en clat dus oof<. t1et 
kennis nemen van hetgeen de::en haciden opgeleverrj, e:;:.:;:.en
tieel was voor het ver~krijgen van een beelcj van c..ie men-
s e 1i jk e cultuur. 

Aan cie functie \ian het museum in c~e samenlevin'.;1 
wercl dus na ,je tweede wereld oorlog in toenemende mate 
aandact1t besteed. De overtuiging cjat de cultuur er voor
al was voor de 'happy few', maak te langzamerhand plaats 
voor de opvatting dat een zo groot mogelijk dee! van de 
bevoH<,1ng deel mocht hebben aan cle cultuur. 0"' 7 "" op
vat ting ma al-< t ook dat de houding van het museum ten 
opzichte van het publiek veranderde. Het ging er in het 
vervolg niet meer a1leen om, om bezoekers uit alle sec-
toren van de maatschappij te trekl-<en, maar oo~..; dat 
bezoeKers meer dan voorheen 'vrucht' hadden van hun 
bezoel<. 

Deze ideologie van gelijl<berechting van a11e 
burgers, de zorg voor het materieel en geestelijk 
welziJn, drong ook bij het riJK door. Zij paste haar 
beleid aan in de vorm van een culturele-spreidings-
ideologie. Dit hield in, het orrjenen van een reel-<:s ac-
tiviteiten die erop gericht war en 'de 1-<unst' over 
het land behalve horizontaal, vooral 001< verticaal te 
verbreiclen, naar de brede Jagen van de be•1011<.1ng. 
Als definitie voor het begr1p cultuurspreiding zou de 
volgende gehanteerd Kunnen worden: de bewuste bevor-
der1ng van deelneming aan het culturele leven door be
volkingsgroepen, die daar nog weinig of geen deel aan 
hadden. 

radio 
onder 

Ir. W. Schermerhorn zegt 
toespraak 
meer het 

als minister-president 
tijdens 

op 
Zijn eerste 

27 juni 1945 
volgende: 

"Wat onderwijs, kunsten en wetenschappen 
betreft, ligt het in de bedoeling der regering, 
dat maatregelen ::ullen worden getroffen, om dit 
departement te maken tot de centrale plaats van-
waar uit de volksopvoeding in de breedste zin 
Kan worden bevorder-d .... 

"Radio en film zullen bij dit 
getrokken. Op het gebied der 
rings bemoeiing van de grond 
georganiseerd, 
voec:ling in de 
(Zie lit.liJst 

hetzelfde 
ruimste 

nr. :3) 

geldt 
Zin, ... 

departement 
Kunst zal de 

af m1)eten 

wo~,jen 

rege
worden 

voor volKsop-

De museum directies ::a-t:en 00~<. ;,iet st11 \Vat ~et 

voor gaan(::le 
be.s terjen 

tetreft. 
aan een 

Tal 
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beschouwingen 
presentatie. 

betreffende een goede voorlichting en 

Aan cje outillage en de presentatie van het 
Deze museum werden steecls hogere eise:1 gesteld. 

pri)blematie!-< was 
deed zich overal 

a11er'mins t beperk t tot ons land, :::e 
ter wereld voor. Di1: bleek we! I 1lt 

'-'' ' 

het feit dat leicfende fir;uren in c1e museale 
alle of vrijwel alle 1an 1jen zich verenigr:1en in 

sfeer var 

"International Council of Mu:::.eums" 
de 

(l.C.O.M.), 
een <jochter!ns telling van de Ul'IESCO, we H<e zelf weer 
door de Verenigde Naties in het Jeven ger·oepen 
19 4 8. 

was in 

Een grote moeiliJ~-t:t1eic~ 'Nas c1at opvoec!in~,; en r)nc:fer-
wijs in de vorige eeuw, voornamelijk in het buitenland 
en in het begin van rje twintigste ee!JW in i'lederland, 
ons land was op dit punt iets later zich uit:::.~ui-

tend bezig hield met het bij orengen van Kennis do0r 
midde1 van het geschreven of gedrul<, te woord; te Jang 
werden het object en het leren zien van het objec-t 
vergeten, of op de acr1tergrond geschoven. 

van de zijde van de schoolleiding bestond er 
weinig 
Lessen 

of geen belangstelling voor het museum bezoeK. 
en programma's werden belangriJKer gevonden. 

Vanuit deze hoek Kon men geen stimulatie verwachten var. 
het museumbezoek. 

In 1944 verscheen in het tijc!schrift "Opvoerjing, 
Wetenschap, Kultuurbescherming" onder cle tite1: 
"School en Museum", een art:Kel, waarin zovvel aan 
Klassicaal als aan individueel jeugc:! bezoef-< aandacht 
g es ch on I<: en we r d. o o K w e r d e n e r' i n d i t a r t d<, e 1 
aanwiJzingen gegeven voor leraren en museum leidingen. 
Na de oorlog is het de rijkscommissie voor ,je musea 
reecls (her)opgericht op 11 mei 1945 die Zich tot cle 
minister wendde in een brief waarin v1erd bepleit het 
vraagstuK gezamelijK te laten bezien cJoor onderwijsspe-
cialisten, Kunstenaars en verteger.woordigers van rje mu-
sea. Het schoolbezoel-<. aan de musea neemt hierna snel 
toe. 

Ook direct na 
in het algemeen in ons 

de oorlog neemt 
land 3terK toe, 

het museum bezoek 
een steeds betere 

t entoons t e 11in gen, presentatie en een 
hiertoe biJ. 

de eerste 
in staat 

reeks belangrijk e 

jar en 
war en 

droegen 
Vooral in 
nog niet 
legden de museum directeuren 

na de oorlog, toen 
de •;aste conectie 

zich vooral toe op 
ganiseren var. tijde1iJKe tentoon5te11ingen. 

cle mu:::.ea 
te tonen, 

het or-

Sedertdien is t1et organie.eren van tijdeliJKe, en wisse-
lende tentoonstellingen een zeer belangri~!<: onderdee1 
ge'NOrden in het paK~<'.~t der museum a(~ti'1iteiten. 

Onrjank'.:=• al deze activiteiten constateerr:le men r:lat cle 
be:::oekersaanta11en achteruit gin gen, •;ooral in 1949, 
in voorgaantje jar en 
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er!ge 

over 

t i e ~< . 

bi j z c: n c e; e "':. er "t. ·:)on s tel 1 in gen g ~ 0 r :; an i s e '="" r:! \V a ;, en . 
J'.J a a r a a n ~ e ~ din•.; var ~j e:: e t e 1 e 1J r :2~ t e n en (~ e r:: i j f er :=. 

c!e bezoek< er·saanta11er, 

.. ... "dat er. 
aansporingen, 

ware niet bestaan" ..... 
(zie 1it.1ijst nr'.3) 

ee~ 

\I :; r"': ., ;..,1, cje 

c!e •:: ·_:: ~ u ur :3 pr ei ct in:;; s - pr...J ii-

VOOr"' r:!e Y:~.:nst 

Het gevolg was dat er een breecl samengestelcle 
commissie in het 1even geroepen wer'r:l, ter bestudering 
van het vraa9stuk hoe brerjere kr'ingen van het 
Nederlandse voH<. tot. de musea ::ouden kunnen worden 
gebracht. Het rapport, dat deze commiseie in 1952 
uitbracht, gaf niet zeals verwacht werd een brede visie 
over het vraagstul-< hoe het Neclerlandse vol:<., en de 
muse a nacler tot ell<.aat' K onden worden gebracht. Er we rd 
in het rapport voort geborduurc op de pogingen tot 
'popu I a r' 1 sering' van de mus ea. 

..... "De minister ontvangt in ~.eptember 1951 het 
rapport, dat in Zijn aanbevelingen z0 vaag is, 
dat het hem geen centje pijn !<.an doen" ..... 
(opmer!-<.ing: de minister wilde niet komen tot 
een echt actief r::ultuur be1eid; hiervan ge-
tuigt het. vo1gende:) 
..... "Na een schriftelijk vraag- en antwoordspel 
v1ndt in september 1950 het mondelinge clebat 
plaats in een vrijwei geheei lege Tweec!e Kamer. 
Tijdens het vraag- en antwoordspel laat Rutten 

de toenmalige minister van O.K. en W.- over'c1ui
c:leliJk mer!-<en, waarom t1ij niet ~<.omt tot t1et voe-
ren van een echte actieve r::ultuurpolitiek: 
"Wat in andere streken en ste(:len van ons land ;n 
een ver·Joop van vele jaren vrijwel zonder 
geldelijl-<e steun van de centrale c)verhe!.j is 
opgebouwd, zout.ien andere plaatsen met de finaci
ele t-iulp van de overt1eid in zeer i<:r)rte tijd ool<. 
1-<.unnen bereiken. Dit streven zal een ieder toe-
juichen. Ware ool<. daaronder brerje groepen der 
bevolking, welke een zodanig ster'ke daadwer-
Kelijke belangstelling voor de l<'.unst hadclen, •:lat 
aan de centrale overheid meer gelei\.ielijl<.heicl 
in haar steunverlening !<.on worden overgelaten." 

De minst draagkra::htigen leggen dus het lood
je bij het gevoerde culruurbeleid. Ze moeten 
eerst met eigen ge1d1 wat ze niet bezittenJ ove~"" 

de brug i-<.omen voordat de over~1eid erover pe:nst 
volk st a at te stellen op de een het 

of 
(Zie 

he le 
andere manier met f~unst bezig te z:Jn." ..... 

lit. liJS t n r'. 3) 

Het belangr1jKste punt uit 
dat er gewezen we;-r:J op c!e soc:a1e 
in verb and hiermee we:'d er 
aangedrongen, om oncer andere 
musea te vernosen. 
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... ,,"Minister"" tc·ont Zi Ch in 

antwoor'·:l "1erhe'Jgd, dat voor de eerste Y<eer :n 
de parlc-mentair'e gescr1iedenis gebleken is; 
''Oat in ce:::e l-\ a mer ·:!e gemeenschappeliJKe (>ver-
tuiging het gebierj 

van 
Vo or 
dat 

1<u:;st en 
riem ::;. ta at 

cultuur een p1iC~lt 

pa al 
h ,::..=o-1'-t " 

- 1_. I , .• 

!::>oven water, 
ce overheid voorrang mo et ver1enen aan het 

particu1ier initiatief en aan rje vrije organisa-
ties, die ~<unst cultuur verzorgen." ..... 

...... naar de mening van Rutten z:...;n het 
"A11ereerst de maatschappelijKe gr 1)eperingen, 
sociale organisaties van ·11erKgevers, wer!<nemers, 
middenstand e.'-=!., ver'io~gens c!e lagere overheid2,-
orgar.en, gemeenten en provincies, rjie, ter bevor-
der'ing en cloor geJeiclelijKe ondersteuning een 
belangrijl<e taak te vervullen hebben.",., 
(zie 1it.1ijst nr.3) 
Ook aan (!e wens van de commis2.ie om de budgetten 

van de musea te verhogen wordt geen get1oor gegeven. De 
gelden van het buc::Jget V')')r cultuur v1c)rden ze1fs 
ver'laagr::1. Dit in ver band met het feit, dat overal in 
de Wes terse wereld de uitgaven voor bewapening in 
verband met een crisis elders in de wereld tot 
duizelingwekk~nde hoogte werden opgevoerd; ook 
Nederland kon op dit punt niet achter blijven en het 
geld moest ergens vani.iaan !<:omen, Otirjer meer Van hPT 

budget voor cultuur. 
To c ii kw am er in he t begin van de jar en vi j ft i g 

een steerjs grotere be1angste11ing van rje musea vr)or 
een actievere benadering van het publiek. i'iadat r:Je 
bud:~etten voor cu:tuur rr)nc! 1955 \Veer aant.rO}'\l<~en! 

kr);'1(len ·:!e::e ir::!eeen omge::et wcr 1:1en in, onder andere, 
e d u c a t i E"/ e ·:l i e n s t e n r:J i e :: i c h b e z i g K ·:i n <j e n g d a n 
hour.ien met het publie!-<. 

Verc:er trachtten eer. aantal musea belangste11ing 
voor hun collectie te we~<Ken door·· het verzorgen var 
e i g e n p e r i o d i e i< e n , z ') a 1 s , r1 e t " 8 u 11 e t i n v a n h e t 
Rijf<;smuseum" en het door een aanta1 musea van moc!erne 
kunst verzorgde "MuseumJournaa1". Van gehee1 andere 
aard en uitsluitend ger1cht op rje 1-<unst was, en is het 
werl< van de "Stict1ting Openbaar' i<unstbezit", die 
in 1957 met instemming van het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetens:::r1appen door middel van r:le 
radio en later oot-<. in t.v.-uitzencin 1~en de aandacht 
richt(te) CtP bepaalde !~unstvoor'werpen. Het <:lo el van 
deze stictiting is het volgende: 

..... "de aesthetische vorming van het 
Nederlandse vol:.<. op het gebierj van de beelden<.ie 
Kul"'e.t, op een voor iecler bevattelijt-<.e WiJZe. 
Zij beoogt dit in het bijzonder of v0lledig ten 
bate van degenen die ceze 'lorming tot dusver 
grotendeeis of 1J 1)1lec!ig ontberer. a12. ool-< ten bate 
van 
..... "Daarenboven door 

stuclie, 
een 

tent-tr) t rncseum-
too n s 1:.e 1lin·;; s~; e ::r) e~<: be"/ r) r rj er·':? n "'"" - '1 aanspor:ng 
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Zijn 
(Zie 

ver\verven 
nr. 7, 

I J 

Of c!oor ir;~,panningen 

mu2.eumbezoe 1-<: aanmerf<e 1ijk i5 
en ig 21 zin ds be~ angri j ~<, e 

\/an 

van 
gestimu1eerr:1, 

mate dat 
interesseert dat tot du:~verre 

beZ')Cht is moeili.W uit te mav,en. 

e n v ·~· o r a 1 

':le musea 

Ondanl..;s al c:Jeze activiteiten bestond er 

steeds 'c:lrempelvrees', een 's,feers.c~:room', r:le 

he "t 
..... ~ 
~-~ 

'.::e 
niet 

nog 

een museum binnen te gaan. ,A.ls geheel anc:lere 
hiervan werd er gewezen op het feit dat een 

oorzaal-< 
museum 

in de beeldvorming nog steec:ls gevangen zat in 
statig en gewijd gebouw, een heilige ha!, waar 
alleen mag fluisteren en zachtjes mag lopen. Er 

gezocht; citaat Sandberg: 
..... "naar een gebouw waar c:le voorhoede 

een 
Je 

we rd 

:::ch 
thuis kan voelen, open, helder, op menseliJl-<e 
schaal; geen grote hallen, e.tatietTappen, boven-
lichten, deuren als poorten, geuniformeerrje be-
amten, maar een oord waar men r:Jurft. te praten, 
te zr)enen, har(:lop te lachen, zic~zelf te Zijn een 
brandpunt voor het !even van nu; onbekrompen, 
elastisch, een tehuis voor muziel<., foto's, schil-
derijen, beeldhouwl<::unst, clans en film, voor het 
experiment. Alles wat (:le trekken van het gezicht 
van onze tijd Kan verhelderen, al wat bijdraagt 
tot de vorm van nu, is daar op zijn plaats." 
(zie lit.lijst nr. 7) 

De instelling van het Ministerie van C:u1tuur, 
Recreatie 
periode 
aanzien 
evenwel 

en Maatschappelijk werK in 1965, leidde een 
van een me er actief en gericht beleid ten 
van de musea in. De beleidsvorming hinkte 

nog 
eincl van 
verticale en 

op twee 
jar en 

ge{:Jact1t.en: de 
'50 tra<..iitie 

sec..iert 
getr'OUW 

horizontale ge·')grafische 

de aan het 
gehanteer·::!e 

cuituur 
spreic..iing en cle, op 

'bacl-< 
het eind van de jaren '60 in 

zwang 1-<omende to the peop1e'-gedachte, waarb!j 
de aandacht werrj ver1egd van het bestaande, vaak 
elitaire publiel-<, naar de bevoH-<ing. 

Ool-< bec;ion men zich af te vTagen uit welke r:Je1en 
van de bevoll-<:ing het museum publiek eigen!ij!-< 
bestond. Versct1illende onderz0eken, gedaan oncler he1: 
museum pub lie~-<. toonden aan dat er verschillen,je 
deel-publiel..;en be2.tonden. Men vroeg zict1 ook af of er 
we 1 z o i et s al s 'he t' be e 1 den de - k u n s t - pub Ji e k o f z e 1 f s 
'het' museum- of tentoonste11ings publiek bestond. De 
ver·ticale en horizontale cultuur spei<:lings politief·( 
raakte op de acntergrond, en net streven 'bacK to the 
peopie' we rd aan:..;;evuld met 'bac!<: tr:; the peoples', 
waarbij rn en er~,;encfe (lat er verschi1lende 
cu1tuuruitingen bestonclen van ver'schillencle subculturen 
en van versct1illen1:le (:lee Jp ublie!-<: en, of 
pluriformiteit 

Ook 
:.-, 
JI: 

discussie 
bewust, dat het 

c!e 
aar.t:.od b1J ">=n:oon:3~eningen 

Hier we rd mer: er zich 
aanb0d bepa1end vvas 
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men 
name11J~~~ 

opieic1ng 
vergeten 
liJKhe·jen 
nivo~ 

aan bij 
De 
een bepaa1de 

tentoon2-1:e!1ir.g 
herkenbaarheid, die 

Fr· ans 

en veronderste1de. niet 
·..vor~jen, 

~vat' en, 

van ouc..le 
\V 3 S a1, 

meester:3 
Hals, Rembran.jt 

identificat:e moge-
een bepaalcj vor;-nings 

~en-t:oonstellin~;,en me-t:. 
::c·al~., Bosch, 

ruimer publiek 
dan het ge1JI<: te museum publiek. 

Bij het rijk zat men op c:lit gebied dan ooh: niet 
stil, nadat het nieuwe ministerie van Cultuur, 
Rereatie en Maatschappelijk wer!<; was ingesteld. 
De subsidieer~ing van de niet rijks musea kwam opgang, 
en het subsidieeringsbeleid werd gaande weg meer 
gezien als een mogeliJ~<:heid om bepaalde ont-
wil<:~;elingen, onder and ere wat betreft de musea, te 
stimuleren. Zo werden er door het rijt<. bijvoorbeeld 
subsidies verleend voor educatief museum beleid. 
Waar'mee et' 
aanbevelingen 
bevorder:ng 
nameliJk om 
toebehoren 

gevolg werd gegeven aan een van de 
uit het rapport van de commissie ter 
van het museum bezoe!<: uit 1952, 

de subsidie aan de niet aan het riJK 
de musea te verhogen 

uitvoet'ing 
deren. 

van de sociale taak van 
met 
rje 

de bedoelir.g de 
musea te bevor-

Onderstaande tabel geeft c:le ontwikl-<eling weer 
van het ontstaan van de educatieve ·jiensten, dit ;.::iJn 
de afdelingen, die belast Zijn met het houden van rond-
leidingen, het geven van lezingen, en cursussen, het 
organiseren van c:lidactis~he tentoonste11ingen, e.:l .. 
ZiJ beschd<:l<:en vaal~ over ruimten waarin zogenaaml.~e 

'kunst Klassen' kin,jeren hun creativiteit kunnen ontww-
k el en. 

het aantal educatieve diensten dat ontstaat 
1 9 1 9 
1 9 4 6 
1946 
1955 

( * ) 
( * * ) 

1955 6 
1968 9 

Peda:;ogische 
museum in Den Haag 

afdeling in Gemeente 

C**) !n het Frans Hals Museum in Haarlem 
(zie lit.liJst nr.7) 

Daarnaast ging de rijksoverr1eid ooK onderzoeken 
en experimenten steunen, of ziJ nam zelf het 
initiatief daartoe. De wetenschappelijke gegevens 
die hieruit naar' voren Kwamen leverr.:!en weer gegevens 
op voor ret be1eid ten aanzien van rje musea. 

Zo werrj de nationale museum manife=,tatie 
'Musement', in 1969 .,;iehouden in Utrecht t)edoeld om 
de musea 9ezarnelijk ouiten hun muren te 1aten tre1j-en 

in opdracht van ministerie van C.R.M., een 
onderzoeK naar de .samens~eJ~in·:;t van 
ve:b0nce-n. Yoe\ve~ uit 1:! i -t: o n ,.j er z ·) e ~ (. :::; ! e e !<. 

r~ge~rnat::ge n:u5eu:-n 
en l;)ehoorde t,~. i" ·:::!e ~ategcrie 

harJ, 'N Jt 

28 



\V aarin 
Zijn 

tenc_;evolge 
cr2 ~and 

van 
was 

0p 
in 

h ~ ,-f ,-ta; Y""I 
'j t..1 _, --· ·-.: in ~97 2 e er. 

dan 300 muse a wilder 
van C.R.~". zag z:ch 

, ... ~ ,::,, 
·.1 -

·=-l~{-...}'""i+,o 
._; l ,_. -·'; \.,. ·-

Ko men te ver~<.eren, 

begr{)tintJ 
E\;~nmin 

geplaatste 
bleel<: een po:::;t 

dercle poging in 1975 
Jar en 

mogelijl-<. 
de '7r) 

cultuur be!eid. 
ingeleid r,.ioor 
van re9erings 

volgde cle bezinning van 
Deze bezinning 

de pub1icatie van 
wege in de beginJaren 

het 
we rd 

een 
'70, 

Rond 
gevoerde 
of-ficieel 
kunst-nota 
of-ficieus. 
deba1:ten. 

in al1erlei ~<.unstciiscussies en cultuur-

Het na oorlogse motto van het beleid heette 
'cultuurspreiding', waaronder op het gebied van de 
Kunst werd verstaan, een ree!~s activiteiten, c!ie 
er op war en gericht 'rje Kunst' over het land, 
horizontaal, maar vooral -.ierticaal te verbreiden naar 
de brede lagen van de bevolKing. Maar hoewel er steeds 
meer geld werd uitgegeven, nam de deelnemirg aan het 
K u n s t le v en in die bred e l a 9 en v an de be·: o l I-< in g op 
een gegeven moment niet meer toe. Dit werd in de 
loop var cle Jar en '60 duideliJI-< uit de resultaten 
van onderzoeKingen die gedaan werden. Wat betreft de 
centrale doelstelling van het cultuur beleirj, 
cu1tuur spreiding, blee!< dat het beleid niet veel had 
uitgehaald. WeJdra bleek (jat men cle fout maar-<. te, de 
resultaten van een beleid te evalueren, zonder zich 
af te vragen of de doelstellingen we1 zinvol en 
haalbaar waren. Kort.om, wat men na 1945 van cverhe!ds 
wege gesteund door de publieKe opinie van de 
beperkte groep cultuurdragers deerj, was de 
spreiding van een cultuur, namelijf<: rjie van de 
bovenlaag, de 'burgelij!-<.e sub-cultuur'', 

De bezinning die t0en vo1gde tiad als 9evo1g, dat 
het Kunst be1eid in de politieK een hogere 
prioriteit !<.reeg, ook de bemoeiing van het parlement 
wer(j intensiever dan voorheen. Er !-<warn een ruimere 
subsidieering, die reKening hield met, en anderziJds 
de ontwik.keling mogeliJl-< maal<te van, een pluriform 
kunstleven. Sinds 1970, ongeveer, ic de veelv?rmigheid 
op veel gebieden een !<enmerk van r:!e ge=.ubsi(1ieeerc!e 
sector van het culturele leven. Er kon zelfs gezegd 
worrjen dat c!e Zich ir 0e dynamiek van de 
maatschappe1ijke ontwil<keling aanrjieneno:"Je nieuwe 
verschiJnselen op afstand werden gevolgd door het 
beleid. De 1aatste jaren wordt er door de regring op de 
post cultuur op de begroting weer flink bezuinigd, als 
ge'lolg van de economisct1e crisis waarin ons land zich 
op het ogenblik bevindt. Subsidies voor bepaalde 
theatergroepen, voor 
wor~aen ingetroK Ken of 
weer afgeweken van de 

bepaalde orkesten en::ovoort, 
sterk verminderd. Men is helaas 

rlo ._, . ._ jar~r: \Ver~ 

\Vat betreft het .::;uituur beleirj, 
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Edu cat ef werk 

2.1. 

Eeuwenlang l1eblJen 111 Europa private (Jlllecties 
t, e :::, t a a n d 1 e s l e c h t s t o e g a n k. e l 1 .Ji< w a r- e n v o c r e en z e e 1-

t, e per I<. t pub\ief.:. van int1m1. De 'taal<.' •,;an derqeliJl<e 
.; e r z a m e 1 i 11 g e n w a .s v a 11 z e 1-f s p r e l<. e 11 d ·J e e n o n d e r w er p 
van openbare clicu.ssie. De bescllif.:.Kingsmacht over de co 1-· 
lee ties lag geheel biJ de ve1-zamelaar, anne~< eigenaar 
er van. 

De F r ans e r e v o 1 u tie , en l a t er ,j e V e r l i c h t in g 
f<.regen een duidelijl<.e invloed op het c:lenl-<.en ove1~ de 
betel(enis, en het moge li jf< e educatieve nut, ·.;an de 
collecties. Gaandeweg ging men over de betef<enis 
van deze collecties den~(en in te1~ men van mu sea. maat
schappelijke instellingen, die de verlichting van l1et 
V•)lk als belangrijl<.ste taa!< zouden moeten hebben. 

De geconfisceer•je kunstscl1atten, van 11e tiy:lens 
d e F r a n s e ,~ e v o 1 u t i e a f g e s c h a f t e I< o n i n g s h u 1 z e n , 
konden natuurlijl<. niet toegeeigend worden aan tje nieuwe 
machtsdragers, maar moesten aan l1et volK 9el)racht 
wor,jen. Dus werden ze opengesteld voor het vol!-:. Vcor 
<jie tijd waren het alleen de ve1-mogende liefhebbers 
of specialisten die de verzamelingen van voor·,ver'pen 
aanschouwden. De massa, het gewone putiliel<, niet !)el10-
rende tot de eiite, niet behoren,je tot de Kenners, 'Iver <:l 
v.Jal< gemeden. 

Ti.Jdens en vooral na de Fr anse revolutie ginq 
men het museum of de collect1e zien als 
'opvoedrngsmiddel voor het 
voor· de kunstenaars'. ,A,Js tei<.en 
in Engeland in 1753, 
Sloane-collectie, die door de 
geschonken was, het Britisl1 
Parlement tot ins telling van 

In ons land war en de 

volk, 
van 
op 

en als aansporing 
deze qe1achten werd 

b a Si S 

eigenaar aan 
Museum door 
openbaar nut 

van 
1.:le 

l1et 

de 
staat: 

Britse 
verK iaar d. 

op dit gebied nog 
niet zo vooruitstrevend als in onze 
waren instellingen die zeker niet voor 
bestemd waren. 

buurlanden, muse a 
l1et grote publiel< 

Hoewel er wel sprake was van een langzaam 
toenemende 'publie~<.s-gerichtheid', mo et er wel rel~ ening 
gehouden warden met het feit dat dit een ge:ic!1tl1eid 
was op een zeer beperl<. t deel van het publre~<. De 
eerste museum directeuren zetten in hun feitelijke be-
leid de traditie van de particuliere verzamelaars voort. 

De wijze waarop voorwerpen in een museum 
geplaatst werden, scl1iep een zo grote af3tand tot 
het grote publiek, dat het mogen bezichtigen van de 
c.ollecties door de bezoek.ers als een 1Jrote gunst ervaren 
werd. De musea uit die tij<J, cle negentienrje eeuw, wa-
ren, gelijk pa~<.huizen, (lie van tcp tot teen volge-
stouwd ston(jen met l<unstvoor·werpen en bezienswaar-
digheden. Elk stui<Je wandoppervla~<. en ~ll« mogelijl< 
st uK je v lo er opper v 1 a~\ w erd gebruik t vo.)r de ui ts ta 1-

ling van museum stul<.~<en. De in !1et museum op ,jeze 
w1 . .1::e •JP<~estel(je objecten, weg uit: l1u11 eigenli.1~<e ·:·m-
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nog s lecl1 ts •Jieqenen g e v in g , I< on den 
.vorden ,jie door~ opvoeding, 

door 
opleiding en milieu 

begrepen 
getrain(l 

en ingewi.Jd waren. Deze ob3ecten waren \/OOr t:le 
1ngewi.Jden een br' on van informatie. Hier in 

l<enners 
..;0nden 

deze mensen een illustratie van de ~<.ennis clie z I _i tie-
zaten. 

Verd er ma al< te de s feer, die in de mu sea ·.;an ije 
negentiende eeuw l1eerste, van grote hallen, statie-
trappen, deuren als poorten, dat cle aarzelende gewone 
bezoeker zich niet weH<.om voeJ,:le. 

De eerste museum directeuren l1adden qeen 009 

voor deze angst, de drempelvrees, van <:le gewone 
bezoet<.er. Zij trokken Zich, in navolgin.g van de 
verzamelaars de voorgaande beheerders alleen iets 
aan van die bezoekers, die tot ,je l<enners of l<unstge
leerden behoorden. De gewone bezoeker werd door deze 
museum bet1eerders bescl1ouwd als een helaas noodzakeli_ik 
f<waad. 

Dit was in de f<unst-musea het geva1, ma<Jr in de 
wetenschappelijke muse a, die door specialist geleer(jen 
tieheerd werden, was dit nog veel erger, omdat het gevaar 
dat de 'gewone' bezoeKer de man van de wetenscl1ap met 
onnozele vragen las tig zou vallen groter was. 

De taaf< van deze eerste museum l)e!1eer,:lers !1ield 
voornamelij~< in het bestuderen, catalogiseren, inventa·
riseren, en conserveren van de voorwerpen die in hun mu
sea aanwezig waren. 

In deze houding van <:le museum directeuren k.wa:n 
in de loop van de negentiende eeuw een verandering, er 
ontstond gaandeweg een and ere benadering van l1et 
pub lief<. 

Als belangri,jke Kracht die voor deze verandering 
verantwoordeli,jk was kan de Romantief< genoem<j w.:.r,jen. 
Tijdens de Romantiel<, was er sprake van een g1~oei-

ende belangstelling voor het nationale ver·leden. Daar-
naast werden er nationalistische tendenzen in de 
Europese cultuur geconstateerd, die de museale collec-
ties als nationaa1 goed benadr-u~~ten. 

OmstreeKs negent1e11!1onderd begon de museum 
directeur Alfred Licht wen~< in Duitsland als eerste 
met de organisatie van educatieve rondleidingen voor 
het publiel-< in de muse a. Een als gevolg hier· 11an 
georganiseerde internationale conferentie, met als 
thema: "Die Muse en als Volksbildungsstatten", tro~<. ,:le 
belangstelling van velen. 

Door aan l1et einde van de negentiende eeuw 
gehouden wereld tentoonstellingen ontstond er onder 
andere een andere benadering van het publie~<. Deze be--
nadering ging ook. in Je museale benadering van :1e t 
publief< doorwer~<.en, in de vorm van een toenemende pu
b ii e k s g er i ch the id. E r I< w amen me er pub 1 i e f< s 
voor::ien1ngen 
'e.jucatieve' 

To ch 

en er 
functie 

bleef 

werd t•ewuster accent gelegd op de 
van ~et museum. 
er een spanning bestaan tussen de 

oovatting van !1e: museum als. '9ewi jc:le' olaats. die 
mens en vooral schoonheid.3 er~varingen en esthet1:3cl1.e 
genoegens wilde bieden, en ,je opvattir.g 'Januit de 
'./er !1chting doorwerK end, het museum et""'· •;oora! 
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is ,)m mensen iets t2 leren. 

De situatie in Necterlan,j 

Hoewel er in Ne(Jerland in 1!37 4 een be9in gemaal-< t 
werd met een museum beleid, ,joor ,je benc.eming van de 
Stuers tot lid en secreta1~is van het C,Jllege vzin 
R i j I·~ s a d vis e u r s v o o r ,j e Mo nu m e n t. e n v an G e s c h 1 e den i s 
en Kunst, drongen deze gedachten in Nederland pas 
rond de eerste en ,je tweede ,jecennia van de twintigste 
eeuw door, in de vorm van een meer esthetiscl1e benade
ring, die gepaard ging met een ze~·~ere toename van ,je 
be tangs telling voor het publiek. 

In Ne•jerland was men ~·.) rond negent1enhonderd 
met de reorganisatie van de musea en het museumwezen op 
zicl1 bezig, 

zoals bli.Jl<t uit het 
r.J e d er lands c he Oudheid~<.undige 

v e r s c h i .j n t . 

rapport 
Bond, dat 

van 
in 

de 
1918 

In het rapport van de ri.Jl<scommissie van advies 
inzal<e reorganisatie van het museum wezen, met als 
voorzitter F.Schmidt-Degener, werd er behalve aan de 
reorganisatie van het museum wezen, ool< aandacht 
besteed aan de vruchtbaarmaking en het beheer van de 
musea. Er werden door de:ze commissie in l1aar rapport 
de voornaamste middelen genoemd waar·door ~ie musea meer 
vruchtbaar gemaal< t konden worden voor het publiek.. E1-
werden onder andere genoemd, de verzorging van museum 
gidsen, de verzorging van beknopte handboel<.en en we-
t en sch a pp e 1 i j k e ca t a 1 o g i , .::l e o r g an i s a t i e v a n r ,., n <:l -
leidingen, l<.unstbeschouwingen en tij(lelij~(e tentoonstel-
1 in gen. 

Maar met 
stonden waren 
naar aanleiding 

f1et feit dat ,jeze 'Jeda<::hten 
ze nog niet gerealiseerd. 

van de aandacht voor het 
aspect van de collectie cJe aandacht 
presentatie 
leger en de 

groter-. Met als gevolg dat 
depots vo lier raal< ten. 

op 
'JI el 

pa pier 
wer<i 

estl1etische 
voor 
de 

de 
zalen 

Sarnenvat tend kan vastgesteld worden, dat de 
~~ederlandse muse a aan l1et einde van de negentiende 
eeuw nog in het geheel niet publiel<. gericht waren. De 
verzamelingen stonden centraal en l1et publieK werd in 
veel gevallen zelf:3 als lastige ver~stoorder van rje 
rustige wetenschappeli,j~(e werkzaamheden ervaren. Deze 
sterk wetenschappeliJl<e orde welke de houding van de 
museum bel1eerder.s van de negentiende eeuw kenmerf< te, 
maaK te in het begin van de twinti9ste eeuw plaats 
voor een veel meer esthetiscl1e benadering, die gepaard 
ging met een ze~(ere toename van de beiangstelling voor 
het publie!<. Men deed ze!fs pog111gen om, cloor middel 
van een vergt'oot museum be:;:oel<. cJoor ieder, 0(.11< de 
gewone man, zorg te dragen voor de geesteli _ih:e ver-
he ffing van l1et publiel<. Daarnaast moe.sten cle muse a 
een rustpunt wo1~ den in l1et _jacht1qe leven van aiJe,jag. 

Rond de 1aren dertig we rd en ,jan ool<; muse a 
gebouwd, die een inzich;:elf gef\.ee1~<j l:arak ter haclden 

het museum als l<J,)OS"ter z,).jat men c:1nqe:3tr:•r:,rd cioor 
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,j e bu i ten were l d :: : c !1 in a l1 e rust I<. ,:i n .: <) n c e n t 1· e r e n <; P 

hetgeen 1n de musea was uitgestahj. 
de verschillende n1euwe musea ciie 

Verder wer(J er~ 1n 
r.:•n(! •:le .jertiger 

Jar en g est 1 ch t .v er ,j en re I'.. en in g 
verschillende mu:3eum bezoef<.ers. 

gehouden met de 
w a 3 name l i _i I< e en Er 

scheiding tussen ,je9enen die !1et mu3eum bezi::"'::l1ten ten 

bel1oeve van studie, en de9enen l1et. museum 

bezochten ten behoeve van het genot. 
Behalve het inzichzelf gel<eer,je 

die tijd ook een begin gemaaf<. t met 
l<.aral<. ter werd in 

het tot u1t('!rul<J<ing 
op verschillende brengen van de gericl1t!1eid 

publieKsgroepen in de architectuur van de nieuwe 
musea, onder andere; 

Ri.Ji<smuseum Twenthe, Enschede 1930 
Gemeente museum Den Haag, Den Haag 1935 
Boymans van Beuningen, Rotterdam 1935 
Kroller-Muller museum, Otterloo 1937 
Er werd in deze musea rel<.ening ge!1ouden met ,je 

mogelijkheid tot l1et organiser en van permanente en 
tijdelijke exposities, en er we rd rekening gehouden 
met een ruimte ten behoeve van l1et houden van lezingen 
en bijeenKomsten. 

Uit het voorgaande zou ten onrechte !{unnen 
blijken, dat als gevolg van deze ontwih:kelingen het 
museum be le id tot ontwifd<eling kwam, en cjat als 
g e v o 1 g d a a r ·.; a n .j e b e z o e ~<. e r s a an t a 11 e n s t e r I<. z 0 u d en 
stijgen. Hoewel al deze gedachten leefden, werden ze 
niet direct uitgevoerd en omgezet in da,jen in een 
beleid ten behoeve van de musea. Daarnaast l1a(J men in 
de jaren dertig te kampen met een crisis, waarrjoor (Je 
gelden om een beleid gestalte te geven ontbral<en. 

Voor de tweede wereld oorlog Nas er van eni9 
(f<.unst) b e 1 e i d e i g e n l i j ~< a 11 e e n m a a r s p r a ~<. e in 
enkele grote steden, Amster·dam voor~op. 

Toch liep l1et museum bezoe~< t·erug in de jaren 
der tig. Dit was te wijten aan l1et feit dat er op het 
gebied van de present a tie en de aandacl1t voor .;:Je 
bezoe~<.er wel veel gedacht en ge.sc!1reven wer.:l, maar dcJt 
er in feite niet veel gebeurde. Er verschenen we! 
enl<ele gidsen en catalogi, en er waren we! enf<ele 
rondleidingen en een Klein aantal tijdelijl<e voorstel-
lingen, dit all es volgens de voorstellen v<Jn 1:12 
R i JI< s c o mm i s s i e , m a a r e en gr o t e d o or b r a a I.; o p he t 
g e bi e d v an d..: pre s e n t a t i e I< o n den de z e in c i d e n t e 1 e 
verschijnselen niet genoernd worden. 

Verder hadden de n 1923 ing.cstelde entree 
gelden voor al le dagen, in plaats van zoals wa:3 
voorgesteld door de Rij~(S commissie voor enkele <Jagen, 
een negatieve invloed op de bezoel<ers aanta11en. 

Tussen de beide werel<j oorlogen heerst er bij de 
l<ultuurfilosofie een angst voor de massa-cultuur. 
Men was pessimistiscl1 over het museum bezoel<, en over 
de ontstane crisis in de cultuur. 

Volgens Mannheim wa:s deze cri:sis in cle (::ultuur 
ontstaan met de r::>pkomst van <Je rjE:mocratie, ae 
demo er atiscl1e-mas s a-samenleving. Hier door zouclen de op 
het qeb1ed van l<unst en cultuur· heersende waarden '-JOI-
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gen s Mann 11 e : m w e g v a 11 en . cult.ur·ele elites 

werden niet meer 1n staat 
D e ·,r •) e <:J .:;r- e 
gestelcl leid1ng te geven oo 

het geb1ed van t<.uns t en cultuu1~. De 'massa' de 
'horden', l1ebben .jan geen 11.:::iuvast meer en laten zicl1 
overspoelen door al l1et n1euwe wat op l1et culturele vL:d< 
gebeurt. 

~-la de tweede wereld 00rloq, waarin !1et museum 
leven ::;ti! .ston,j, 1:3 er een vet~hooq1je activiteit in de 

museum were Id. 

A l l e ~·~ u n s t s c Ii a t t e n m o e s t e n v a n u i t Ii u n 
scliuilplaatsen teruggebracht worden naar •je verschillen-
de musea. Deze gelegenheid werd tevens aangepa~< t 
om tot een reorganisatie van het museum wezen te 
~<.omen vo lgens l1et rapport van de r1 jl<. scornmissie uit 
1921 tevens werden er r·eeds twee maanden na de 
bezetting grote tijdelijl<e tentoonstellingen georgani-
seerd, ooK in ver band met het feit dat de musea nog 
niet in staat waren om hun eigen vaste collectie te 
tonen. Zoals de in 1945 georganiseerde tijdelijke ten-
toons telling: 'Weerzien ,jer Mees ters' in het Rijl< smu-
seum met medewerking van het Mauritshuis, het Frans 
Hals museum en het DorcJrechts museum. 

Sedertdien, nadat deze tijdeli.Jl<e 
tentoonstellingen een record aantal bezoekers blel~en 

te trek Ken, is het organiseren van tijdelijk.e 
t e n t o o n s t e 11 i n g e n e e n z e e r b e I a n g r i j ~r.. •) n d e r d e e 1 
gaan vormen in het paKket der museum activiteiten. 

Aan de functie van het museum werd na de tweede 
wereld oorlog in toenemende mate aandacht 
Het cultuurgoed dat zich volgens de nieuwe 

be steed. 
ideeen 

niet beperl<.te tot wat ,je kunst en .je 
geesteswetenschappen had den opgeleverd, maar dat 
de technie~< daarin een belangrijl<e rol speekJ.e wc::is 
essentieel voor het ver~<.rijgen van een beeld van de 
menselijKe cultuur, de zogenaamde sociale taak V.Jll 

het museum. Hiermee samenhangend ontstond in 
regerings beleid het be grip cultuurspreiding. 

Tevens we rd er zolangzamerl1and me er aandacht 
besteed aan het museurnbezoel<, en daarmee samenhangend 
de pog1ngen van de museum directeuren, om het museum 
dichter bij de mensen te brengen. Velen waren namelijl<: 
nog onbekend met het verschijnsel museum. In ver~band 

hiermee werden er allerlei activiteiten georganiseer•:l 
om het museum meer beizendl1eid te geven. zoals de or·
ganisat1e van reizende tentoonstellingen en wijl<.tentoon
s tel Ii n gen. 

Andere activiteiten die ten doel l1adden om de 
Kloof, die er bestond tussen het grote publiel<. en de 
musea te over!)ruggen, ·,var en onder andere ,je 
uitgifte van museumjaarkaarten, culturele jongeren 
paspoorter., de oprichting van sticl1tingen, ::oals 
'Kunst en Bedrijf' (1950), 'Kunst en Gezin' (1951) 
thans de 'Rijl\.sdienst Beelden,je Kunst' en 'Openbaar 
Kunstbezit' (1957). Oo~< werde11 er steecls meer, in 
navolging van het r~apport van .je rij!<:scommissie uit 
1921, educatieve diensten opger1cl1t. 

Al deze activiteiten hadden ten (joel om bi j een 
pub lie I< de belangstelling 'JO<)r het museum t.e 
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weki-:en, 
s0ciale 

<:le z ,)qe naamde ge,jac11+_e v .:rn '~1e •)gra f i scl1e en 
cultuurspre1ding. Deze ge1:lacl1te wer-·d in 19132 

H. M. In ' t Ye ! •I - L an g eve l d al s v o lg t om s c 11 r even: 
..... 'de l:;ewuste bevorc.:Je1~1ng van deelnemin~ <Jan 
he t cu l tu r e I e 1 e -..i en 1j (") t·· \) e v o H< 1 n gs qr•) e pen .j i e 
1:Jaa1- n.::;q '.veinig of geen deel aan l•ebben.' 
(zie lit.liJSt nr.23) 

Oo~< internationaal l•1eld men Zic: 11 met cle ta al< 
van l1et museum bez1q. In 1952 en 1954 werden er 
bijvoorbeeld door de UNESCO seminairs georganiseerd 
met 
Door 
term 

als them a: 'On the role of museums in education'. 
van de Waal die h1ervan verslag deed wer,j de 
'education' als volgt omschreven: 
..... "educati0n' fzan men omschri_iven als 
v o 1 k son t w i k k e 1 in g, de z e 011 t w i l< K e 1 in g z o u m o e t e n 
beginnen op het elfde jaar met l1et bezoeken ;an 
muse a, waarbij zowel het estl1etische als het 
technische aspect van een voorwerp even 
waardevolle invalspol)rten zijn.' 
Yerder betoogt van de Waal: 
..... 'dat het erom gaat het publiel<. 

werl<en functie van de verzamelde 
11uidige samenleving duidelijl<. 
om de wijze 
de educatieve 
(zie lit.lijst 

van exposeren 
dienst in een 

nr.23) 

te mal\en; 
bepalend is 
museum l<an 

do el en 
binnen .je 

dc3t ,jaar-
voor wat 
bereil<.en.' 

Toendertijd werd er nog gepleit voor een methode 
van exposeren die interpretatie insluit en wel een 
mono-interpretabele pre.sentatie. Oat beteKende 1jat 
met behulp van tel<.sten, kleur en lichtgebruik en een 
functionele ops telling, de besch<:iuwer in een door de 
presentator gewenste ricl!ting gedwongen werd. Hieruit 
l<. l in K t e en too n van be v o o g ding; men w i 1 de r-, et v o 11< 
optrel<.l<en naar een hoger cultuur ni"'o. 

To c 11 name n ,j e b e z o 2 l' er s a an t all en on .:1 an K s cJ l 
deze activiteiten niet evenrecJig toe met de l1oeveelheid 
geld en moeite die erin gestoken werd, zoals ook al 
geconcludeerd werd in het rapport van de Commissie ter 
bevordering van het museumbezoel(, ·.;ei~scl1enen in 1953. 
Na veelvuldig onderzoel< van rond die tijd dateren de 
eerste publiel·~sonderzoeken I<. warn men tot de ontdel<.l<ing, 
dat niet het beleid fout zat rnaar dat (je gekozen 
doelstelling n1et goed was. Er werd namelijk gestreefd 
naar cultuurspreiding, zowel verticaal als horizontaal 
van een cultuur, namelijlo:. (Jie van de bovenlaag. 

Na deze ontde~O<ing ging men in het begin van de 
jar en zeventig me er vraagtel<.ens zetten bij het 
l<.unstaanbo1j in relatie met de verscl1illende bevol-
l<ingsgroepen en de betel<:enis van dit l<tmstaanbod 
voor de maatschappij. De cultuurcJebatten en (je l<.unst-
discussies laaiden 11009 •)p. 

Steeds kwam hierin naar voren, dat de sfeer in 
de mu.sea oncjanks a11es nog stee(js te 'deftiq' /./as. en 
dat de entree:trappen, 1etterliJk en fiquur Ii .if<. te l1oog 
war en. De toegankeli,jl<hei<j van (:le 'cultuu1~paleizen'. 

z . .:ials de musea in deze •:liscus.sies qenQemd werclen. 
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v \)CJ r (j e 'qewone' man, .vas nog '3teeds 3lei:::t1t. 

In plaats van tr-appen naar t1et 'hO<)galtaor' of 

OOt< we I g e no em ,j he t 'I< u n st p a 1 e 1 s ' , z o c h t m e n e e n 
oplossing waar(joor (Je ingang van t1et museum ove1-liep 
in ,je straat, l1et g2beuren van allecJag. In h,:=t 
algemeen streefje men naar ·.:ipenl1e11j en t•.)E .. :1anl<eli ;l<heid. 

r•laast ,jeze thema's keerden in .. je discuss1es vier 
t 11 e m a ' s s t e e d s t e r u g ; :) p e n b a a r 11 e 11j , !:• a c I< - t o - p e o P I e . 
bacl<-to-peoples en vorm1ng. Met openheid wer•j 
bedoeld, het openbrel<en en toeganl-:elij~<. mal<en van de 
muse a voor ie,jereen, l1et open-l1uis idee. Met 
back-to-people we rd bedoeld, het verleggen van 
aandacht voor het bestaande vaal<. elitaire put>liel<. naar 
r:le 'gewone' man. Met back-to-peoples we rd bedoeld 
het ert<ennen van verschillende cultuuruitingen, het 
erkennen van verschillende sub-culturen en van 
1jeel-publieKen. In het algemeen de erl<enning van de 
pluriformiteit in de cultuur, in plaats van de 
algehele verspreiding van een cultuur, well<.e het 
uitgangspunt vorm,je voor het toen beleden qeloof in 
cultuurspreiding. En als laatste, met vorminq werd er 
bedoeld, de vorming tot mondigheid en politie~< e en 
culture le bewustwording, voornamelijk door middel van 
educatieve begeleiding, hiervoor werden steeds ver-
f i j n de r e m e t i1 ode n v an pub l i e I< s b en ad er i n g o n t w i 10< e I 1j • 

Ook groeiden in verband h1er-mee de educatieve diensten 
verder uit. 

Yerder werd het aanbod bij tentoonstellingen ter 
dicussie gesteld. Men kwam tot de conclusie, dat het 
aanbod bepalend is voor het publieK dat men bereil<t. 
Een echte kuns t tentoonste lling trol< vooral een elite 
publiek, een dergelijke tent . .)onstelling sloot l<.ennelijl< 
aan bi j een bepaalde herl<.enbaa1~he1cJ, die op leiding en 
vorming vooronderstel1j, Men vr~oeg Zich nu af of er geen 
ten toonste llingen georganiseerd zouden I< unnen wor 1jen, 
die an de r e i den t i f i c a t i e - mo g e 1 i j I< he <j e n z o u d en 11 e b b e n , 
en die aan zouden sluiten bij ervaringen van verschil-
lende groepen mensen, en dan zo, dat aan verschillende 
vormings-n1vo's een ingang tot het tentoongestelcle 
materiaal ~<on worden geboden. 

Men wilde verbindingen leg9en tussen de 
beeldende l<unst en het dagelijl<s leven, cle dagelijl<se 
leefervaringen van mens en via tentoonstellingen en 
e><posities, om zo de kloof, die er bestond tussen de 
l<uns t en het pub liek, t e ve r I< lei n en. ln ve 1-1.::i an.j 
hiermee k wamen de pub lieK s-onde1-zoe~<en, en de tal< en 
van de educatieve diensten meer onder de aandacht. 

Er we rd geconcludeerd, dat de edui:atieve 
diensten van de musea er eigenlijk maar een beetje bij 
hingen, z1j verf<eerden zowel in een e:<tern, als in een 
intern isolement. Ten eerste waren deze diensten te 
weinig betrok.l<en biJ l1et tentoonstellin9s beleid in 
de musea. Dit zou moeten veranderen wanneer men het 
pub lie I< en de musea dichter tct elJ-.~aar wenste te 
brengen. 

Er werden nieuwe 
niet-bezoe~<.ers, in l1et 
het museum te betreKKen. 
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binnen cle steed3 9r0e1ende :3troom van musewle 
7:<P0:31t1es, ,je wijf<tentoonstelling ·Jorm. De 
w1_1h:tentoonstelling met een t.11ema, dat de lniurtbewo-
ners .::ou aanspref<en. Dit waren serieuze poginqen tot 
l1et tref<l,en 'v'an nieuwe .:;ate,;iorieen be::·.:iel<ers. 

Op tentoons tellings 9ebie•:l betel<enr:le dit 00!1. een 
andere aanpa~<. \/an de mono-interpretabele-ten1:<)onstel-
ling, wer(:l et- <:lverges~ha~<.eld naar (le P•)ly-interpreta-
be le- tent oons tel ling, waarin een ieder zijn eigen 
uit leg aan de tentoongeste lde object en I< on geven, al 
naar gelang hij of zij het tentoongestelde interpre-
teerde. Toch l<on er van deze manier- van tentoonstellen 
nog een educatief effect uitgaan. Bi.Jvoorl)eeld 111 de 
vorm van een schematische presentatie, waarin •je 
voorwerpen, die tentoongesteld wo1-den in een bepaald 
verb and geplaatst worden, waardoor er bij de 
t•eschouwer een bepaalde associatie opgewekt wordt, of 
l<an worden. 

Terwijl men in de jaren vi_iftig en zestig nog 
werKte met begrippen als schoonheid en har monie, en 
spral< over belering en opvoeding, het verhef fen van 
het voll< tot de l<unst, had men het in !1et volgende 
decennia over confrontatie met, en informatie over 
kunst. 

De ouderwetse bena.jering van de voorgaande 
jaren, we rd ingeruild tegen een nieuwe. De museum 
beheerder was niet langer de 1 hoge-priester 1 in ije 
tempel der schoonheid 1

, maar de 'wetensct1apper-, die 
studeer-t in !1et museum', dat er is om voorwerpen t2 
ordenen, om de stand van zaken te laten zien. 
Hierbij past een ged1stant1eerde, objectieve 
terminologie, dat wilde zeggen, men probe er de zo 
otijectief en zo neutraal mogelijl< zijn woorden te 
Kiezen. Ni et voor niets Krijgen cle museum 
af,jelingen, die tot dan toe 'educatieve-dienst' werden 
genoemd, een andere naam. Zij werden omgedoopt tot 
1 1< o mmunil< a tieve - a f de lingen', en / af de lingen-voor lichting 
beeldende-!<unst 1

• 

\tJanneer educatieve-diensten, of volgens de 
nieuwe term, t<.ommuni~<.atieve-afdelingen, zorg dienden 
te dragen voor de versterking van de band 
museum-publieK, en de band museum-nie t-be zo ek'. end- pu-
blie~(, dan zouden deze diensten ooh: rneer betro~<.~<en 

dienen te worden bij het uitstippelen van het beleid 
van het museum, en de uitvoer-ing daarvan. Oat zou 
dan betekenen, dat er een grote hoeveelheid Kennis en 
materiaal aanwezig zou mo et en z1.Jn binnen zo'n dienst. 
Verder zouden de contacten buiten het museum, met veel 
soortige instellingen, zoals het onderwijs, rje massa-
media, l1et vormings werK, enzovoort, voorzover aan-
we zig versterkt en uitgerJreid moeten worden, en 
voorzover niet aanwezig, gelegd moeten worden. Ool< 
zouden er contact.en moeten zijn met instellingen, 
die onderzoef<. verrichten op het gebied van de massa-
media. en met instellingen, clie Zich beziq houden 
met perceptie onderzoek en t•ehoeftepeilinqen, enzovoort. 
Daarnaast ZOU men moeten !<.unnen beschi~<l<en over 
apparatuur en bepaalde ruimten t·1nnen het mu::;eurn, 
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SCHEMA KARAKTERISTIEKEN VOORLICHTING/ 
EDUCA TIEF \'V'ERK 

Voorlichting, museum algemcen 

binnen 

1. advies bij beleidsvorminK 
analyse van bezoekers 

2. algemene inf ormatie over het 
museum 

3. berichten voor de pers 
4. publik.aties / drukwerk 
5. organiseren manifestaties 

ontvangsten van pers e.a. 
6. · publiekswerving 

buicen 

1. maatschappelijke ontwikke· 
Hngen en publikaiies volgen 

2. representatie in museum- en 
voor lichtingswereld 

3. contacten met de pers 
4. lezingen hoUden/algemeen 
5. samenu1erking andere mu sea 

(voorlichting/publiciteit) 

Educatief werk, collectie gebonden 

1. advies bij beleidsvorminK van- 1. contactcn met scholen 
uit educatieve gezichtshoek vormingsinstituten, biblio-

2. rondleiding - films/ dia's theken, ped. academies e.d., 
(van toelichting naar discussie, voorbereiding van bezoek, 
opdrachten/ speurtochren/ :: prograrnma's, stages e.d. 
rollenspel) 2. contacten met onderwijsi111ta11-

3. kijkbegeleiding ties 
informatie van losse bczoekers gemeentcn, inspectcurs e.d. 
in tekst/ geluid 3. orientatie 011tu1ikkeli11?,e11 

4. creatief iverk educatief werk, methoden van 
5. groepsu1erk-projectcn kennisoverdracht 

lesbrieven, lesdozen e.d. 4. f 1111ctioneren in z.g. ed11catieve 
6. opzet / 11itt1oerin g ed11catie11e netu1erken 

programma's 
7. instr11ctie mppoosten 

N.B. In de prakrijk zullen deze taken niet zo stcrk te schciden zijn en wel 
ecns in elkaar overlopen. 

uit: 'Museum ooen' voorlichting en publiekswerving 

door: Mr. A. Seret 

uitgegeven: in maart 1978 
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=oals museum leslol<alen, f1im-. r:Jia-, video-appa-
ratuur, en ruimten, en bibliotl:e~<.en. 

De gedachten over wat de er1ucatieve di2nsten 
voor zouden moeten stellen en wat l1un taKen zijn, en 
daarmee samenhangend, r1oe ze ingericl1t z.:iuden moeten 
ZiJn, ZiJ!l in de tiJ(J, l1oewel niet eencjui,jig, ZC>al.s 
=al bli.Jken u1t het volgende hoofdstul<., 'De taal< 
,;an t1et museum' -,verder ontwil<~<elcL 

Voor deze d1ensten zal met betrek.t<.ing tot de 
vermaatschappelijking van het museum, een belangriji<e 
taak ziJn weggelegd. Deze taa~< zal bestaan uit het 
vertalen, van de in de samenleving levende problemen en 
interesses, naar het museum toe, en deze via de 
tentoongestelde objecten weer terug te vertalen, naar 
de maatschappi'j. 

De uitvoering van deze taak brengt soms meer 
moeilijkheden met zich mee. Een eerste probleem is. dat 
de educatieve diensten Kampen met een onderbezetting, 
wat betreft het aantal medewerl<ers, een tweede hierop 
aansluitend probleem, is het opleidings-nivo van de 
educatieve medewerkers. In feite staat de opleiding, 
die voorbereidt op het verrichten van educatief museum 
werk, nog in de kinderschoenen. Verder zijn er voor de 
uitvoering van deze taak speciale ruimten in het museum 
vereist, zoals ,jia-, film-, en video ruimten, een 
ruimte waar museum lessen gegeven l·<unnen word en, een 
mediatheek, een bibliotheek, enzovoort, weH<e niet 
zomaar verwezenliJKt kunnen worden vanwege krappe 
budgetten. En wanneer de budgetten te k1~ap worden, 
wordt vaak voorrang gegeven aan bijvoorbeeld, het 
aanKoop beleid, en dan worden de andere ta~<en van het 
museum, zoals die cjoor de educatieve dienst ingevuld 
dienen te worden, al gauw verminderd. Terwijl cjeze 
laatste juist het gezicht van het museum bepalen naar 
het pub liek toe. 
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H. 3. MEN 
OVER 
FUNCTIE 

NGEN EN 
DE TAAK 

DISCUSSIES 
EN DE 

VAN HET MUSEUM 

3. i. 

In de zestig =eventiG we rel 
als instituut tcrcege ter c!iSGUS3ie gest.elcl. 

museum 
conte:<t 

door KunstwerKen 
van het bestaande 

Zijn tr a rji ti one 1 e 

v er ho1..;rjj n ,.~ 
die 
Het 

buiten 1Je 
1eef-<, err.)p, 

verlie::en. De r:)ep ,.., "" 
V:li operheic:! n:eer 

we rd steeds 1uic"!er, en gin gen 
naar oploe.singen, voor -:'"';; 

..... ' ·~i 

Zich gesteld zage:i. 
In dit hoofdstuK worden de volgende vrage,..., aar: 

de orde ge:3teld; :>oe reageerden en ~eageren de museum 
mens en en kunstenaars op deze ontwd<~<'.elingen ... =-,.., 
aanzien van de veranclerende taken en de ver3nderende 
positie van het museum in re la tie met de algmene 
maatschappelijl<'.e ontwiKKelingen waaraan 00 k< 
musea onderworpen Zijn. Maar oo!<, hoe werd, en 
worc:lt er op deze ~)ntwi!<!<elin,;;en met betre!-<:f<ing +,..,-r het 
inhouc:l geven aan het museale tieleid en cl us, cit" 
taa!<s.tellingen 'Jan het museum gereageerd? 

3.2. De overhei(~ en c:ie mus.ea 

Behalve 
museum en naar 
de 0'1erhei:j op 

c!ie2enen 1jie mi:: 
werk.zaamheden 
cjit getie•:l een 

of rr~or 

betro~~ven 

ro?. De 

ctirec:-t b!J 
z:Jn, 2.pee~i: 

ov~r~1eicj r,,;:;..o-~-t-
; ; '- - .... 

van he1: 
van de mu sea ~:ee1ge!egrJ I

·,.., 
'' 

ten 
van 

g e ti t e 1 d; '"'a a r 
In de algemene oms-::::hrijving ~o+ 

I'·-· ·.; 

be1eidsterre:n 'll)rdt rje vo1gende definitie, 
'I an 

\Ne11..ze 
!C0M 

in 
197 4 door Cle algemene ver'gadering van de in 

was aanvaarc!, voor een museum gehanteer:~: 

'Een museum is een permanente ins telling. ir: 
di ens t van -:le gemeensc:-.ap en haar on t w!!-<'. ~~ e1irg, 
toegan!<.elijK voor l1et pubiiel<, ni::t ger:c!lt 
op t1et maKen van winst, c!ie r:Je materie1e 
getuigenis2,en van de mens en ziJn omgeving 
verwerft, behourjt, wetensr:::happelijk onderzoeKt, 
presenteert en hiero\ler infori.ie~rt, voor r:!e 
doelein1:len van S":U<:lie, erjur::;atie e'l :;_ieroegen.' 

Ver·::ler is r::le overheid van mening rjat: 
'Het museum wordt bepaald rjor:>r cle aanwe::ige 
verzameling en (:!oor rJe pre:=.entatie. Een 
ver::an;ei!n9 bes-t:aa4:. ~J1~ \1r:-·or·Ner~er;, ':-in'f:.~~enr: a2r 
c :J l t u u r 0 f n at u u r' cj i e ~ n c r't r: er l i r '9 v e; Q 3 n c ,.=er 
ae,pect 
worrjt 

daarvan 
een 
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verzamelir';. 
in he-t: 3pannings1eld t 'Nee 
verzamelin,; preeer.tat:e.' 

maat:~~happelijk bel<:H°l';J :;an 'Het 
het 
dat 

"JerantwoorrJe, ::~)\Hel a~s ~=t 

van c!e aan\ve::1ge ver'::amelir.{;; 

Ver'antwo.::::r-rj \/OOr :::o\/er 

:c 
I ·-l 

ver1oren gaan van V') c r .... tt1erpe n \/r.)Ork< omen. 
Zinvo1 voor zover op ~~t"'\; 

'- "- ; I t e begriJPen en te 
opge:oepen, "_.., 

'._J ' herkennen wiJ::e een bee!r.:! 
de be1angste11ing, die b:J 

wordt 
het publiel<: aanv1e-

zig is, in 
of cultuur, 
diept.' 

een 
wordt 

l'lepaald gebied van 
aan ge vu J rj' '-Jerruim(j, Of ver-

'Daarbij is het goed te beden~<en cat c~e 

voorstelling, clie bij het pub1iel<: leeft, of 
het verwachtings patroon, waarmee de bezr::eker 
het museum binnen gaat, uiteenJopend van aard 
is en bepaald wordt dr)r)r verschi11en•:Je be-
weegredenen, gevoel voor -t:raditie of ma at-
s c h a p p e l i j l<: e b e t r o ~< !< e n h e i d . ' 

'Bovendien dient 
f•::'ite 

men 
een 

te beseffen, ct at '::et 
pub 1iek' 1··"1 , , benaming i5 'Io or een 
uitermate 
individuen, 
ins telling 
elementen 

g e'.>:imp li2" ee r de 
ieder m.:.t 

grr)ep 
eigen 

van bez·-:ie~<er:.:., 

kennis, ei·~;;en 

er: ei·:;;en r-..1 r; o. 
..... ' I._ 

waarrjoor verwachtings beelcl 
in zake van onderr:!e1en van het interesse 
gebied is opgebouw,j.' 
'Het museum Kan worclen opgevat als een 
ruimtelijke structuur; 
bewaard en getoond; 

het 
het 

organisatorische vorm; een 

gebouw, waarin 
;-::-l·-· ecnter tevens een 

ins telling met func-
ties en opdrachten, met een bedoeling, met een 
maatschappelijk belang.' 
(zie Jit.lijst.nr.18) 
(zie oot-; b1jlage Ill) 

Het cultureel beleid van de overheid is geent 
op de volgen.je drie hoofd<joelstellin,~en; ten eerste, he': 
ontwikK e1en, en ins. tand hourjen •1an culture le w a.::H'rjen, 
ten tweecle, het tc-eganKe!iJk 
jecten, en manifestatie::., en 
van de mogeliJKt1ede:i van de 
waarden te participeren. 

maken van culturele 0b-
ten de:-de het 

bevolk:ng om in 
be '/(;r (~er-en 

culture le 

Hetgeen de musea te biec!en hebben sluit nauw aan 
b1J hetgeen wat in de eerste en de rjerr:le hoof<jdoe1-
ste11ing ten aanzien van h""t culture le beleid gefor-
muleerd is, narneliJk; de conser·vering van r::ultuur~ 

en het op het 
Dit bele:d van cte overheid aanzien va;i 

musea houdt <:tan in: 
het ::erg dragen v0cr het t)e~.r::!ld<. ~aar ~, te nen 

en verzamelin9en, ten bet-::)2'/ 1= van ~et put.J!ie~« 

onderscheiden naar ,jee1gi:-)e-pen {Jo0r 11ic~(~e~ van 
de musea.' 
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Binn en 
ge spec 1f1 c e e-;' de 
zoal:3 
woner' ::;. 
e n z :.) v o o ;"" t , 
en 
worc:!en. 

het 

Daar'naast wordt het op ret 
gebrud-<. van 

beleid 
cl r,) 0 r V·I e t e n 3 r:: h a p p e 1 i j ~< e 

onderzoei-<.ers, ~·-<unstenaar:3, (tes~<.un(ti:21en op 
waar het museum zich met Zijn verzameling op 
Kunstliefhebbers. 

De overheid ziet dan oof<'. als een ta al<; van de 
musea, naast 
conservering en 

collectie '1or min 91 
restauratie, 

verwerv~nr;, 

registratie 
en documentatie: 

'Het instand houden van culturele waarden, an-
der ZiJdS he t aanzetten tot deelname aan de 

voor en de aJgemene cultuur 
culturele waarden te stimuleren.' 

3.3. Reacties op de 
meningen ten aanzien van de 
van net museum 

museum not a en 
maa t =·ch app e lij!•: e 

over;ge 
taak 

Wanneer de 
net museum 1-<ort 

eerste 

meningen ten aanz:en van de 
samengevat beKeken worden 

van 
dat 
!<.an er in de plaats een onderscheid gem a a~<; t 

en de worden tussen de mus ea voor f<.un:3t, 
voor moderne k<:unst. Het consept van 
moderne Kunst is gecompliceerder •jan rjat 
voor- oude l<.unst. Dit laatste :-<an 1;rij 

soort tempel blijven, die een se1ec·tie 
'War-e', 
plaats vcor 
meeste musea 

'Schcne', 
het 

en net 
beste uit 

l<:unst hebben 

net museum voor 
van een museum 
ongegeneer(j een 
bevat 

ere 
tij(1en. De 
a~han!<,e l~ j~·< v 3n 

de geiegde ;:··Naartepunt.en naast een conserveren~e 

taak, ook 
tent oons tellings r uim t e, art is-
ti eke actualite:t 

Het museum 
reflecteren. 

voor moderne t<.unst ::ou 
van net eigen ti Jdse !even moeten 

Hierdcor staan musea voor ~.::.unst v0or c!e 
m o e i l i j I<. e t a a K , z ·:. w e l de gesr~r1ie<.."'1enis 

weer te ge 1len, als oc~<; het de toel<:omst 
rich ten. De museum 

uit rjit 
het 

p r o b 1 e m a t i e ~<. l<, o m t rj a n o ') k 
grotendeels voort dilemma: rje structuur en het 
-functioneren van m u s e u m a 1 s m a a t s c h a p p e l i j I< 
instituut en er ziJC::s 
haar functies in 

Daarnaa:::; t 

en 
de 

do et 

het fenomeen moderne Kunst en 
s amer. levin·;i a ;1 (1 er :: ! J rj s , 

het V~)')! van 
pcsitje ~<.iezen v:3n <..ie museum rr1er:3en ten aanz!er \.'an een 
mp.a. ..... 

._ ·- ! ot· ject 
puC1ieK s 

tal< er 
Daart:i,; 

11 an 

een 

museum~ 
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het 
ge1eg(!, 
mc;je; ..... :;e 

in 
op de 

voren 

i:.t"":. 
-- '! 

!-(• fi'"'\Ci" 
I' -ti •'-o' .• 

c ,~:mm uni c; at 1 e 
De e 1ement en 

Zijn: 

met 
clie in 

door de c'fiverse sct1rijvers aanger:lr agen?, met an(!ere 
woorden, wat wordt er door rj i e ~~en en \/ er :3 ": a an ender 
b i j 'I o o r b e e 1 (j ' c u 1 t u u r ' , ' !-<: u n s t. ' en 'er:lu·::at1e'? 

Op d""'"'."'"" vragen zal in de paragr::!ven 
dieper ingegaan wor'den. 

3.4. Meningen en ger:Jachten rond het begr:p 
'cultuur' 

Het Klassieke cultuur Cle cultuur als 
het rijh: van het 'Ware', 

concept, 
het 
rond 

"t3oede.,, en het 
'Schone', was een concept, dat 1:le eeuw wisseling 
aangehangen werd, maar da1: nu zo 1angzamerhand 
verdwenen 

Een 

;c 
l·-1· 

anciere cultuur opvat ting, is 'cultuur' 
als belichaming van histori:sche en trac1itione1e 
waarden. De cultuur pro(Jucten d!enen, volgens c:liegenen 
die deze visie aanhangen, verzameld, bewaard en ge-
toond te worden niet zozeer omwi11e van zichzelf, maar 
omwille van de waarden die ze belichamen. 

De overheid bepleit de cultuur conservering op 
de vo Jgende manier: 

' De z i n 'J an he t i n e, t an rj ho u d en v a n cu 1 tu r e ~ e 
waarden, waaraan het verzamelen als zo<janig 
een belangrijKe bijdr'age levert, !<;an niet ge-
heel en al worden ontleencl aan c1° wij::e waarop 
en de mate waarin het verzame1en r·echtst;eeks 
Kan worden benut. Het verzameler heeft een 
gehee1 eigen waarrJe; het ie. ool<; op zichzelf 
te beschouwen als een culture le activiteit.' 

'Het museum heeft sle,::hts 1Je functie geharj als 
waardevol beschouwde culturele voorwerpen ~e 

behouden. Daar heeft aan ten gronds!ag ge~egen 

het bewuste besef, ~at ook voorwerpen, naast 
schriftelijl<e getuigenisssen, een verworven 
identiteit kunnen uitdruk~<en en doorgeven aan 
een vo lg end gesiacht. Deze over levering van cu1-
tuur is hoogst waar(jevol, niet om de traditie, 
bij wijze van folklore i:-i te houden, rnaar 
omdat de tra(Jitie \1ertrel<.punt en in zei.<;ere 
zelfs voorwaarde ;s vr:ior ieclere ver'0ere 

1i-t:. l i j 2 t 

Opvallen,j is, dat in de::e benaderingen 00\.\ wor·:!t 
~ewezen op het toenernenc !')elang var: 
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'H c e 'N e 1 '' '? e ! t e l a a 't , g e l o 0 -r ! l-". t 

tijdperK tegemoet gaan waarin we 
Jen van het verlerjen bewust laten 
(zie lit.1ijst nr.18) 
E ..:.·~ '--1' cu1tuur concept z:ch 

gangbare cultuurbegrip, 
de cultuur van de !::st::irische 

':lat we een 
de overblijfse

herleven.' 

tegen het 
de 

elite 
Cr"''it:ci, 

wort::!t 
verstaan. 'De' cultuur 

\Vorden 
eH~aar 

is volgens t:en een fie tie. Er 
moet ge;:.pr'Of,en van een vee1he!d van, in een sa-
menleving naast bestaan':le en prin,~ipiee1 ge-
liJk w aard;ge culturen. Kenme:Kenc:! veer c!eze ~)enade-

OOf..-: !let ver::et ring 
we rd er bljvoorbeelcl ·door 

, ..... in 
hog ere 

werkelijKheid is de cultuur van 1je 
lagen altijd het uitgangspunt geweest 

van een zendingsarbeid om noG n!et to~ t1et 
lie ht gel< omen bevol!<: ingsgroepen tot anclere 

ge(Jachten te 
(Zie lit.lijst 

br enr;:en., 
nr.C6) 

'IK kan met Overduin en Sr:..insmann instemmen als 
Zij schr'ijven: 
'Spreiders der cultuur gaan nog maar a1 te \taaK 
uit van een versma1d cultuurbegrip, van aan-
gewezen kontre;en, zoals schouwburg of mu sea, 
waar 
aldus 
(Zie 

ze zelf J<.omen.J 
Wim Knulst. 
lit.lijst nr.C8) 

'Want e: en ding was al snel duideliJ!-<; e e:; 
w i jl-\' 

heef t 
geinte
dir ec t 

tentoonstelling zcmaar 'c:roppen' in een 
en dan maar afwachten tot het pub1ie!--. \<•)mt, 
geen zin. De meeste mensen zijn alleen 
res:seerd in tento0nstellingen, die 1n 
verband staan met cle ei,;en woon-, wer!<'.-, o-f 1eef 
omstand1gheclen.' 
(z:e lit.lijst nr'.C6) 

Het liJkt de aanhangers van deze gedachte 
zinniger ieder Zijn eigen cultuur patr•:ion te gunnen, 
en in dat bestaande cu1tuur patroon naar openin:;en 
te zoeken. 

positief 
zullen 
moeten 
Willen 

Ook bestaat er nog een groep auteurs, die z:ch 
uitspreken over rje 'massa-cultuur'. De mu sea 

volgens auteurs als van der Staay aansluiting 
zoel-<en bij de dominerende 'massa-cultuur', 

ze niet in een vructlteloos isolement geraken. 
' ..... de manier waarop musea behoren om te gaan 
met potentiele, ~.-~·~1,.::; .... ·,_. :;..; ; ·-· 

arme groepen. 
nie:.1we 

Ne em rje cultuur-v an-velen de 
massa-cultuur serieus. 
(1it.1ijst nr.C6) 

' ..... de ont wik ~<. e Jing 'I an 
Europa ~oorgedrongen wel'laarts verschijnsel, 
t0t stanc! '.jebr,:Eht •:toor een c:imbinat:e ··1an 
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we:-- pen, 
X1eur'-, 

'·./a;--; 

een 
v ·:- r 7'\: - ' 

e!.e:-nenten 
\_f ?. r. 

'Om het mu2.eum te :-::av.en tot wat het Z')U dier,en 
te uni'1ers.ee: inst!t~.Jut het 
een di a 1 e~.: tis c r1e v er' hou 1:::!ing tot de rnassa-(';ui-

tuur 
( z i e lit. li..;s t ~ .......... ,f ~. '\ 

; l; • i ...,.·) 

3.5.Meningen en gerjachten rend begr;p: '¥<~Jn:-St' 

en 
!...iet 

ze\ler:tig r.ogal wat moei1ij\<.her:!er. 
de l<iJnst ult de eer2.te helf"': van 

r:1et 
rje t 1.vin-

t1g2.te eeuw 
probleemloos in 

Zich ruimtelijK gezien r0g relatief 

integreren, de 
de bestaande 
opl~omst van 

context van net museum 
'happenings', 'environments', 

'body-art', 
musea voor 
hou 1jelij~<. 

'lan,J-art', en 'concept-art', stelden de 
nieuwe problemen. Deze kunstvormen 'Haren in-· 

11aaK erg e;<treem. 
doorbr0ken, 

Esthetisr::he en ethiscr1e 
taboes werden 
er Coor l'\ un st en a ar s 

en in veel 
participatie van 

gevallen 
het 

we rel 
publ:ek 

verwa.-::ht. 
Verga nl<: e li jl<', hei d, !<.ortstondigheid, plaatsgebor.-

denhei1j vaa!-\ buiten in '1e1d en tje s0ms e~<-

treme a-f'~etingen van c!e !--<.urst'tve;-~~<ei; v e r r) 1) r~ :: a a k t e n 
o n \1 o o r z i e r1 e t. e c; ~1 r; ! :=. c h e Pr<)blemen. 

Hoe moesten de mus ea reageren op r:le:-·ge1ijl-\e 
on t w i k !<. e 1 in gen 1;; e z i en h u n be p e r k : n g e n , a , "" g e ;) o n cl e n -
heid aan een get·ouw wat ::ei.f oov, weer ::ijn beper-
1-<inr;en had en, meestal, afhan!<.elijKheid van 1:1e ove~~-

heid? Een intensiever contact met rje !<.unstenaars i)1ee!'\ 
daarom meesta1 noodzaKeliJK. !<un8tenaars 
niet meer alleen werken af geven voor 

Zij war en aan,,vezig 
een doordat 

Kwamen dan ook 
een tentoonste1-

bij het op::;, tel-
Zij ter 

ling, maar 
len van 
plaatse een deei 

tentoonste11in·g, 
van hun werl<: 

structie ervan aanwezig 
Kunst ei:=.te 

dienr:Jen 
veel 

ma al-< ten, 0f 
of wilder 

Ce 

De 
historische en publieKe 
botste regelmatig met 
sen van een tijdelijKe 

van 
aspect van 

de belangen 
e><POSit!e. 

beseften cl at 

de mu2.ea. 
de vaste C 1)1lectie 
en ruimtelijl<;e ei-

ze moesten Museum leiders 
inspr'1ngen door micldel van het ~) n t 1N i K ~-\ e l en \/an 
alternatieve 
een positie 

expositie metho 1jen en 
in te nemen -:en opz:cht = 

een mering hiet'omtrent 1: e ontwil<'h~elen. 

he~ 'Kunst' ·.;-=rs~aan; 

'Ne~"~-t.elij~,e 
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(!aarnaast 
van de !<unst, 

Wat werd 0nder 

·;an 



waar'.:!e. 

JI .. (' I•; c + J 
' ;,..; ! . ·-· .. i 

I<unnen wel 

Een zo 
v.; aar:n 

in 
e~n opvat~ing 

c1 e \< u r. s t a l e 

1 ~~ ~=-· mp l e >< i t. e i t / 

een 

een 

ie 
! ._1 

het ware hogere 
een hogere waarde ver'tegenW')Ordigt, ze be1ichaamt een 
heilzarne Kracht. De::e opvatting z:Jn 
z u i ··1 er' s t e v c r m n i et me er v o or, ma a r : :::: een 
opvatting die in oucJere tel<.sten over museum beleid nog 
heel duidelijk aanwe::ig i:3. 

Nu z i Jn er 11 an de z e op v a t ting de gedachten 
over·;ebleven, •ja1: er een ze!<.er ge1oof is de 
heiizame werking van ~<.un:=.t, zeker in st er\<. 
gerichte benaderingen. 

Een andere benaderings wi,,;ze is de 1<.unst als een 
aufonome institutie, c!ie zijn eigen gesch1edenis, 
zijn eigen wet ten en ziJn eigen k wali1:eiten heeft. 

'Het is de taak van cje Kunstenaar om zijn l<'Jnst 
in de wereld te plaatsen, me er en niet 
minder, 
om dat 

en het de ta al<. 
niet 
van cle maatschapoij 

wat 
te gebruiken, 
bijvoorbeeld, 
te maken 

in haar 
tot 

door het 
een 

in 

is !<unst 
functie te 

bijvr)Orbeel(j, 
be 11orrjeren, 

het museum z!chtbaar 

'Kunst is op zic:h een maatschappe1iJl< feit, dat 
zich niet nog eens een toegang hoe ft te 
verdienen, door een functie van iets an(jers in de 
maatschappij te worden.' 

'Anders verandert een museum, dat er is 
voorwerpen te ordenen en een stand van zaKen 

om 
te 

het !a ten 
bewust 

zien, in een 
wor(jt 

psychologisch instituut, 
maKen 

anders.' 
'Zo zie ik 
functioneren; 

het 
als 

dan het af'leren van 

museum voor hedendaagse 
een instelling die de 

iets 

h:unst 
eigen 

tij(j zichtbaar maak. t, en 
al~. mogelijKe toek,omst, maar 

verduirjelij!-< t, niet 
als levend morn.:ment 

V -·~ <.:111 het 
Volgens 
E 1 i o t. 

ver1eden.' 
R.H. Fuchs 

(Zie 1 j t. Ji j st nr . .A.2) 

Fuchs de Kunst 

naar~ een citaat \1an T <' 
! ... :;.. 

volgens Joost Ba1jeu, 
Zich V P."''7Pt 

- I ,.;_ '-'" 

z:et 
tegen deze autonome Kunst opvatting 

die 
al~. 

v 01 gt; 
'Fuchs handhaaft de c..ioelloosheid van vunst en 
daarmee het a1s 
}(.unst·NerX da~ aut'.)ncorn i·=- van 
direct maatschappeliJK gebruiK is afge-=.cheiclen. 
Daardoor Kan ook 
in~ tituut, tot een 
ma3t.sc~app:~,' 

11 t.1iJ3 t 

Kern 
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l1et 
de) el 

museum. 
zichzelf 

a f zo r, r.~lerlijk 
\,vorc!en in de ... 



-; ,...... ~"\ .._;·..,,,; 

'ver-· maa tsGhappe liji< ing 1 ee;., 

vooral 
dat ze 
kring 

, ..... bij c!e 
ver\Narring 1.)ver 
sociaa1-cultureel-, 

r; et 
en 

een 
verschi1 tussen 

een l<unst-t.)e1eid. De 
verwarrinc; is w a a r s {:: h i J n ! i J ~-<. o n t s ~. a a n u i t cl e 
geclachte, 
affectie 
worden. 

dat ook artistieke creativiteit en 
met v,unst gedemocratis.eerr:! 1..-:unnen 

Dat is echter een misver-
stand.' 
Zo is De Wil,:fe var. mening, dat cte !-<unst en 
de moderne kunst zeer hoge eisen stelt en 

daardoor altijd wel een zaal<. van een beperK te 
zal blijven. 
'Hij somt op wie hij van de grote k'.c.Jnstenaars 
persoonlijk. heeft ge!<.end, spree!< t 
houcling, levensverhaal en opvattin~;;en 

van een 'bijzonder soort ras'.' 
(Zie lit.lijst H1) 

over 
;,le> 
':..f ; ·J die 

De kunst als avant-garde is een opvattir.g waarin 
de kunst per -::lefinitie een kritische kracrit is, in de 
samenleving: 

' ..... is 
een 
een 
dat 
geven 
voor 

Kunst een met de 
uitdruk~"in9s 

k ommun:catie 
primair in 

mi·jdel 
middel is. 

staat 
aan ervar:ngen; om 

zict1zelf en anderen. 

mens 
dat 

Het 
is 
die 

Het 

gegeven vermogen, 
per r:!efinitie ook 

is een vermogen, 
om ges.talte te 
bewust te maken 

vermogen tot ver-
be e 1 din g, c.:f at d e er var , n g !~ on l< r et i -seer t., verhel-
dert, me,:feceelbaar maak t ..... ·· 

' ..... Kunst is een tot 
althans het ;;reep !<ri...;ger; op 1.:fe 

men zich bevindt, een moge!ij~<heic1 

plaatsbepa- ling. 
( Zi e iit. lij st nr.Dt: 

Weer anderen :er;gen ir; r1 1_in benadering van V.'..mst 
vooral de nadru!..-: op .Je 
ook' we1 maatscf:appel:JJ..<:e 

ma at sch a pp e 1 i...; !<. e 
in 11loe(j van k.unst. De 

kunst ~e::ien spiegel van maat:schappij, 
samenlev1ng. 

Diegenen clie cieze menin9 aant1angen zijn van 
mening, cl at kun:::.t alleen vanu;t zijn maatschappelijke 
context begrepen kan worden. Kunst moet r:lan o,..,,'° altij·j, 
aldus verto!K t in c!eze meningen, gepresenteerd worden 
in samenhang met andere versctiijnselen in de cu:tuur. 

'.A.1 de uitingen van 1-<unst, 
opzich:::e1fstaan:.:! ]OS, 

de t.!itv,ortst va:; een 
t·')t 

van ~, ..... u n 3 t - a 1 s - p r r:: 1
: e 3 ' 

s oci a a1-Y: ult ur e 1 e 
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g e ~ r e =· en ~ ~er .. : , 
rj e e 1 !; e t: : e .. ~ 2 ;; ~ 

er. t .:i. r ""' r. ; Cl t,.. ' . - _.. '' ' """ ' ' . 
(::: e 1; ... 1: ; ·=> + 

'I •'' ..., ._, • 

w i::; 
,~msterr:!am; 

maar 
a1s 

'De Kuns1:. is zc een 
gegeven, cat ik er alle 
lk vind :::elfs, dat iK 
moet doen want ik den!< 
hoefte aan hebben.' 
(zie lit.lijst nr'.C13) 

rer:hter. 
r:Jat i:: 

dat de 

1 .. 1 ..... ,. ... (...J.;. 
, ' -. -· . 

·':' + .:i. ,-J .::i. i; : Lr 
-·' . -· ·~' ·- . '.../ : ·. 

'.~ ., ; 

m a a t s c: ~ a p ;:; e 1 i J ~-<. 
voor"' 'Ni1 or:;eisen. 

groeier;de mate 
mensen daar be-

'Het doel van een museum van hedendaagse Kunst 
is te helpen ons bewust te maken van ons tijds-
gewicht, mensen een spiegel voor te houden, 
grote kunst is altijk actueel.' 
(zie 1it.1iJst nr16; 'Laten wij het museum niet 
herme1:isch 
musea.' 

afsluiten van het leven, open de 

door: Willem Sandberg) 

Een zeer specifieke opvatting wordt in dit 
verband verwoorrj rjoor J. Leering; naar Zijn men1ng 
wordt de Kunst teveel als 'het' creatieve gebeuren bij 
uits.teK gezien. Hij ziet Kunst als een toevallig 
historische institutionalis;ering van de indivic!uele 
creativiteit en het is de taal< van het museum om dit 
verband weer zichtbaar te mak.en. 

' ..... collectieve creativieit': 'Het maken van 
Kunst is een aspect van het menselijk 
en het als andere aspect en van dat ge,jrag, 

tafelma-zoa1s bijvoorbeeld eetgewoonten en 
nieren, verloopt oo~< het kunstmal<en 
bepaalde patronen, die van per:ode tot periode 
verschillen 

'. .... per sociale groep is er een ver'sc:hillend 
patroon te ontdeki<.en 

' ..... eetgewoonten het,ben een collectief ~<.arak

ter, men is geneigd zicl1 aan een bepaalcle norm 
aan te passen. Kunst mat<:en is daarentegen een 
typisch individualistisch verscl1ijnsel, in onze 
kultuur en in onze tijd ten min:;;te.' 
' ..... de mens verstaat zijn wereld of wer~<elijk-

heid door middel van dE: ervaringen, 
bewustz1jn l1un nee1-slag vinden in 
voorstellingen. De::e laatsten, zi Jn 

en ZiJn 1dentificatie met cJe 
n o o clz a k. e l i J k : d a a r d o or w or d t z i Jn 
her-1-<:enbaar en is zijn werelcl thuis.' 

(jie in zijn 
begr!ppen en 
or1entatie in 
werkelijt<~1ei-:J 

werkelijkhe1d 

' ..... Het in·jivi(juele in !·::Ji·jact:'3chel spannin9 
tot het ·::o lle 1:: t;eve. De verf1ouding w;sselt. 
(zie lit.lij::;t nr.A6) 
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De z1(: i1ze l f ci"'-"l,·l,:>n 
··-' ·v - ' ._. ,.,.. ' ' ' 

werden steeds omvanqr1Jf<.er. !n Museum nr.1 !C-172, st.aat 
een interpretatie van een ';Je,:!a..::ht'=n w1sselin9 tu::: sen 
c:· ;~ p e r t s a 1 s P . H u I t e n , P . r;, a u ;j i b e r t. , M . I< u s t ·:J N , H . 

Sneemann, E. ·:le 'h'iJ.je en Leymar·1e: 
'',v'ij verclecJigen ;je (Teat1e 11an e-:in mo(Jel s12teern 
in de vorm van een veel omvattend laboratorium 
dat eH<. s0ort van inf or ma tie- sit.ui3tie zou f(unnen 
st1muleren en testen, met andere wo:)orden: het 
museum als informat1e cent rum, als een televis1e-
s tat 1 on.' 
(zie lit.lijst nr.E2/ 

Grootse voorstellen werden gedaan zoals; 
publieKs stimulatie door middel van presentatie buiten 
het museum, gereduceerde toegang voor schoolKinderen en 
vr1Je toegang voor hun begeleiders; uiteindelijK totale 
afschaffing van entree heffing; cooperatie met vaK-
bonden; discussiemogelijKheden met de museum-staf, or-
ganisatie van een platvorm waarin afgevaardigden van 
het publieK ZtJn opgenomen en het reduceren van 
obstaKels zoals formele architectuur, sluitings tijden 
en suppoosten. Het one-man systeem werd bestreden dat 
resulteert in een aan lout er subjectieve oordelen 
onderhevige collectie vorming, zeals door Edy de Wilde 
wordt aangehangen. 

OndanKs deze wilde plannen valt er in tweede 
helft van de jaren zeventig in veel musea voor moderne 
Kunst weer de neiging tot geslotenheid te bespeuren. 
Dit leidde in Nederland in die tiJd tot discussies over 
de functie van het museum in relatie tot het publieK. 
Jean Leering en Jan van Toorn verdedigden een publieK-
gerichte v1s1e, in 'Vormgeving in functie van museale 
overdracht', tegenover het objectgerichte uitgangspunt 
van, onder andere Edy de Wilde en Rudi Fuchs, respec
tievelijK de gewezen directeur van het StedelijK Museum 
Amsterdam, en de directeur van het Van Abbenmuseum te 
Eindhoven. 

De verdedigers van de publieK-gerichte visie 
Zijn van mening dat het gebouw en de inrichting van 
het museum afgestemd moeten Zijn op de leefwereld 
van de gewone bezoeKer. Terwijl de verdedigers van 
de objectgerichte visie daarentegen de autonomie van de 
Kunst en van het museum be~adruKKen: 

beide 
van 
Zijn 

De beteKenis van het educatieve werK ligt in de 
visies zeer verschilled. Typerend voor de inhoud 

de algemene discussies die daaromtrent gevoerd 
is de uitspraaK: 

'Wat is het verschil tussen het bijbrengen van 
inzicht en w anneer moral1seer je en dring je 
je eigen normen en waarden aan de bezoeKers op.' 
Gedurende deze dicussie Zijn er nogal wat 

verschillen,je standpunten 
van het e(::lucatieve werK 
gedaan door verschillende 
woordt zijn mening als 

gevormd. Over de bete!<.enis 
Zijn al verschtllende uitspraKen 
auteurs. Dr. H.H. Frese, ver-

volgt: 
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' ..... Hij de presentator van tentoons te llingen 
zou de mensen tegen zichzelf dienen te bescher

men en hen tegelijkertiJd uit de cocon van hun 
beperkingen moeten halen. Hoe? Door hun kriti
sche Zin verder te stimuleren in plaats van de 
differentiatie in de publieke belangstelling te 
homogeniseren.' 
(zie lit.lijst nr.83) 

Een andere mening verwoord door J. Leering is 
als volgt: 

' ..... ertoe bijdragen dat de mens deelneemt aan 
datgene wat in de maatschappij gebeurt, opdat hiJ 
niet het slachtoffer van deze gebeurtenissen 
wordt; ertoe bijdragen dat de mens deelnemer van 
de instellingen is die de maatschappelijke orde 
bepalen, opdat hij hiervan geen bestanddeel 
wordt; ertoe biJdragen dat de mens drager van de 
ideeen is die voor de samenleving belangrijk 
ziJn, opdat hij niet aan hen onderworpen wordt.' 
(zie lit.Jijst nr.81) 
J. Leering en J. van Toorn geieden t1et museum 

in vier sferen met ieder ziJn eigen opname niveau, 
waarbij de inrichting van het gebouw en de inrichting 
van het artistieKe aanbod met elkaar verbonden ziJn. 
Maar ook het artistieke aanbod van het museum aan het 
publieK wordt in vier sferen of vier irwa1st1oet<.en onuer
scheiden, nameliJK; informatie, recreatie, interpret a tie 
en educ a tie. Deze inva1sr1oeken beantwoorden volgens 
Leering en van Toorn enerzijds aan de museale doelstel
ling en anderzijds Komen zij tegemoet aan de bei1oeften 
en het verwachtings patroon en het opname vermogen van 
het publieK. 

'Zo op een riJtJe gezet, !open 
precies zoa!s we dat bij de 

gebouw stelden van het meer 
het meer motiverende. Hierop Kan 

deze invalshoeKen 
inr1chting van net 

onverplichtende tot 
de Keuze van Je 

ter beschiKKing staande overdract1ts-techn1eKen 
direct aansluiten, gericht als deze is op de 
onderscheiden effecten op zichzelf zijn immers 
eveneens gedifferentieerd: van een meer passieve 
tot een meer actieve deelname van het publieK 
aan het gebodene. Bij dit alles dient echter 
voorop te staan, dat het museum zich met zijn 
aanbod niet als een schoolmeester opstelt, maar 
uitgaat van de bedoe'ing, c,.iat de bezoeKer onder
zoeKer wordt: dat hij ervaringen opdoet, die hem 
aanzetten tot zelf te onderscheiden, samenhangen 
te Zien,. Kortom: ze!f tot meningsvorming en tot 
een oordeel te Komen. 
(zie lit.lijst nr.5) 
' ..... de 'vervreemding van de maatschappelijKe 
werkelijkheid tegen te gaan', waarvan 'de uit-
ingen van de cultuur' slachtoffer ziJn geworden. 
Zij - de musea - moeten ervoor zorgen dat de men
sen zichzelf Kunnen terugvinden in een wereld 
van ervaringen 
verwant is. Het 
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gaat om het gevoel van echtheid, 



en betroKKenheid. 
(zie lit.lijst nr.C7) 

De beteKenis van het educatieve werK in het 
Lijnbaancentrum in Rotterdam wordt als volgt verwoord: 

'De bedoeling achter het Lijnbaancentrum is: 
'Niet zozeer Kunst voorschotelen, maar de moge
liJKheden aanreiKen om op een breed terrein visu
ele ervaringen op te doen, de zintuigen te priK
K e 1 en.' 
(zie lit.liJst nr.C5) 

De filosofie van het LiJnbaancentrum is wel eens 
als volgt onder woorden gebracht: 

en 
niet 
Of 
met 

'Het gebouw ligt in het centrum, een winKelcen
trum waar winkelend en wandelend publieK is. De 
ruimte was bestemd voor tentoonstellingen. We 
gingen er vanuit, dat het tentoonstellingen moes
ten ziJn voor iedereen; iedereen Kan er KiJKen en 
zien, ziJ het zeer verschillend, al naar gelang 
zijn aard, aanleg, milieu, opvoeding en op-
leiding. Het gebouw was open geKoncipieerd: vier 
toegangen van glas, gratis toegang. 
Dus 'open' tentoonstellingen, gebaseerd op 
thema's van alle dag die in het gehoor liggen of 
in het oog vallen via associaties met dageliJKse 
handelingen, gebeurtenissen als ooK problemen. 
Zo opgebouwd dat de variaties (associaties) op 
het thema alle gradaties 'Zien' verzamelen. 
TrapsgewiJs een thema behandelen, waarbiJ de 
hoogste of laagste tree door iedereen zelf wordt 
bepaald.' 
'Het LiJnbaancentrum had en heeft niet de bedoe
ling om Kunst of beeidende Kunst te exposeren als 
doel op zichzelf. Het begin- en einddoel was en 
blijft het trachten mensen visuele ervaring te 
lat en opdoen.' 
(zie lit.lijst nr.F1) 

Andere meningen, zoals verwoord door E. de Wilde, 
door R.H. Fuchs, ZIJn meer op de Kunst gericht, en 

zozeer op het maatschappeliJK functioneren ervan, 
de 
de 

maatschappeliJKe gebeurtenissen in relatie tot, en 
Kunst. 

'De activiteit van het museum Kan de ontwiKKeling 
van de KijKgewoonten versnellen en daardoor 

I 

van de artistieKe verschijnselen van vandaag 
toeganKeliJK maen. Door ordening, selectie en ac
centuering werKt het museum opinie vormend. De 
samenhang in de p lurif or mi t ei t van artis tieK e 
verschijnselen wordt duideliJK gemaaK t. Zolang 
Kunst nog van belang is, is dat de wijze waarop 
het museum Z1Jn maatschappeliJKe taaK vervult.' 
( z i e ',. l i t . 1i J s t n r . A 1) 

en volgens R.H. Fuchs: 
' ..... ziJ het publieK moeten eigenlijk Kunnen 
begriJpen in welke richting een KunstwerK wiJst, 
in plaats van waarnemen waar het kunstwerK nu 
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De 
stap 

De 
van 

staat. En dat waarnemen vanwaar een kunstwerk nu 
staat, is geen futurologische activiteit, maar 
een historische: het gaat om het herKennen en me
ten van de stap die het kunstwerK heeft gezet uit 
het directe verleden naar nu. Die stap is wat het 
K 1Jns t werK beteKent. 
(zie Jit.Jijst nr.A2) 

educatie IS er volgens Fuchs dus op gericht, om deze 
duidelijK te maken, het Kunstwerk te plaatsen. 

mening hieromtrent van Wim Beeren, huidige directeur 
het Stedelijk Museum Amsterdam, is als volgt 

verwoord: 

t1et 

' ..... u vindt dat het publiek met drie facetten 
van Kunst moet worden geconfronteerd: Kunst als 
autonoom bebrip, Kunst a!s historisch gegeven in 
een reeks gebeurteniss.en, en Kunst in zijn 
maatschappelijKe functie. 
' ..... de behoefte om de functie van het museum 
niet te beperKen tot een visuele confrontatie 

met Kunst is nog steeds even groot. De opvat ting, 
dat het Kunstwerk op zichzelf genoeg is en dat 
daaraan voldoende te beleven valt zonder er van 
alles bij te halen heeft voor mij op dit ogenblik 
geen geldigheid meer.' 
' ..... om te denKen dat het voortreffelijk is, om 
ooK gedachten uit te wisselen. Er zijn door 
Kunstenaars zo ontzettend veel ideeen geverbali-
seerd, dat het onzin is om die weg te stoppen, 
maar het schijnt in musea nauwelijKs een rol te 
speJen, behalve missct1ien in de bibliotheeK.' 
' ..... Daar wordt het meestal bij gelaten terwijl 
ondertussen die kunstenaars met elKaar in gesprek 
z i j n.' 
' ..... lk Vind dat 
aan de orde 
te creeren is 
(zie Jit.lijst 

moet zijn, 
nog aan 

nr.C14' 

hier, 
het 

de 

in het 
proces 

gang.' 

museum, ook 
om die situatie 

Men in gen 
erjucatieve 

de wet en 3 ch appe !ij~<. e rela~:e var. 
worc:t oncJer 

andere aangenangen door Loor '.ve:st::iroe~--:: 

ve:--schillencle 

en met publie!.z:, ·:entraal stellen. 
Een log:sche gang van z.al<:en, volgens Loor 'l'/est-
broek. i'ladat mu sea het pub lie!<: ont,jek t t:ebl">en 
zullen ze het we! niet me er loslaten. Het · 
mer·!< waardige is 1 .::Lat 
ZiJ binnen }<riJge:1 
pub!ie~:saan taiien 
den gebr:..iik t om de 
tonen, sle 1::hts een 
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(zie 1it.1ijst nr.82) 

De beteKenis van t1et educatieve wert~ wordt dO'),.... 
h a a r n o t a : ' ~i a a r e e n n i e u w 

museumbeleid', als "lerwoor;:d: 

'Het eaucatieve werK in het museum omvat 
activiteiten, die er op gericht ziJn de afstand 
tussen het museum de collecties en het pu-
blieK te verk le in en, met het cloel het pub Ii et<. 
te betreKKen bij het museum gebeuren, te hel-
pen bij het bevredigen van de nieuwsgierig-
heid en het verwerven van inzicht, en te priK-
K elen tot eigen activiteit.' 

'Het educatieve werK leidt naast werKzaamheden 
binnen het museum ooK tot activiteiten daar-
bui ten. Museum presentatie opgevat als expositie-
inrichting, Kan men als 'passieve-presentatie' 
beschouwen tegenover 'actieve-presentatie' in 
de educatieve sfeer. Voorlichting ten slotte 
is specifieK naar buiten gericht en wel in 
het bijzonder op de werving van publieK.' 

'Suiten het museum liggen de taken vooral op het 
gebied van het opzetten en onderhouden van 
verbanden door samenwerKing met andere educ a-
tieve instellingen en het verstreKKen van in-
formatie aan zeer verschillende groepen van pub-
lie!-< .. ' 
(zie lit.lijst nr.18) 
De schitterende idealen zoals die in 1972 door 

menige museum man of vrouw geformuleerd Z1Jn, zijn voor 
als nog idealen gebleven. De toenemende bezuinigingen 
en de afhanKelijKheid van de overheid, zijn natuurlijK, 
evenals de ontwiKKeling in de Kunst vanaf het einde van 
de jaren zeventig, ooK van invloed op de huidige gang 
van zaKen. Veel musea worder nu gedwongen te verdedigen 
wat ze bereikt hebben, in plaats van dat ze 
gestimuleerd worden tot de ontwiKKeling van 
alternatieve museum-modellen. 

De bezuinigingen nemen niet weg dat er in de 
jaren zeventig en tachtig een groot aantal nieuwe musea 
Z1Jn gebouwd, of gebouwd worden, of dat er nieuwe 
vleugels aan bestaande mu sea zijn toegevcegd, of 
toegevoegd warden. In sommige van deze ontwerpen wordt 
de tendens tot rust en gesJotenheid gereflecteerd. De 
tijden, waarin het museum zich vaaK als een soort 
supermarKt presenteerde zijn daarmee, liJ~.t het 
voorbij. (Zie lit.lijst nr.E2) 

53 



'Nieuwe muse a voor moderne 
'Museumficties, wisselwerKingen 

Kunst in 
tussen 

Europa' 
museum, 

maatschappiJ en Kunst' 
door: J. Seijdel 

3. 7. Meningen over het f'unctioneren en de taaK van 
het museum de plaats van het museum in de 
maatschappij 
In de nota: 'Naar een nieuw museumbeleid', van 

1976-1977, wordt uiteengezet wat het doel of de taaK 
van de musea is gezien door de overheid. Deze taaK van 
de musea wordt niet los gezien van het algemene beleid 
ten aanzien van Culturele zaKen. De musea hebben inzaKe 
dit beleid een dienende f'unctie, dat wil zeggen, dat 
van de drie hoofddoelstellingen ten aanzien van het 
culturele beleid, namelijk het ontwiKKelen en in stand 
houden van culturele waarden; het toeganKelijK maKen 
van culturele objecten en manif'estaties; en het 
bevorderen van de mogelijKheden van de bevolking om in 
culturele waarden te participeren, er twee belangrijK 
Zijn ten aanzien van het museum beleid. Deze Komen tot 
uitdruKKing in de conserverende taaK van cultuur, en 
ten tweede de op het publieK gerichte functie ten 
aanzien van het toeganKelijK maKen van culturele 
opbjecten en manifestaties. 

' ..... Enerzijds zijn de muse a een onmisbaar 
instrument bij het instand houden van cuJturele 
waarden, anderzijds Kunnen zij de algemene ont
vanKeliJKheid voor culture le waarden stimuleren 
en aanzetten tot deelname aan de cultuur.' 
' ..... Dit beleid ten aanzien van de muse a is 
engere zin houdt dan in zorg te dragen voor het 
beschiKbaar stellen en gespreid presenteren van 
culturele voorwerpen en verzamelingen ten behoeve 
van het publieK onderscheiden naar deelgroepen
door middel van de musea.' 
'. .... Musea een zinvolle plaats toeKomen 
midden van voorzieningen als bibliotheKen, 
chieven, culturele centra en buurthuizen, en 
samen met organisaties op het gebied van 
mingswerK, onderwijs en Kunstbeoefening, 1n 
catieve netwerKen Kunnen worden opgenomen.' 

te 
ar-
Zij 

vor
edu-

'. .... Daarnaast zal het beleid echter niet in 
mindere mate gericht moeten worden op het ge-
bruiK van musea door wetenschappeJiJKe onder-
zoeKers, kunstenaars en anderen min of meer 
als 'insiders' te beschouwen bezoeKers zoals 
kunstliefhebbers of deskundigen op gebieden waar 
het museum Zich met zijn verzameling op richt.' 
' ..... Uitgangspunt voor elK museum vormen de 
verzamelingen. Pas door met die collecties ten 
behoeve van het publieK te gaan werKen Kan het 
museum echter zijn maatschappelijKe taaK gaan 
vervullen. Het is van wezenliJK belang, dat de 
museum collecties voor het publieK toeganKeliJK 
gemaaK t word en, en wet door het museum be zit 
op een begrijpelijke en aantreKKeli.JKe wijze 
te presenteren.' 
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Hiermee Komen 
als zeer be langrijk 

we op een 
aangemerl<. te 

ander 
taak 

door de 
van het 

overhe1d 
museum, 

nameliJK: 
'. .... het slaan van een brug tussen de 

verzameling en het publieK.' 

waarbiJ net presentatie beleid de scharn1er is 
tussen het verzamelen en het wetenschappeliJk bewerken 
van voorwerpen en het educat1ef maken van de 
verzameling. 

De taaK van de musea is due in het Kort, de 
vragen die vanuit de maatschappij word en gesteld 
trachten naar het beste vermogen te beantwoorden en 
proberen in te spelen op de behoeften die bij het 
publiek Kunnen worden waargenomen. 

verder ziJn er naast deze 'maatschappelijKe' 
educatieve taaK nog de overige taken als; collectie 
vorm1ng, en verwerv1ng, conserver1ng en restaurat1e, 
onderzoek en documentatie, beve!lig1ng en registratie. 

Tot zover de mening van de overhe1d verwoord in een 
discussie nota. (zie ook b1Jlage Ill). Als gevolg van 
deze not a breek t de discussie over de musea weer Jos. 
Overal in allerlei bladen en tijdschr:-iften verschijnen_ 

reacties op deze nota. 
Bijvoorbeeld van Cor Blok, in 

1977, waarin hij in een artiKel reageert 
not a beschreven basis-voorwaarden voor 
gericht func::tioneren. Voor Cor Blok 
vooral op het publieKson<:lerzoek: 

Museumjournaa! 
op de in de 
het publieK-

ligt de nadruK 

' ..... Omdat de not a het motto 'meer mens en naar 
de musea', nog voJop hanteer't, staat c:le vraag 
waarom mensen niet naar het museum Komen tame-
lijk bovenaan. Zowel voor de werving als voor 
de opvang en begeleiding van mens en die wel 
Komen is het verder nodig, wensen en verwach
tingen te Kennen waarop men Kan reageren men 
zal rekening moeten houden met de manier waar
op de bezoekers in hun eigen omgeving worden 
benaderd. Naast het werken met een algemeen 
publiek en voor doel groepen, zal de begelei-
ding van individuele bezoekers me er aandacht 
moeten krijgen.' 
' ..... Musea zijn schaKels in de Keten van so-
ciaat-culturele instellingen, die tezamen het in-
strumentarium vormen voor de doeleinden, die sa
mengevat Kunnen worden onder de naam 'permanente 
educatie'. Samenwerking met alle mogelijke scha
kels is daarom geboden. Daartoe zullen de musea 
betroKKen moeten worden biJ de opbouw van regio-
nale en lol<.ale educatieve netwerKen.' 
' ..... De nota dwingt de musea zich te realiseren 
dat ze met een publiek te maKen hebben, dat bete
Kent, dat nu eindetijk grondig uitgezocht zai 
moeten worden in hoeverre de educatieve preten
ties Kunnen warden waargemaaK t, die de versct1il
lende musea ontwiKKeld hebben, en die de minister 
nu tot een wezenliJK Kenmerk van het museum uber-
haupt bevordert.' 
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' ..... Musea Z1Jn, 'met hun sch at aan oorspronKe
lijK materiaal uit een ver en meer nabij verle-
den', immers bij uitsteK geschiK t om de 'ver-
vreemding van de maatschappelijKe werKelijKheid', 
tegen te gaan, waarvan de uitingen van de cultuur 
het slachtoffer zijn geworden. Zij moeten ervoor 
zorgen, 'dat de mensen zichzelf Kunnen terug vin
den in een wereld van ervaringen, die herKenbaar 
is aanspreeK t, verwant is.' Het gaat om het ge-
voel van echtheid en betroKKenheid, ..... ' 

(zie lit. lijst nr.C7) 

De taaK van het museum voor moderne Kunst ligt 
volgens Rudi Fuchs in het feit, dat: 

' ..... de musea voor eigentijdse Kunst staan zeer 
dicht bij de Kunstenaar en vormen in feite een 
schaKel in het productieproces van Kunst. Deze 
omstandigheid houdt in dat een museum voor ei
gentijdse Kunst op een zeker moment niet voor 
het publieK, maar voor de Kunstenaar Kiest. Die 
hacheliJKe vrijheid moet het altijd houden. IK 
betwijfel of die binnen een Educatief NetwerK a 
la CRM gewaarborgd zal blijven. 
(zie lit.Jijst nr.C9) 
' ..... Zo dan zie iK net museum voor hedendaagse 
Kunst functioneren: als een instelling, die op 
net terrein van de beeldende Kunst en vormge-
ving de eigen tijd zichtbaar maaK t en verdui-
delijK t, niet als mogelijKe toeKomst maar als 
'levend monument van het verleden'(T.S. Eliot).' 
(zie lit.lijst nr.A2) 
' ..... Een museum is er om de men sen eraan te 
herinneren dat de dingen morgen anders zijn dan 
gisteren.' ..... , aldus Rudy Fuchs in een inter
view door Bert van Rijsingen in de VolK sKrant. 

De taaK van het museum van moderne Kunst, is 
volgens E. de Wilde, gewezen directeur van het Stede
liJK Museum te Amsterdam, als volgt 

' ..... de primaire taaK van net museum is Kennis 
van de artistieKe Kreativiteit bijeen te brengen 
en te ontwiKKe1en. Daarna volgt de opdracht die, 
Kennis voor het publieK toeganKelijK te maKen.' 
verder gaat de Nota volgens De Wilde voorbiJ aan 

de specifieKe verhouding die bestaat tussen het museum 
en de kunstenaars: 

' ..... is net museum voor de Kunstenaars een be
langriJKe informatie bron. Daar kunnen Zij Ken
nis nemen van de hedendaagse Kunst, ontwikKe
iingen in binnen en buitenland. Het is oot<. de 
plaats waar de discussie tussen de kunstenaars 
onderling ontstaat. Zoedoende draagt het museum 
in bel.angrijKe mate bij aan de oordeeldsvorming. 
Deze beperkte insiders-Kring is voor het Kunst
Jeven van bete!<.enis. Het museum functioneert 
hierin als een broedplaats. Deze functie Kan al
leen vervuld worden als aan de Kunst geen taken 
worden opgelegd, die bu1ten de artistie!-<.e krea-
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tiviteit om gerechtvaardigd moeten warden. 
(zie lit.lijst nr.C10) 
In een artike1 over E. de 

directeur van het Stede1iJk Museum 
VolKsKrant: 

Wilde, als vertreKKend 
.A.msterdam, in de 

' ..... voor de Wilde is het noodzaaK dat een man 
Kiest. Het resultaat is anders een verzameling 
van compromissen' volgens de Wilde, en dat is rje 
meest KaraK terloze verzameling die denKbaar is. 
De homogenite1t en continuiteit van een collec
tie moeten bepaald worden door· de vis1e en het 
Kwalitietsgevoel van een man. 
' ..... In ziJn verzameling streefde hij ernaar, 
zegt hij, 'de sterKste persoonlijkheden met de 
grootste verbeeldingsKracht zo uitvoerig moge-
lijK te presenteren.' Hij heeft Zich nooit op 
volledigheid gericht.' 
Musea die volledigheid nastreven liJKen allemaal 
op e!Kaar. Ze illustreren hooguit de kunstge-
schiedenis, maar geen enkele Kunstenaar komt 
goed uit de verf.' 
(zie Jit.lijst nr.H1) 
Volgens J. Leering zou het museum moeten kunnen 

functioneren tussen kunstenaar, publieK en overheid. 
Het museum neemt al<:!us als kommunicatie medium voor 
beeldende Kunsten een belangrijKe, maar eigen plaats 
in. 

' ..... Het museum is te vergelijKen met een 
maandblad. Het moet de genoemde veelheid aan 
informatie aanschouwelijK struK tureren. Dat 
beteKent: de plaats definieren, die de deel-
informaties ten opzichte van elKaar en van het 
geheel innemen. Het is niet meer voldoende dat 
het museum een forum is voor e1gentijdse Kunst, 
want het moet de bezoeKer in de gelegenheid 
stel!en zich bewust te worden van zijn Kulturele 
positie in de dynamische maatschappij. Dat wil 
dus ook zeggen: de sociale relevantie van de 
Kunst duideliJK maKen. 
Daartoe moet het museum uit Z1Jn quaranta1ne 
Komen. Niet alleen moet het inhoudeiijK de te 
treKKen parallellen in het maatschappelijK 
leven tegenover de Kunst plaatsen, maar het moet 
ooK in zijn werKwijze in teamverband samen
werKen met de Krachten buiten het museum. lnter
diciplinaire werKgroepen die bestaan uit vaKlie
den uit het museum, Kunstenaars; vaKmensen uit 
van toepassing zijnde diciplines, technici, 
enzovc11:irt 1 moeten in teamverband projecten zoals 
exposities voorbereiden. Wanneer we bedenKen 
welKe technische inspanningen binnen Kommerciele 
exposities worden aangewend om de aandacht van 
het publieK te treKken doet de expos1tietechnieK 
van de musea middeleeuws aan. Het argument dat 
de KunstwerKen voor zichzelf spreken gaat tegen
woordig niet meer op. 
De Kunst zou op het ogenbliK veel meer in een 
bewustwordingsproces van algemene maatschappe-
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liJke aard moeten functioneren, dan als een voor 
z1chzelf sprekend schoonheids ObJect. Nieuwe 
expos1t1e techn1eKen moeten ontw1Kkeld worden, 
gebru1K mak.en van n1euwe techn1sche v1ndingen op 
het siebied van beeld en toon.' 
(zie lit.lijst nr.81) 
' ..... Het museum a ls gangmaK er van bewus t wor-
dings processen. Het heeft tot taaK de visuele 
informatie, die via verschillende Kanalen tot 
ons Komt te structureren, en daarbij de sociale 
relevantie van Kunst duideliJK te maKen. 
BiJ tentoonstellingen, over onderwerpen van 
algemeen belang, met maatschappelijke relevan-
tie, gaat het om het opgang brengen van bewust
wordings processen bij het publieK en om het be-
invloeden van maatschappelijke veranderingen.' 
J. Leering ziet een levend museum als de plaats 

waar men sen gestimuleerd moeten worden tot het 
Kritische doordenKen van maatschappelijke problemen. 
De conventionele museum man zal het alleen niet meer 
aankunnen. Hulp vanuit andere Kennisgebieden is noodza
Kelijk en ook ziJ die toevallig binnen Komen, de bezoe
kers, moeten een steentJe bijr::lragen. Het publieK wordt 
hiermee mondig gemaaK t.' 

(zie lit.lijst nr.82) 

In dat zelfde artiKel van Loor Westbroek wordt 
de mening van H.H. Frese verwoord: 

' ..... Laat ieder die in het museum K om t de 
mogelijKheid geboden worden, Z1Jn eigen vragen 
te stellen, zelf te oordelen, te Kiezen, te 
genieten, speels te leren. 
In plaats van een eenduidige interpretatie van 
de objecten, waarbij de visie van het museum de 
bezoeKer wordt opgedrongen, pleit Frese ervoor 
de verschillende wijzen waarop tegen museum
voorwerpen Kan worden aangeKeKen, door een ge
dif f eren tieerd gebruiK van middelen en methodes 
te honorer en. 
BezoeKers zullen zich vr1Jer voelen, museumbe
zoeK Kan zo tot een ontdeKKingsreis worden, al
dus Frese.' 
Volgens Joost Baljeu zou het museum zich Kunnen 

en moeten ontwiKKelen tot een platform dat ruimte 
biedt aan de schaal vergroting van een maatschappeliJKe 
Kunst en alles wat daarmee samenhangt. Het zou een 
trefpunt Kunnen worden voor ontwiKKelingen in Kunst en 
Kultuur. Maar: 

'. .... Het museum Kan van de Kunst niet anders 
geven dan een reflectie. Maar zo goed als de 
Kunst de maatschappelijKe ontwiKKelingen volgt 
en deze we! een andere vormuitdruKKing geven, 
maar niet hervormen Kan, zo belangriJK is daar
biJ het evaluatie proces waarvoor ooK het museum 

achteraf een platform zou Kunnen bieden.' 
' ..... Alie uitingen van Kunst, ooK die van Kunst 
als los opzichzelf staand <jing, zijn het product 
de uitkomst van een bepaalde relatie van de 
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Kunst tot de maatschappij met haar diverse dis-
ciplines van de Kunst-als-proces.' 
Joost Baljeu ziet als algemene taaK van het 

museum, het slaan van een brug naar andere plaatsen 
waar cultuur tot uitdruK!<.ing Komen; de Konsertzaat, de 
filmzaal, het toneel, de opera, zowel als andere rele
v ante gebeurtenissen, zoals lezingen, discussies, 
Kursussen, alsooK pauzeplaatsen binnen en buiten. 

' ..... Deze campus-gedachte vraagt om een andere 
benadering bij het bouwen, en bij de stedebouw-
Kundige opzet.' 
(zie Jit.lijst nr.C12) 

Volgens Loor Westbroek weKKen de musea de 
indruK, dat zij er Zijn voor een speciaal publieK, en 
dat ZiJ speciale namelijK educatieve doelen nastreven. 
Men moet, zo wordt aJgemeen aangenomen, al een zekere 
Kennis bezitten om deze instituten te Kunnen bezoeken. 
De dwang tot leren weK t 'dissonante-gevoelens' op. Bij 
natuurwetenschappelijKe musea, maar ooK culturele in-
stellingen als dierentuinen, openlucht musea, Kastelen 
etc., blijKt dit niet het geval te ziJn, zij treKKen 
dan ooK veel bezoeKers. ZiJ hebben niet een bepaald 
doel, maar Z1Jn multifunctioneel, dat wil zeggen, dat 
Zij open-staan voor velerlei soort gebruiK. Ze roepen 
geen dissonante gevoelens op. Zij Z1Jn interessant niet 
alleen door de aard van hun collecties, maar vooral 
ooK omdat zij de mogeliJKheid van ontspanning bieden 
voor het hele gezin. Hun reKreatieve functie is groot. 

' ..... Musea zouden het publieK meer mogeJijkhe
den Kunnen bieden door vertoning van films en 
het geven van cursussen en lezingen in hun pro-
gramma's op te nemen. Cafetaria's, ateliers en 
bib liotheK en ziJn even noodzake liJK e aanvulling-
en om deze instituten multi-functioneel te ma-
ken, alsdus Eisenbeis. 
Kunstmusea, die door het hanteren van bepaalde 
cultuurwaarden een hoge toegangsdrempel hebben 
ingebouwd, Kunnen deze wat verlagen door publieK 
de gelegenheid te geven binnen hun muren lokale 
of nationale symbolen te Zien of die objecten te 
bezichtigen, die het 'algemeen eigendom' van 
de bevolKing Z1Jn gaan vormen. Men zou wat dit 
laatste betreft Kunnen denken aan het Rijks
museum, dat mede zul!<.e hoge aantallen bezoeKers 
trekt omdat de 'Nachtwacht' er hangt.' 
(zie lit.Jijst nr.82) 

Een geheel andere mening wordt verwoord door 
Cladders, directeur van het Museum Abteiberg in 
Monchen Gladbach weH<.e werd ontworpen door architect 
H. Hollein 1n nauwe samenwerking met directeur Cladders 

met betreKKing tot de Kunst en de Kunst in relatie 
met het gebouw, de ruimte: 

' ..... Kunst wordt niet alleen gemaaKt, maar ooK 
ontvangen. Hoe wordt ze ontvangen, en waarom? 
Dan komen we terecht bij Daniel Buren en zijn 
Kader-theorie, een Kunstenaar, die me bijzonder 

59 



heeft beinvloed. Buren wijst erop, dat we Kunst 
in een bepaald Kader plaatsen en ervaren. Dit 
Kader is altijd een gebouw of een terrein, en 
deze zijn plaatsvervangend voor een instituut. 
Het museum is zowel inst1tuut als gebouw. In 
toenemende mate wordt Kunst als iets museaals 
beschouwd. De Kunst heeft daar ziJn plaats en 
alleen binnen dat Kader wordt een werK een 
KunstwerK, zelfs dan als het er niet staat maar 
ernaar refereert. Het haalt er zijn innerliJKe 
Kracht, zijn wortels. Je Kunt het vergelijken 
met de Madonna-beelden, die in de Middeleeuwen 
op straat en aan de huizen werden opgesteld. 
Deze Josstaande beelden ontleenden hun functie 
aan de Kerk, de Kerk als gebouw, als Kathedraal, 
=n de Kerk ats instituut. Deze positie bekleedt 
in deze tijd het museum op het gebied van Kunst. 
Er is niets anders. Het is de ptaats voor Kunst, 
het Kader.' 
' ..... lk heb tentoonstellingen bijna altijd 
samen met de Kunstenaars gemaaK t. En ik ben van 
mening, dat Kunst en ruimte evenmin te scheiden 
zijn als architect en ruimte. Kunst is altijd 
een ruimtelijk fenomeen geweest, niet alleen 
omdat het in een ru1mte hangt. Kunst heeft een 
blijvend thema, al sinds de Middeleeuwen. De 
Kunst heeft attiJd in ruimtelijke categorieen 
gedacht.' 
' ..... Het is bijna vanzelfsprekend, dat iK de 
ruimtes en zalen van dit museum betroK in 
samenwerking met de Kunst en de Kunstenaars. Er 
was echter een probleem: het gebouw was in plan
ning maar er was geen geld om een verzameling op 
te bouwen. Alleen wanneer dat wel mogelijl< was 
werd er een directe relatie gelegd; zo zijn de 
grijZe schilderijen van Richter bijvoorbeeld ge
Kocht op de afmetingen van een te bouwen zaal.' 
' ..... Het museum is de plaats van de 
Kunstgeschiedenis. Die geschiedenis wordt echter 
vanuit het heden verandert door wat er nu 
gebeurt. !K moet in het museum dus ooK Kunnen 
Zien wat er verandert.' 
(zie lit.lijst nr.C4) 

3.8. Kunstenaars en het museum 

In de zestiger en zeventiger jaren Kreeg het 
museum behatve met alternatieven, en atternatiev,: 
Kunst, ook te maKen met oorlogsverklaringen van Kunste
naars. Vanwege het burgelijKe karak ter van het museum, 
maar vooral vanwege de eenz1jdige, Kunstmatige manier 
van Kunstgenot die het bood, en vanwege het k ader, dat 
de gewenste toenadering tussen Kunst en leven onmoge-
lijk maaKte. 

Als reactie hierop werd er 
steeds flexibeler gereageerd. Het 
alle Kunstrichtingen en uitingen en 
tegenstribbelende Kunst. 
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ogenbliK 
0 f?? ... 

Hoe ZOU 

Zijn? 
deze 

Nog 
relatie 

steeds 
muse a 
een 

K unstenaars op dit 
haat-liefde verhouding? 

In een door de redactie van wonen T fl..BK opgestel-
de 
aan 

vragenlijs t werden een aantal Kunstenaars hrerover 
de tand gevoeld: 

' ..... Als institutie schijnt het museum nauwe
liJKs nog een thematische invloed te hebben op 
het werK van Kunstenaars, en zelden wens en 
de Kunstenaars die op deze enquete geantwoord 
hebben dat hun werK op Zijn beurt het museum als 
institutie zou moeten veranderen. Het beleid 
is vooral van belang. Deze verschuiving van de 
interesse voor het gebouw naar de omgang daarmee 
en de invulling daarvan is een verrassend nieuw 
aspect in de discussie over musea. Niet de 
institutie in haar geheel is belangri.jk, maar 
wat enkele mensen hiervan maken. Deze concentra
tie op het beleid liJKt het natuurliJKe gevoig 
van de wens om het museum als de beste stand
plaats voor kunstwerKen aan te houden. Het 
museum meet nu weer de volle aandacht op de zin
tuigelijKe waarneming van originele KunstwerKen 
richten, want het is geen standplaats meer onder 
vele, maar de 'Heimat' van de Kunst zonder vee1 
concurentie.' 
(zie lit.liJst nr.E2) 
(zie ooK bijlage II) 
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H.4. 

EEN 
TAAK 

DE 
EIGEN 
EN DE 

VORMING VAN 
MEN I NG OVER DE 

FUNCTIE VAN 
EEl'..J MUSEUM 

KUNST 
VOOR MODER NE 

Een m1..iseum 
stand van zaken 

voor moderne Kunst 
op t1et geb1e<j van 

is een museum waar 
morjerne f<'.unst in 

beeld gebractit wor 1:Jt .joor mi.-:l•Jel van tentoonstellin•~l 12n 

waaraan bepaalde them a' s aan tenqrondslaq )< unnen liggen. 
'# e 11..: e . .:J e z e a c 11 t e r l i 9 ':J e n •. j e t h e m a ' s z i J n i s 

a f ha n h. e Ii JI< 'l .:.rn 11 e t be le; d d a t e r· 1 n 1j e z e mu s e a 
gevoerd wordt, en (jat is weer aft1anf<.elijl<. van welke 
visie de museum men sen ten aan::1en van (je taa~< van 
het museum hebben. 

museum, 
gedane 

voeren 
tuele 

4.2. Mi jn visie ten aanzien '/an .:je 
uit.gelegd en ver(jtJi(leiij~<t aan 

u i t s pr a~'· en 

Mijn visie op van de taa~\ en .jus 

taal< van 
d~: han·j 

op van !1et 

het 
v::in 

te 
beleid ten aanz1en van !1et hiezen van even-

thema's vo•:ir tentoons tellingen wll ik. als vol9t 
•Jmschr1jven; 

!k voel wel verwantsc::hap met (Je ui1:spraken 
gedaan door Joost Baljeu en Cor 81.:il': ten aan::i<?n van 
de re la tie k uns t .. -museum-maa t schappelj: 

van 
Fri ts 

' ..... Al cle uitingen van kunst ook die van l~'.unst. 

als los opzichzelf staancl cling, ZiJn r•et pro·:luct., 
•je uit!<omc:;t van een bepaalde re la tie: van •je 
!<.unst tot de maatsciiappij met l'li.kW ·'-11verse dic1-
plines, van cle ~<unst-als-pr·oces. Daarmee wor'Ji: 
bedoeld, dat de !,:unst niet lan9et~ u1tsluitend 
als autonoom ;jeel9ebied W•)1-dt gepresenteer.j, 
mi.l,:ir in s amenwer f<ing en \n ::.arnenhan9 met an-
d ere ·.ieelqetiieden, als po!itiet-~. ec•)nomie, 
wetenschap en 
(zie l1t.!ijst nrCl2) 
·2n de \/Ol<]ende ui tspraiJh ge<::laan door-- C>:•r Blok: 
' ..... cl e ' •i e r v r e e rn 1j i n g / a n cl ·= rn a a t s .:. 11 a p p e 1 i J k e 
w e r f.( e l 1 _i k h e 1 r:J ' t e 9 e n 1: a 9 a a n ; w a a r ·1 an ' d e 
uitingen van de cultuur', 'slachtoffer' zijn 
geworden. 
Zij de musea 
men sen zichzelf 
van ervar1ngen 
•: e r w an t 1 s . 

m.:)eten ervcior 
kunnen terugv1nc!en 
die t1erkenbaar 

Het 1~1aat ·-:im 
echt!1ei1j, en be t r of< !<. en he id. ' 
(Zie lit.lij5t nr.C7) 

'/erder t.2n if< - - I, . __ 1Uf''-. 

het Centrum 
Bless: 
, ..... <.:1e /.)ecl·.:·e l1n9 
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~ .. _ u n s t "1 ·) C) r =· c: h o t. e I e n , ma C: r rj ·= 
m o -;i e ! i J !<, 1-1 .,;:; .j e n a an r e i h en ·) m o p <~·2n t·r-ee·:J' 
te;- rein ,11suel·2 er·iar~ingen op te •.:1 ') ~ n, .j e 
Z11IT.Ut•-j·:::n te p r d<, lc. e I e n . ' 
( z i "2 11 t. li J st nr.C5) 

en .j a a r a c h t e r I i g ·J e n .j e 
L 1 J n b a an C e n t ;~ um , .j 1 e .v ,= i e e n :3 a ! s .; o l g t ·::i n •l e r 
wo.::;rden is gebract1t door D;~s. L.A. Welters; 

' ..... Hei: get·ouw !igt in r•et centrum, een 
Ninkelcentrum waar win~<:elenr::l en wandelend pu-
bliel·<'- is. De ru1mte was bestemd voor tent.oon-
ste!lingen. We gingen ervan urt, dat !1et tentoon-
stellingen moeten Z1Jn voor 1edereen. !edereen 
l<.an er k1JKen en zien, ZiJ het zeer versct1il·-
lend, al naar gelang ZiJn aard, aanleg, milieu, 
opvoeding en ople1cJing. 
Het gebouw was open gekoncipieercl: vier 
toegangen van glas, gratis toegang. 
Dus 'open' tentoonstellingen, gebaseer·:l op 
thema's van alle dag die in het gehoor ligc;ien ·')f 
in het oog vallen via assoc1at1es met dage-
liJk se t1andelingen, gebeurt:enissen, als ;.)Of'-

prob le men. 
Zo opgebouwd cl at Cle a ssocia ties op 
het tt1ema alle gradaties 

t!1ema 
'zien' verzamelen. 

Trapsgewijs een t·ehandelen, waat~bij rJe 
zelf hoogs te of Jaags te tree i.joor iedereen 

wordt bepaalij. 
en verder: 
' ..... Het Lijntiaan Centrum t1ad en heeft niet cJe 
t•ecloeling om ~'unst of beeldende kunst te eApose-
ren als dc~·el •)PZ1ch::elf. H"=!t t;egin en einrJd(;el 
was, en ~)Jijft ri.et trac11t.en mens en visuele er-
varingen te la ten opdoen.' 
(zie lit.liJst nr. Fl) 

De ~<unst welke getoon°j wor<"lt in cle musea voor 
moderne Kunst of beeldende kunst moet niet 
beschouwd worden als een opzict1::elf staan•j ding, als 
iets verhevens waar de 'gewone' man geen i-<.aas van 
heeft gegeten. Zij moet besc:l1ouwd wor1jen a!s een 
voortvloe1sel uit deze maatschapp1 j. 

De musea moeten deze Kunst door hun wijze van 
presenteren, in relat1e en 1n samenl1ang met an(lere 
verschiJnselen van maatscr1appij, naar de men sen 
brengen. Niet om;jat de !'(unst, zoals vroeger we rd 
gedacht, ee·n he1lzame werking zou het>ben op (!e mensen, 
maar omdat de kunst en .je wijze van presenteren door (le 
musea cje mensen •Neer rjich t.er bi J ,je 'maatschappi.J' 
zou Vunnen brengen. 

Het tentoonstellen ·.;an 
0pz1cl1zelf maar heeft als 
bewuster l-<.iji-<.en prober en 
stap in .j e 1~ i r:.; h tin q van 

maatschappiJ. 
' ..... er toe biJdra9en 
datqene w3t in •:ie 
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nissen 
-..1 an (je 
;an9r1 Ji.:. 
H .) r •J t.' 

'--. .-. + 
\ l ~ ·- s1act1toffer van 

,:Jat 
i·:jeeen is 

::iJn, opdat 

'J ·:i ·) r ·:! e 
niet aan 

]1t.!tJSt nr. 81) 

samenle 111ng t>?-
hen ondsrwarpen 

De manier 
mens en, en (jeze 

waarop de 
z1 Jn allen 

musea hun t .. 2<:Joe lin9 ·::ip ·:Je 
hee! verschillencj van aard, 

milieu, . .:.pleidings- nivo en 1nteresseqebie<'.:l, zouden 
moeten overbrengen wordt onder andere verwoord door J. 
Leerin9 en .J. van T·::iorn, een manier 'Ian benaderen van 
verschillende mensen die mi j wel aanstaat. .J. Leering 
en J. van Toorn geleden een museum in vier sferen met 
ie·jer ZiJn eigen opname nivo, waarbij cje irn~ichting 

van het gebouw en de inrichting van het artistieke 
aanbod met elkaar verbonden z1jn. Maar ool< het 
artistieke aanbod van t1et museum aan het publiek. w0rdt 
in vier sferen of vier invals- hoeken onc.lersche1 1jen, 
namel!Jk; informatie, rec:::reatie, interpretatie en 
educatie. Deze invalshoeken komen vol9ens J. Leer-
ing en J. van Toorn tegemoet aan de behoeft.en en het 
verwact1tingspatroon en het opnamevermogen van het 
pub lief<. 

' ..... H e t g e b o u w e n z i j n in r i ': h t i n g de 
gewone bezoe~<er nauwelijks of 9een 
aan~< nopin(;:i.spunten met erv aringen en belevingen, 
die l1ij zelf in zijn eigen omgeving t1eeft of 
he t z .) u ,j en !1 e t re st aura n t en de rep rod u c t 1 e 
afdeling moeten :::1Jn.' 
' ..... Op het vlal-< van de purJlie~<.saccomodaties 

restaurant, repr~oductie afdeling en ,jergelijke 
ZiJn er· voor het gemidde!rje pub lie\<. 

we! aank nopingspunt en aanwezig. Op f1e t 'fl.JI·'. 

van de eigenlij~·'.e activ1teiten van het mu-
seum 
col!ect1e, 
dergelijke 
' ..... Er is geen 
bezoeker mogelijk 
gaan naar die 

presentatie van «:Je eigenliJ!<e 
w1sselen1.je 
helemaal 

t.entoonstellinge11 

opbouw 
maal.z t 
anrjere 

niet.' 
van sferen, die 

van de ene sfeer 
.:Je 
te 

van con frontatie, 
die 'Jan hem serieuze 

:.:;feer 
aanda.:::l1t vraagt V<)Or de 

tentoongestelde ~<unstwerKen.' 

' ..... Niet alleen een on•:lersc11eit:1 tussen de 
dienstruimten, werkp1aatsen en 1-<.antoorruimten 
enerzi jds en de pul) liek sruimten anderzijds, maar 
ooh. binnen deze laatsten zel-f, met name in cJie 
ruimten, waarin Je tentoonstelt. Die gedif-
f·:rentieerde sfeerbepaling is t•elangrijf<., want 
iedere s feer gaat g2paard met. ~en eiqen ·)pname 
n IV 0. 

gangen, zit.-' ..... In de loop- en zit -gebie,jen 
en praat-hoeKen, het restaurant l<ijl< je an•Jers 
tEgen de geplaatste Y.unstwerken aan 

e ;-: p (: s i tie z a le n, 
s7el1in9 
.:; •) 11 e c t i e 
·Jenc··2mde. 

hangt, 
g e present e er ,j 
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1 an f-.: i j f< -::- n ;-n 1 iFJ er ·· ·:- r p Ii.-:; ht e" ·:I ·:i an in 

:aatst genoemde, waarin J·2' als museum '•.ie h•:i0«J-
s.:hap' wilt ov.:::rren·~en. Met ·Ji~ wi-::selen..-Je 
:: \= n v an f<. i j k en rn ·~J e t Jc: r e ~ . .::: n in g h 1:· u ,j e n 
·:le tic·uw en t11 _1 .-Je in1~;.:htil1g. Je zu!t. 
verschillen.je opname n1·1.:.'s b~?Nust m•:• .. ::ten 
tc:ren; in elk van 1-Jie gebie(Jen moet Jf: 

·:> p name n 1 v o .::i p n i e u w ins t e 11 en, a f 9 e s t em ,_-J •) p 

WI J

in 
•:le 

het 

~< araf< ter1stief< van die ruimte dat. wil Z'29·Jen op 
1je functie en uitgaande van l1et qedrag, ;jat .je 

van de tJezoef<er in .jie ruimte verwacht. 

De verschillen.je c·pname-n1vo's worden d0or 
Leering en Van Toorn bee!•.jmatig ver9eleken met de 
opname nivo's van bepaalde sferen, .jie men ~.ent en 
ondergaat in een grote stad. Het opname nivo van je 
zitgeb1eden wordt vergeleken met rJe sfeer v;:in !1et 
park in <je stad; er zijn cte nodige visuele 
aandachtspunten zoals een vijver, een beei,:!, een 
alleenstaande boom, het rozenprieel et cetra, ,vaar je 
me er of min1jer geinteres seer 1j naar 
on'1erplichten,j. 

De loopgebieden 
tentoons t e llen, 
of dwalen in 

worrJen 
de st ad; 

in een mus.::-um, 
verge lei<. en met 

'strolling' deor 
opname-nivo is daar't•ij 1et s ger ichter, 

k u n t 

waar 
het 

t<:..11-<.en, 

je I-< un t. 
sienteren 

r:le st.-::i<j. Het 
maar n0g niet 

bepaald: je bent uit op het zien van onverwachte 1jingen 
en gebeurten1ssen, of van bel,~ende <:!ingen on(!er e,~n 

onverweichte gezichtshoel<, maar je t1ent nog niet op 
zoek naar iets bepaalds. 

Oat laatste is eer•jer 11et geval met 
activiteit als het winkelen, dat. daarom verge le!<. en 
wordt met het museaal programmapunt van «J e 
wisselende e:-:posities. Er is 
orientatie, waarop al of niet 
J.<,an plaatsvinden. 

sprake 
een 

van e~n 

bepalencle 
~Jerichte 

De uiteindelijf<e t<:eus i1et meest '1er p licr1 t en(ie 
vm·jt plaats punt op de sc:haal van de opname n1vo's 

bi.J de l<oop van een l)epaald procJuc t. Voor 
d1t verge liJl~baar met de beoorrJeting dor)r-
van de door het museum vormgegeven en 
tentoonstellin·;J van de eigen c.::d!e<:tie. 

t1et museum is 
de bi:=zoef<.er 

(lepresenteercle 

Het voordeel van zo'n beeld is, ;jat je je er 
mak.l<elijker iets concreets bij l<.unt voorstellen, dat 
oo~< herl<ent:·aar moet zijn voor de gemid(jelde bezoel<er. 
Het leidt tot differentiaties in •je sfeerbepalin9 
van de v e 1~ s c 111 ll end e r u i mt en en bi j he t t e v er w a ch -
ten gedrag van het publieK. Het is dus mogeliJI". de 
opbouw van informat1e voor de t·ezoeker in •.:Jiverse 
opname-nivo's te structur-·eren. 
(zie 1it.lijst nr.5) 

Hieruit spreekt 
vier invaish·)e!·<en, of 
gebouw door deze 
sferen, een \:Jetere 

m1j vooral het hanteren \Jan cle 
vier sf er en aan. \>Jaard.:)or t1et 

van verschillende 
mogeli.Jkhei.::i a an cie 

gewone bezoekers tot t1et 'Jin den van aanl<no-
p1nJspunten, .jie bi j 
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::";r •; aringen 
Op 

en I.) e ! e 11 i rv;i en 
rn;;111er 

uit de 
1.- u n 

·: m 1-;J e ·.; 111"). 

,;;.=.in<;-luiten 

"! e r :3 c r-11 l le n ,:le 
men:::en, door 

man 1 er en 1 ·3 n !· i j I< e n , ,:J ·) .:• r ·; ·= r s c h 1 l l e n ··l e 
r:leze versci•.1llende c·pname-n1V·)':: b-::wust. to:: 

hanteren. Er •jan een 1:'an 

=·~<lat .je bezoe!< ·:::r van e•=n me,.::;r pass1E"1e t •Yt- •2E n me er 
a·.:t1e;,_,1e ,jeelname aan f1et 'Jet)')dene qepr11.<i<elr:1 "NfJr~:it, cle 
be::oe~<.er wc.·rdt onderZ•)ef<.er, r·azi~< t L:rng::ameri1an 1:l meer 
ge1nteresseer~ci. 

Deze opbouw van sferen ~<an als volgt geschieden; 
van 'straat-openbaar' tot 'intiem-openbaar. 
Daarmee wordt bedoeld het aansluiten in s feer tussen 
de overgang binnen-buiten, sfeer, t1et openbare 
karakter van het plein 

de 
of de straat waaraan het 

gebouw !1gt mo et overlopen, v0elbaar zijn in he~ 

gedeelte van het gebouw ,jat direct aan deze straat of 
dat plein ligt, zocJat deze over gang minder abrupt 
wordt. Vanaf ,jit punt Kan de sfeer dan verder 
opgebouwd worden tot 'intiem- openbaar', van l1et 
onverplichtend 1-<:ij~<.en naar 11et meer gericht en gein-
teresseerd kijken. 

Een museum moet niet een soort 
Kunst' zijn waar alleen de t<unstl<.enner 
vaker in dat soort Kunst-musea komt. 

'eiland van 
of ieman(j 

de 
(:lie 

!emand die met ·jeze musea c:;iewone musea, mu'.:,ea 
voor oudf: l<unst, musea v0or moderne !-<.unst enzovoort, 
-beKent is. 

Maar 
drempelvrees 
de Kunst' 

iemand die dat niet is en cJus vaal-< 
l1eeft, zal zo'n museum als 'e1land van 
helemaal niet gauw binnen gaan. De drempe1 

wordt 1joor de uitstraling van het museum zelf 
verhoogd, zoals bij het van Abbe Museum in, Eindhoven 
bijvoorbeeld. 

Daarom wil 11-< het. museum zo situeren in de 
,jat het opgenomen wordt in het weefsel van die 
,jat het. op bepaalde loop- routes ligt van en 
de stac!, waar de mensen vaak langskomen. 

St.Ad, 
st.ad, 
naar 

Zo komen de mens en minder abrupt mt:t het 
fenomeen museum in kontakt. 

Daarnaas t wil W. dat de mensen er niet a Ileen 
langs looen want dan is er· nog steecls een cjrempel 
om het museum daadwerkeliJ~< binnen te gaan maar r:te 
mensen zouden er gewoon doorheen moeten kunnen 
!open. Het museum ligt 'toevallig' op de l.(.ortste 
route van c!e st ad naar ,je woning, de busl1alte, cle 
parkeerpiaats, de fietsenstalling, enzovoort. 

Zo wordt het museum meer opgenomen in het beeld 
van de st.ad en raken de mensen op ,jje manier meer· 
vertrouwd met een museum. 

Doordat 11et gebouw, voor de meeste mensen, op de 
~<ortste route van en naur de st.ad ligt, en om(lat deze 
route eigenlijk 'door' het gebouw zelf voert, !~omen er 
mens en c!oor je museum, ·:lie er toeva llig doorlopen, 
z o a Is bi j v o or bee Id de sch i J 1j er i j en - gall er i J in 11 et ,~ m -
ster,jams Historisch Museum. Ze worr:len 
w1 JZe met ~<unst in contact gebracht. 
,jan zolangzamerhan,j deel uitma~<en van 
patroon, van het beeld dat. men ·1ormt 
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Naa1-van 
::1oor 

Er 13 .jan i)i J'l•)·~,1r-t:-eel•j 
•;;e·:leelt.en .v...-,rden ·)p 1;;e··Janqen 

l1et museum J.:.pen 

een tentc·<rnstell1ng 
om~at de mensen 

·,ye! aan spr eel·/ t. 

De n1euws·:;iierighe1cJ ·.v '~rd t 9epr1hl:eld om 
via 

1/er·'Jer 1n t:e t 
mu :3 e um .j o •) r t e Men w·~·r,:Jt r.~·Ut-2::0. 

a ans lu1 tend aan dc·orgaan..,je ,-.;ut e, u1i:·Jenr:···~Jig·:i .:.m 
Z1Jn of l1aa1- n1euws.;J1er-1'.;Jhe1•j t·.?: bevre 1.Ji9en, ~?n "i'2r 1.Jer 
1n het museum .joor te ·:ir1ngen. 

De overgang van door'}aande route, waar •:le mensen 
eigenl1J~' toevallig doorlopen, naar .je eigenlijl-<:.e 
tentoonstelling l1gt l1eel gevoelig, en verdient ·jan 
ook de nodige aandacht. De overgang moet niet te 
groat zijn, om(jat dan <:le stap, die gen omen mo et 
worrjen om de tentoonstellinq werkelijk te 9aan zien, 
niet te groot moet Z1Jn, er moet n1et alsnog een drem-
pe l ontstaan, die de bezoel-<ers moeten nemen. .A.an rJe 
andere Kant mo et deze openbare route door l<et 
museum wel a1s zodanig herkenbaar t:ilijven. 

Vanaf dit punt de overgang van openbare-r0ute 
en 'museum-route' wordt ;je opbouw van sferen 
binnen het museum voelbaar. 

Verder moet ook de / andere' museum bezoeker, ,:1e 
me er 'getrainde', niet vergeten warden. 

Het is natuurlijJ.<. wel zo dat (Je::e be:zoeKer 
'Naarschijnlijl-< toch wel binnen komt a1s hij of zi i 

het museum ontdekt heeft, en voor een voor hem o~ 

haar aantreK l<.e li Jk e tentoons telling k omt. Maar ooK 
voor hen moet er· een zei.<·.ere duidelijl<.heid zijn, bij-
voorbeeld over het binnen l<.omen, en over het museum 
zelf, waar eindigt het bijvoorbeeld. Hoe ligt de o-
ver gang straat-museum? Verder moet zo'n openbare-route 
het museum niet hinderliJk in tweeen delen. 

Voor de bezoef.'..er die gericht naar- het museum 
f<:omt om een bepaalde tentoonstelling te t·ezoe~t.en, 

is cle geleicjeliJKe overgang bu1ten-binnen niet Z·) 

van belang als voor de niet-museum-bezoe!<ers, of vc .. '.)r 
·j e to e v a l li g e ·- m u s e u m - be z o e I·< e r s , <;; m •j a t z i j v o or t1 e t 
museum zel"!" !<.omen, en cJe an(Jeren voor ;ets in 1je sti:ld. 

Toch ten ii< van men1ng •jat ool< de 'echte' museum 
bezoeker binnen zou moeten }<.omen via ('Je openbare 
r·oute. Op die man1er wo1-dt de ingang van het museum 
duidelijl-<.er, ook voor niet-bezoel-<ers en vindt er een 
m e n g i n g p 1 a a t s v a n m u s e um b e z o e f< e r s , n i e t - mu s e u m 
bezoel'Zer-s, toevallige museum bezoekers en gew·.)ne 
voorbiJgangers. 

Verder wi! ik het !1ele functioner en van het 
museum meer aan het licht lat.en treclen. 

Naast de publiei<s routes, zijn er in een museum 
ooK nog anclere belangrijke route:3, z·.::ials 
aan- en afvoer, en de routes van museum medewerKers 
van en naar de wer~',ple!-<:. ken. 

l/aaJ.<. is de aan- en afvoer van kunstwerk.en, en 
het. werk dat daaraan vooraf gaat aan de tentaonstel-
ling, iet s dat er gens in c!e van het museum 
plaats vindt, dat. wil zegqen, aan 
'Je::icht van de bP.Zoe~<2rs. 

lk denk ·1at het de openhei<! van het. museum 
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·:!it 
het 

alles 
he le 

z,) af 
museum-wezen 

toe hierv an iE' t :3 

wat inzi·:::l:teliJ!<.er 
op·;angen, 

wc.!rclt. 
museum-wezen 'N (1r 1j t claar·mee m1ssch1en ,,. an 

Het. 
:: i j n 

·verheven plaats wat meer teruggebracht de men
begr1 Jpen sen, 

11an 
•:lat 

wanneer ze oof< 1ets meer zien en 
wat er allemaal achter .je schermen 

een tentoonstelling daa<-:Jwerl·\eli Ji". 
wordt. 
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BI ....JLAGE 1 

Vier ideaal-typische 
Yaessen 

museum- op vat tingen, 

in: 'Op zoeK naar legitimiteit' 
een analyse en interpretat1e van 

museum discussie 197 4-1979 

vol gens Jan 

de Nederlandse 

a- in de 'traditonalistische' opvatting legitimeert het museum zich door een 
beroep op de 'traditie' en vooral op de fundamentele waarden die daarin zijn op
geslagen. Nauwkeuriger: Het museum presenteert zichzelf als de instelling bij uit· 
stek waar deze waarden worden bewaard en meer nog, waar ze als het ware le
vend worden gehouden en overgedragen aan nieuwe generaties. 
b- in de 'autonomistische' opvatting legitimeert het museum zich vooral door 
een beroep op waarden als 'professionaliteit' en 'deskundigheid'. Kenmerkend 
voor deze benadering is een zekere terugtrekk.ing op de eigen competentie en au
tonomie. In deze zin kan gesproken worden van een zekere ontkenning van de 
legitimeringsnoodzaak. 
Het museum presenteert zich in deze opvatting als een 'professionele' instelling 
die zich bezig houdt met het verschaffen van specialistische infonnatie, maar 
bovendien ook als een instituut dat zich richt op de verzameling en expositie 
van objecten, die alleen op basis van een zekere expertise gewaardeerd kunnen 
worden. 
c- in de 'responsieve' opvatting legitimeert het museum zich niet zozeer door 
een verwijzing naar waarden die in 'het' museum-week als zodanig besloten zou

den liggen. De legitimatie verloopt als het ware via een omweg. Het museum pre
senteert zich als e~n instelling die in zijn feitelijke functioneren 'reageert' op de 
behoeften en noden van (groepen uit) het publiek. Onderliggende waarden waar
aan vooral wordt gerefereerd zijn hierbij vooral: 'emancipatie', 'gelijkwaardig· 
heid', 'mede-betrokkenheid' en dergelijke. 
d· In de 'avant-gardistische' opvatting legitimeert het museum zich vooral 
door een beroep op waarden als 'vemieuwing' en 'vooruitgang'. 
Het museum presenteert zichzelf als een instelling die mimte biedt aan kritiek, 
vemieuwing en experiment; hoewel een zekere 'exclusiviteit' onvennijdelijk is, 
zullen de experimenten uiteindelijk resulteren in veranderingen die aan de gehele 
samenleving ten goede komen. 
Wat de gevolgde werkwijze betreft kan verder worden opgemerkt dat het con
strueren van de types gezien moet worden als een soort 'pendelen' tussen induc
tie en deductie: Enerzijds was sprake van een bezinning op (en een spelen met) 
de gevonden discussie-elementen; anderzijds heb ik echter, zoals uit het boven
staande kan blijken, tegelijkertijd ook een zekere steun gezocht bij meer alge
mene theoretische inzichten. Kenmerkend is in dit verband de gang van zaken bij 
de naamgeving van mijn types; nadat ik deze types in een eerste globale versie 
had uitgeschreven, werd ik geconfronteerd met een studie van Nonet en Selz
nick, waarin een drietal 'rechtssystemen' naast elkaar worden gezet (166). Deze 
confrontatie Ieverde me niet alleen een soort 'toetsing' van mijn types op (zie 
hiervoor hoofdstuk 7), maar ook de naamgeving van het 'autonomistische' en het 
'responsieve' type. 
Na deze inleidende opmerkingen wil ik nu overgaan tot de presentatie van een 
viertal typische opvattingen-patronen rond 'het' museum: 
a. de 'traditionalistische' museumopvatting 
b. de 'autonomistische' museumopvatting 
c. de 'responsieve' museumopvatting 
d. de 'avant-gardistische' museumopvatting. 
Nogmaals zij hierbij opgemerkt dat deze typen niet pretenderen werkelijkheids
afbeeldingen, in letterlijke zin, te zijn. De types zijn integendeel rationele con
structies die berusten op het zo consequent mogelijk uitwerken van een bepaald 
standpunt; als zodanig kunnen ze we!, maar behoeven ze niet in hun zuivere 
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vorm in de werkelijkheid voor te komen. Juist de vergelijking van de opvattingen 
die in de werkelijkheid feitelijk worden ingenomen met de types, is in een derge
lijke onderzoeksbenadering interessant. 

a. de 'traditionalistische' museum-opvatting 
Aan de basis van deze opvatting ligt het 'klassieke cultuur-concept': 'De cultuur 
als het verheven rijk van 'het Ware, het Goede en het Schone'. 
Deze cultuur is bet beste dat de mens heeft voortgebracht, ze is de belicharning 
van fundamentele menselijke waarden. De cultuur van een tijdperk wordt in deze 

opvatting voorts gezien als een wezenlijke eenheid, die als essentiele onderstroom 
uit alle ontwikkelingen in de sarnenleving afleesbaar is. 
De kunst is een zeer vitaal onderdeel van de zo begrepen cultuur. De kunst beli
cbaarnt een betere en bogere orde; ze ontstijgt de (beperkingen van de) alledaag
se en banale realiteit en juist doordat ze hieraan ontsnapt is ze in staat funda
mentele 'waarbeden' over bet menselijk bestaan niet alleen op het spoor te ko· 
men, maar vervolgens ook als het ware tastbaar te maken. Het museum-werk 
heeft in deze opvatting een uitgesproken 'educatier karakter. De essentie van 
deze educatieve taak is 'cultuur-overdracht', meer concreet: de overdracht van de 
'waarden' die in de cultuur zijn opgeslagen en die essentieel worden geacht voor 
het voortbestaan van de samenleving. 
De objecten die in het museum zijn verzameld, worden gezien als de dragers van 
deze waarden en ze krijgen daardoor, in deze betekenis-context, een bijna sacraal 
karakter. Er is dan ook duidelijk sprake van 'object-gerichtheid'; op bet intentio· 
nele niveau is echter evenzeer sprake van een sterke gericbtheid op een groot pu
bliek, waaraan immers de cultuur moet worden 'doorgegeven'. Aan de verschil
lende museale taken wordt dan ook principieel een gelijk gewicht toegekend. 
Het musealc beleid wordt bepaald door de museum-staf die de publieksbehoef
ten signaleert en (al dan niet) in beleid vertaalt. 'Het' publiek heeft geen enkele 
zeggenschap in bet beleid van het museum. 
Er is waarschijnlijk wel sprake van een zekere geneigdheid tot beperkte samen· 
werking met andere instellingen die zich duidelijk bezighouden met 'cultuur
overdracht'; hierbij is te denken aan een klein circuit van typiscb 'culturele' in· 
stellingen. In een dergelijke sarnenwerking wordt de specifieke eigen taak van het 
museum sterk benadrukt en wordt het accent gelegd op de eigen autonomie. 

b. de 'autonomistische' museum-opvatting 
De grondslag van deze opvatting wordt gevormd door een meer zakelijk, een bij 
wijze van spreken meer 'sociologisch' cultuur-begrip: de cultuur als de levensstijl 
van een sarnenleving. In deze benadering ligt het accent op het naast elkaar be
staan van verscbillende cultuursectoren, die ieder hun (relatief) eigen ontwikke
ling kennen. 
De kunst is een van die specifieke domeinen van de cultuur. Ze wordt niet zozeer 
gezien als iets 'bogers', maar we! heel uitdrukkelijk als iets 'eigens'. Evenals bij· 
voorbeeld de wetenschap (een andere cultuursector dus) heeft de kunst haar ei
gen object, haar eigen specifieke historische ontwikkeling, maar ook haar eigen 
waarden, haar eigen regels. De 'waarheden' van de kunst zijn niet universeel, 
maar in principe slechts geldig in het domein van de kunst zelf. 
De museum-objecten vertegenwoordigen dan ook eerder specifieke opvattingen 
en dergelijke dan 'waarden'; ze laten de stand van zaken in de verschillende sec
toren van de cultuur zien, zoals die was of is op een bepaald moment. De 'educa
tieve' museum-taak is in deze opvatting van een beperkte reikwijdte: de educatie 

heeft primair het karakter van inforrilatie-overdracht. In deze zelfopvatting 
draagt het museum geen waarden over, maar informeert eenvoudig over (ontwik· 
kelingen in) de cultuur. 
lntentioneel gezien is er sprake van een sterk overheersende gerichtheid op een 
beperkt publiek van geihteresseerden. Er is sprake van een zeker overwicht van 
de 'object-gerichte' taken. Van de op het publiek gerichte taken krijgt alleen de 
'presentatie' een even zwaar accent; de overige publiekstaken (additionele educa
tieve taken) spelen, wederom intentioneel gezien, een minder belangrijke rol. 
Het beleid wordt sterk bepaald door de museum-staf; er is geen sprake van een 
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geihstitutionaliseerde beleidsinvloed van 'het' publiek. Wei wordt waarschijnlijk 
een duidelijke invloed toegestaan aan de professionals waarrnee het betreffende 
museum rechtstreeks te maken heeft. 
Er is waarschijnlijk een zeer geringe bereidheid tot reguliere samenwerk.ing met 
andere 'educatieve' instanties dan die in het onmiddellijke eigen domein (bijvoor
beeld gelijksoortige musea of tentoonstellingscentra). Er ligt een sterk accent op 
de specifieke eigen taak en de eigen autonomie. 

c. de 'responsieve 'museum-opvatting 
Aan de basis van deze opvatting ligt een uitgesproken 'plurifonn' cultuurbegrip. 
Kenmerkend is het expliciete verzet tegen het overheersen van 'de' (klassieke) 
cultuur, die als een elite-cultuur wordt afgewezen. 
Er wordt uitgegaan van het in een samenleving naast elkaar bestaan van meer
dere, principieel gelijkwaardige, maar nog niet als zodanig erkende, culturen. 
'De' kunst is in deze opvatting iets zeer betrekkelijks. Ze is een specifieke institu
tionalisering van de, vooral individuele, creativiteit, die als zodanig deel uitmaakt 
van de elite-cultuur. De kunst vertegenwoordigt zeker geen hogere orde en ze 
beantwoordt ook niet aan min of meer autonome eigen wetten, maar ze wordt 
integendeel als maatschappelijke institutie verregaand bepaald door structuur en 
ontwikkeling van de samenleving. 
De museale objecten drukken ook in deze opvatting 'waarden' uit. Anders dan 
in de 'traditionalistische' opvatting worden deze echter niet gezien als fundamen· 
tele menselijke waarden, maar ze worden integendeel als historisch-specifiek be
schouwd, gebonden aan een bepaalde tijd en vooral ook aan een bepaalde klasse. 
Het museum-werk heeft in deze opvatting een zeer sterk educatief karakter. Er is 
daarbij sprake van een uitdrukkelijke gerichtheid op de 'culturen' van de verschil· 
lende publieksgroepen. Het doe! van het (educatieve) museum-werk is niet het 
overdragen van de waarden van de burgerlijke cultuur, maar veeleer de ontwikke
ling en ontplooiing van de waarden die in de bestaande culturen reeds aanwezig 
zijn. Het educatieve werk is er voorts op gericht mensen te stimuleren actief aan 
deze eigen 'emancipatie' te werken, onder meer door hen inzicht te bieden in de 
maatschappelijke omstandigheden die deze emancipatie belemmeren. Educatie is 
in deze opvatting kortom vooral: 'vonning' en specifieker: 'politisering'. 

Kerunerkend is voorts de sterke gerichtheid op een 'verbreding' van het publiek. 
Met betrekking tot het gewicht van de afzonderlijke museale taken ligt er een 
sterk accent op de educatieve taak. 
Er is een uitgesproken bereidheid substantiele beleidsinvloed, in de meest brede 
zin, toe te staan aan (vertegenwoordigers van) het publiek. Voorts is er, intentio· 
neel gezien, sprake van een sterke geneigdheid tot reguliere samenwerk.ing met 
andere instellingen in brede 'educatieve netwerken'. Hierbij overheerst niet 
zozeer het bewaken van de specifieke eigen taak en de eigen autonomic, alswel 
de bereidheid een nieuwe bijdrage aan dergelijke netwerken te ontwikkelen. 

d. de 'avant-gardistische • museum-opvatting 
In deze opvatting wordt cultuur sterk als 'verandering' of precieser 'vooruitgang' 
gezien. Er is sprake van verzet, zowel tegen het mummificeren van de gevestigde 
(en al dode) cultuur, als tegen het populariseren van de cultuur. De cultuur is te
gelijkertijd het resultaat en het instrum~nt van de menselijke vooruitgang. 
De kunst is in deze opvatting een bij uitstek progressieve kracht: ze verlegt gren
zen, ze doorbreekt normen; de kunst als kritiek. 
De in de musea verzamelde objecten zijn als zodanig niet zo interessant, behalve 
in die gevallen waar het om objecten gaat waaruit revolutionaire veranderingen 
en doorbraken (in de cultuur in het algemeen vooral) afleesbaar zijn. In derge
lijke gevallen is niet zozeer het object op zich, maar veeleer het object als 'drager' 
van het revolutionerende elan, belangwek.kend (167). 
Het museum-werk heeft in deze opvatting geen werkelijk educatiefkarakter: het 
gaat in het museum met andere woorden niet om het overdragen van noch om 
het 'infonneren over', maar juist om het ontwikkelen van cultuur. Ook is er 
geen sprake van een gerichtheid op de 'populaire cultuur' (168) van de diverse 
groepen in de samenleving, zoals in de 'responsieve' opvatting. Aansluiting wordt 
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integendeel veeleer gezocht bij de zeer specifieke sub-cultuur van de 'avant-gar
de' (169). De centrale doe!stelling is het al experirnenterend 'vemieuwen' van de 
cultuur. Het 'educatieve' aspect van het museum-werk ligt dan ook vooral in het 
bieden van informatie over deze experirnenten aan een kJein en select publiek 
van geiilteresseerden en geestverwanten. 
Het museum legt zich in deze opvatting niet zozeer toe op het verzamelen, con
serveren, educeren en dergelijke, maar is veeleer een 'workshop' die aan kunste
naars, en aan anderen, de ruimte biedt om hun ideeen uit te werken. 
Het beleid krijgt waarschijnlijk vorm door een intensieve communicatie in een 
kJeine kring van direct betrokkenen. Er is waarschijnlijk een sterke geneigdheid 
tot samenwerken met werkelijk gelijkgezinde instituten; de bereidheid om op 
een meer reguliere basis met andere instellingen samen te werken in 'educatieve 
netwerken' is waarschijnlijk zeer gering. 
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lk zou graag meer open ruimten zien, al die zalen, zaal na zaal, ik vind dat erg 
onaanlokkelijk, het lijlctte veel op een strucruur van klaslokalen, ze zijn mis
schien ook te hoog, ze zouden intiemer moeten zijn ... •n tegelijkertijd open. 

Neutraliteit is een fictie. Om iets le zien moet het in een conte"1 staan die zelf 
een bepaalde duidelijkheid bezit. Transparantie, glazen wanden, eindeloze 
fabriekshallen resulteren alleen maar in een indefiniete context die de waarne· 
ming niet ten goede komt. lk lees er ook een valse ideologie aan af: de prtttentie 
van contextloze, oningekaderde kunst. 

Wat je in het Centre Pompidou ziet is datze voor elke belangrijke tentoonstelling 
weer een heel museum binnen het museum gaan bouwen. Oat is alleen maar 
een boel overbodig werk. / 

Neutrale, open situaties zouden heel geweldig zijn als er de middelen waren 
om kunstenaars daarbinnen telkens nieuwe lijdelijke architecturen le laten 
realiseren. Maar zo word! daar nooit mee omgegaan. 

Oewine rechthoekige ruimte: een 'standaardcontext': bijna alle kunstwordt nu 
geconcipieerd voor zulke ruimten. <Zoals "" rechthoekig wit vel papier de 
'standaard-omgeving' is voorgrafische tekens.) Oaar is eigenlijk niks verkeerd 
aan. !Ook ideologisch correct: je ziet: dit is ingekaderd als kunst.J 

Vaak kan een wat protserig gebouw, dat net iets le veel op een kerk lijkt van 
buiten, toch heel heldere wine zalen herbergen waar je nuchtere tenloonstellin
gen kunt houden. Zo'n sotuatie stoort me n1et erg-het is slechts een verwijzing 
naar he! burgerlijke verleden van de kunst, of, els het om een nieuw gebouw 
gaat, naarde burgerlijke conte"1 waar de kunstfinanciering nog steeds van 
afhankelijk is. 

lk hou vooral van een 'open' museum met gesloten ruimten, dat wil zeggen dal 
het concept van transparantie en openheid niet alleen qua ruimte, maar ook 
inhoudeli1k duidelijk is, bijvoorbeeld in het Centre Georges Pompidou. Welis· 
waar heb je daar met de faulte maken, dat het al veel te groot bl als arehitectuur 
re onrustig is, metals gevolg dat ook de best a tentoonstelling niets uithaalt. 
Toch vind ok dit karakter van een warenhuis nog allijd beterdan de neoprotserig
he1d en de grafrust van de nieuwste musea. waarin de mythe van de kunstenaar 
opn1euw bestendigd word!. 

M1jn voorkeu• houdt ten eerste verband met mijn karakter. lk ben meestal ta..·--
onrustig en gehaast om respectte hebben voor de ·dingen' om mij heen. Een 
gebouw lilan rust en concentratie vergema•kel11ken door statisch te z1jn en her 
gevuel van privaathe1d re versterken lk kan een kunstwerk meer aandacht ge-
iff?ri <liS 1k me st1llP.r en ailet-n 'vocl'. !Het hoe ft n1et len~rli1k zo te ztjnL 
Ten lw•~~dc m verhilnd mf•t mqn werk Het hech l'T'~Pc:.tttl gePn sp•?ct;icula1rc 
1n1J1.in, n1.1Jt vr.1.Jyt <Jtn l.Jn91Jnwr, 1nl!Prr,..r 1.;on~Jt.:t. Ht!t 1s n1et \I Jn Vt:>f J! 1t•t•ds 



Over het museumbeleid 

! 

de kunstenaar nu, vandaag, bezighoudt. lkdenk ook datdeze verandering veel 
te maken heeft met de televisie en hoe dit medium onze manier van kijken heeft 
veranderd (in goede en slechte zin) en zelfs onze grenzen van concentratie. 

Verzamelen is mooi en het geeft de kunstenaar Hn kick, het is belangrijk voor 
ons allemaal, het geeft ons een gevoel van geloofwaardigheid binnen de struc
tuurwaarin we-rken, maar als het werk na de aankoop nooit meer te zien is, 
dan twijfel ik aan de reden van de aankoop ... a Ileen speculatie? Kunst is geen 
decoratie, zij moet functioneel zijn, dat wil zeggen dat zij iets anders geeft, wij 
noemen dat inhoud. maar als zij niet te zien is en niet kan ademen dan leeft zij 
nietmeer. 

De meeste van mijn activiteiten (tentoonstellingen, etcetera! hebben plaatsge
vonden in musea als tegengesteld aan galerieen (ik hab eigenlijk geen galeriel: 
ik hou van muses en het publiek of de mogelijkheid mijn ~ aan hun publiek 
te tonen. Nog iets, ik geloof niet dat je het publiek van vandaag kunt vergelijken 
met het publiek van vijf jaar geleden. Werkloosheid. kortere werktijden, hebben 
hat publiek veranderd ••• ze komen near het museum om iets te zien, iets dat aan 
hun I even iets toevoegt. .. Oat is mijn mening, over hat algemeen, ik voel dat het 
waar is (over het algemeen wil zeggen, niet alleen in musaa) een gevoel dat het 
I even is veranderd. 

lk zou niet willen zeggen mijn eigen werk, maar het medium waarmee ik werk 
heeft het uitertijk of de functie van muse a zeker (ietsl veranderd. lk bedoel de 
mogelijkheid om naar een museum re gaan en de mogelijkheid om kunst op de 
televisie te zien. 

Arno van der Marie Het geconstrueerde onderscheid tussen typologiein in vraag een acht ik niet 
adequaat. Men kan spreken over een open versus gesloten museum en over 
een statisch versus dynamisch museum. Het eerste onderscheid houdt dan 
verband met de architectuur van het museum, het tweede verwijst naar het 
gevoerde beleid. Mijn voorkeur gaat uit naar een gesloten museum, waar de 
staf een dynamisch beleid voe". 

Nan Hoover 

AliceAycoclc 

Se! Peertus 

Deze keuze houdt sfechts ten dele verband met de aard en inhoud van mijn 
werk, maar meer met de wijze waarop ik dat graag gepresenteerd zou willen 
zien. 

Mijn werk hoort daer thuis waar men er in overeenstemming met de conceptie 
die er aan ten grondslag ligt, met aandacht en belangstelling mee omgaat. 

Een wezenskenmerk van beeldende kunst is haar in ontwikkeling zijn. 
Zo lang het museum daaraan onderdak biedt zal het in het kader van de'dyna
miek van hat eerstgenoemde mee ontwikkelen. Het idea le museum is derhalve 
een contradictio in terminus. 

Het slechtste museum is het museum dat de kunstenaar kreupel maakt, het 
museum dat het de kunstenaar onmogelijk ma a kt zijn of haar werk zo te installe
ren zoals hat bedoeld is. Jk ruliseer me dat ik praat over het interne werk van het 
muoeum, maar voor de kunstenaar kan dit een verlammende ervaring zijn. 

Mu sea hebben een gewichtige en controlerende positie in de kunstwereld. Ze 
warden gerespecteerd en matigen zich aan kunst van de hoogste kwaliteit uit 
een bepaalde periode te verzamelen. Normen en waarden warden dus bepaald 
door de musea die kiezen welk werk zij w1llen verzamelen en bewaren. Helaas 
hebben ze de neiging werk te kie1en dat zo vlot en gemakkelijk mogelijk gehan
teerd en verrameld kan worden. Werk dat veel onderhoud vergt, grotere depots 
of alternatieve tentoonstellingsruimten nodig heeft of moeilijk le installeren is, 
wordt vaak geweigerd vanwege dit ongemak. Musea kiezen niet op basis van 
wal b<twaard kan blijven, maar op bii£is van watzij w1//en bewaren. Het resultaat 
is dat deze weigering overgebracht word! op de kunstwereld en dat be· 
Jan9n1ke geb1eden en disciplines •n de kunst genegeerd en vernietigd fdat 
wil zeggen n1et bewaard) warden en verloren gaan. Het en1ge waar je nog 
op kunt hopen •S d•t dat werk voort bli1ft bestaan in foto's. Door biJ hun 
kP-uteri gr~ntPn te stellt?n door 'verlamrlbaar· werk te lt~cten, >.Jcrbicdt P.n 
bt:p'!rkt h<.:t mu-s.currt dP. wottHh. v.1n hf~t creciheve proc.es. 

----zlctitbaar. Je moet erdlchtbij vertoev.,n. Daar is Yilel 'psychologische ruiM .. 
voor nodig, die vaak niet met de fysische ruimte samenvaltf ... I Kunst is voo' 
-heilige en hoerige. lk heb behoefte aan haar meerwaardigheid. Maar al m. 
behoeften hoeven niet in een en hetzelfde (museum) gebouw bevredigd te 
warden. 

Het slechtst gebruikte gebouw dat ik ken is het Tropenmuseum (in Amsterc .• 
Daar heb je 'het mu,i;eum' binnen het museum. Deafgrijselijkste 'kunstz1nr• 
constructies worden opgericht voor tentoonstellingen, waardoor geen mec 
meer kan zien water tentoongesteld wordt. 
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Mijn voorkeur gaal uit naar een museum met echte muren Hk haat muren v,;· 
vangende schonenl en vensters. Heldere ruimten, klein of groot maakt niet, 
Musea die dat wat zewillen Iatan meemaken de ruimte geven. die-idshe•-: 
bieden als dat nodig is en intimiteit als die nodig is( ••. ) E"n neutrale ruimte t 
ik nog nooit tegengekomen. Flexibiliteit betekent in de praktijk meestal ver· 
plaatsbara schotten in plaats van een veranderbare ruimte. Mijn voorkeur. 
zeker ook in verband met mijn werk gaat uit naar 'statische mu sea', die eerl .. 
an inventief gebruikt moeten warden. 



Nieuwe taken 

1ri4.,....,•8oene.r. 
lf••·ou...., WIOI lllvW .,.,, ,,,.,.,... 1113. 

Miriam Cahn 

Marius Boender 

RemkoScha 

Sef~eter!I 

Als de drietaken: verzamelen, bewaren en informeren op de juiste manier 
worden ingevuld, is dat eigenlijk al genoeg. Wei moet je constateren, dat de 
meeste mus ea aan hun taak van inlormeren niets of weinig doen. Oaarbij r 
volgens mij niet alleen drukwerk, maar ook: een onafhankelijk bioscoop. e. 
bruikbare videotheek en een bibliotheek met actuele informatie, een disco 
met informatieover de eigentijdse muziek, tijdschriften en bovendien ho•' 
waarin je gewoon kunt vertoeven. 

( ... )het museum zou dan een informatieplaats moeten zijn waar je van aller: 
tendensen en ontwikkelingen kennis kunt nemen. 

Aile musea zijn sterk georienteerd op de schilderijenhandel en de internat .. 
le gaterie-scene. Meer inhcudelijk gemotiveerde orientaties zouden moge 
en interessant zijn, en vanzelf tot een ietwat and er takenpakket lei den. Bi1• c 
beeld: 
- Een museum ingebed in een onderzoeksinstituut van enige omvang, "'" 

men zich bezighoudt met (bijvoorbeeid) kunstgeschiedenis, semiot1eic,: 
losofie, wiskunde, inlormatica. Oat zou de mogelijkheid bieden om cor.:
uele kunst, systematische kunst, computerkunst en dergelijke gedegen" 
presenteren dan tot nag toe gebeurt, en om ook. parallel daaraan, we'' t< 
presenteren dat zich wel met dezelfde issues bezighoudt maar dat toe•-· 
in een wetenschappe!ijke in plaats van in een artistieke context cntstaao 

- Meer nadruk op muziek- en performance-programma's. en op de relat;, 
tussen visuele kunst en andere media. (Uit de catalogi weet iedereen to -
derhand wel dater retaties bestaan tussen het 'wilde schilderen' en d~ " 
sting van de punk in 1976-de musea zouden een stuk levendiger zijn •'. 
zich daar niet zozou concentreren op de 'verstolde' versie van deze e•;;· · 

lk dank dat musea zich bezig moeten houden met de processen die op gan•. 
gekomen zijn in de zogenaamde atternatieve ruimten, bijvoorbeeld het m .• 
van werk voor een bepaalde ruimte. Oit gaatverder dan het pure informer
Oit betekent: activeren. 

NJJn HoOJ1et.. ___ E.en van de redenen dat het Stet.iel•i• Museum in Amsterdam oi het Musr 
Modern Art in New Yorkzo'n groot publiek trekken is misschien het bredc 
bod van activiteiten dat zij het publiek aanbieden: !ilms. concerten. he• 10· 

van nieuwt! vormeri (of trends) in de kunst zoals vtdeo en video-instc:11fa1 1• 

foto's en fotowerken d!cwellicht samengaan M"et een installat1ft, n1euw,!' ! 

deringt'n in de f1tm. etcP.tera. lk persoonlijk denk dnl mPnSf?r'! mind•.•r 'Jt'!· 
S(•erd z11n 1n Jr~ t1istor i~chc l1enswijtO vJr1 kun~-.t dan in water nu ~Jct•~·1...": 

Miriam Cahn 

Floor van K11ul11n 
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Een ideaal museum bestaat niet. De huidige kunst, dus ook de mijne, ls f,, m. 
pieel nietgerichtop het bewaren. Natuurtijk vind ikhetgoed, als mijnwerk,,. 
een museum getoond wordt, en toch is dit dubbelzinnig. Oe beste muse 
hebben zelfstandig functionerende afdelingen. tenminste ais hat om grct 
musea gaat zeals het Israel Museum in Jerusalem; daarneast kleine m~. 
omdatzij overzichtelijk zijn. Belangrijk isvooral, dater mensen werken, die r . 
werk mat overtuiging en passie doen. Helaaszie je steedi meer dater ambt• 
ren warden aangesteid, die het museum voornamelijk besturen. Je benade · • 
zeker hat idaele museum, als minder het bewaren van vaste wearden voorc~ 
staa: (watgeld verslindt en beheervraagt), dan het opsporen van nieuwe, e.u 
tijdse tendensen in de kunst. datwil zeggen de bemiddeling daarvan. ·· 

Er bestaatgeen ideaai museum, alleen een benadering daarvan. Er is nooit it 
zonder fouten. Goedwordt een museum op grond van een goed gebruik van 
licht, hoge ruimten en vriendelijke medewerkers tot 11n de directeur toe. De 
directeurspeelt een beslissende rol, want hij kan de steer van het museum 
made bepalen. 

Kriiller·Muiler is voor mij een museum dat 'n heel eind komt. Je ziet daar aa~ 
dat het oolt (en voorall met btll11ldte makan heelt hoe een musaum functio
neert. 
Wat mij erg aan1preekt is een beleid zoals de Rotterdamse Kunststichting de: 
voert: ze houden daarvan het experiment, ze hebben lief de voor de dingen 
waarmee ze werken en ze houden van grondigheid. 

Een museum zou er zo ong8Ye8r als een tuin moeten uitzien, veal bloemen c 
wat heesters en op de achtergrond bomen-veei antidatering. 
Een zaal vol leugens doet het ook heel geed. Een leugenachtig museum he~•; 
mijn voorkeur. 
Jaren lopen we achter. 
Jaren zijnwete !aat. 
Jaren geven we op. 
staren we naar elkaar. 
Fiexibal- metwanden en rolstoeten (krukken zijn ook belangrijkt, brillen rr.; 
dikkegiazen, een roltrap, een lift-ookeen denkwand, die een schilderij laat 
vallen ais hij het er niet mee eens is lijkt me wel praktisch. Verd er nog toesch o 
wers-als in een thuter permanent klappend. Veel vertier, genieten mag oo
Verder nog het een en ander in de keldar. Apparatuur om schildarijen te mar'. 
len, want daar moeten we toch een bekantenis uit kunnen persen. 



De grenzen van het museum als uitdaging -----------

Remk0Sch11 

Alice Aycock 
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lk heb er lang geleden voor gekozen om geen oeuvre te gaan ma ken dat 
alleen iets te betekenen heeft binnen de traditie van museum·kunst. Mijn 
interessen leiden tot werk in allerlei kaders-wetenschap, rock 'n roll, en oc• 
museum·kunst. De invloed van het museum doetzich pas gelden op het 
allerlaatste moment, als ik met mijn spullen in de rechthoekige wittezaal 
aangekomen ben. en ze daar ga installeren. 

lk prefereer het om mijn werk te laten zien in een museum, te laten horen in 
een concertzaal, voor te drag en in een collegezaal- in een publieke ruomte 
met een veelkoppig gehoor dat zijn aandacht gespitst heeft op wat de kuns·. 
naar te bieden heeft. lk houd niet van muziek en omgevingskunst. en ik heb 
weinig sympathievoorverzamelaars, die kunst niet willen verwerken maar 
bezitten. 

De authentieke kunstenaar. de 'Trickster. Jo~er, Shaman. Wild Card in the 
Deck'. kent geen grenzen. Hij vertegenwoordigt. zoel9 K~i 91elt, ·...,n 
geest van verwarring. een vijand van grenzen. een geest van het machtige 
!even'. Omdat hoj de grenren verlegt. volgen anderen hem tot de nieuw 
getrokken lijn. Alie waarden ontstaan door de act1es "an de 'Trickster' Als 
slachroffer en held verniet1gt de 'Trickster' met een creatieve daad c1e y1pn 
ren en beperking'!n died'! gerief11jkc acceptatie van hPI museum ht•r.i ~t··· 
c>11 v-.1arvon tijn voorttJ ... staan athaPut 
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Jofdstuk I 

Jofdstuk II 

Inleidi.ng. 

Met grote aandacht heeft deze Con~issie kennis genornen van de 

inhoud van de Nuta Museurnbeleid, zoals die haar in 1976 bij 

stukjes en beetjes wcrd toegezonden. 

De Commissie is zich zeer wel bewust van het feit dat een 

beleidsnota nog jarenlang een invloed ten goede of ten kwade 

op het museumleven van al le dag kan u i to,efenen. 

Immers, een weldoordachte beleidsnota kan jarenlo.ng een stimu

lans voor de museale activiteiten zijn. 

Evenwel kan, op grond van een onvoldoende in zijn gevolgen voor

zien beleidsidee, een natuurlijke ontwikkeling of een evidente 

behoefte worden gefrustreerd of verlamd. 

Doordat de Nota niet direct in zijn geheel doch deelsgewijs 

werd toegespeeld, werd het de CoIIllilissie wel moeilijk gemaakt 

om een totaal-inzicht in de ideeen van de Minister te verwerven. 

De hieronder enige malen terugkerende twijfel of aan de daarin 

verwoorde gedachten wel een consistent beleidsidee ten grond

slag ligt, maakte bovendien de behandeling van de diverse 

Hoofdstukken (in de Connnissie) niet gemakkelijker. 

Het hieronder volgend commentaar zal niet op alle punten ingaan, 

waarover de commissie zich het hoofd gebroken heeft. Vele malen 

betrof het zaken van meer redactionele en/of gedetailleerde 

aard, die - indien tegelijkertijd behandeld met de hoofdzaken -

de inhoud van het commentaar hadden vertroebeld. In dit licht 

gezien zal het duidelijk zijn waarom bijvoorbeeld het commentaar 

op Hoofdstuk II nu algemener en korter is dan de uitvoerige 

(detail) kritiek die de commissie er op heeft geleverd. 

De commissie meende er echter goed aan te doen om deze meer 

gedetailleerde zaken in een zo vroeg mogelijk stadium ondershands 

reeds aan uw Departement ter hand te stellen. 

Er rest nu immers de mogelijkheid van een meer fundamentele 

behandeling der hoofdgedachten. 

Algemeen 

a. Vorm van de Nata 

De conn:nissie heeft met voldoening geconstateerd, dat de nota 

prettig leesbaar is. Er wordt gelukkig niet - zoals bij vele 

andere nota's - verwezen naar nag vele nader te verrichten 
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onderzoeken, zodat het geheel als opzichzelf staand stuk 

redelijk te beoordelen is. 

Vakjargon en mandarijnentaal komen er weinig in voor. 

Niettemin blijkt er voor de oplettende lezer binnen de nota 

een rijke verscheidenheid aan vorm en inhoud te bestaan, die 

aan dezelfde woorden of begrippen soms een andere betekenis 

geeft. Het gaat bier vooral om in de nota veelvuldig voor

komende termen als bijvoorbeeld "beleid", "museale voorzie

ningen", "presentatie", "educatie". 

b. Eenheid van gedachten 

De nota geeft geenszins de indruk uit een pen te zijn gevloeid. 

Sommige delen zijn puntig en helder, andere dor en langdradig 

verwoord. Ernstiger is, dat sommige inhoudelijk belangrijke 

zaken nogal kort warden afgedaan (zie Hoofdstuk V.2.5., 

VII.2.2., VII.2.3.) terwijl andere onevenredig veel plaats 

krijgen toegemeten; onevenredig - niet in verhouding tot bet 

belang van het onderwerp, doch tot het belang van de geformuleerde 

beleidsgedacbte (zie bijvoorbeeld de nogal vage stukken over 

registratie en documentatie). 

De twee gedachten waar deze Nota volgens de comm1ss1e constant 

op hinkt, zijn het best te karakteriseren als de tegenstellingen 

"theorie" en "praktijk" of wel "idee" en "realiteit". 

Een beleidsnota is geen intern museumstuk, is geen handboek 

voor de museumbeheerder of een studieboek voor de geintercs

scerde leek. 
Een dergelijke Nota dient enkele - liefst lucide - lijnen van 

het onvolkomen heden naar de, mede door het uitkomen van de 

N0ta zelve, betere toekomst te trekken. Het is een ide~el 

meerjarenplan, waarvan de uitkomsten telkens dienen te warden 

geevalueerd, opdat het gestelde doel en de haalbare realiteit 

niet te ver uiteen drijven. 

Zoals reeds vermeld staat deze Nata wat haar visie betreft vol 

van inhoudelijke tegenstrijdigheden. Nu eens wordt een bepaald 

probleem vanuit een museologische visie benaderd, dan vanuit 

een maatschappelijke visie. 

Sams dragen meer algemene beleidsstukken (Hoofdstuk IV.6.1.2. 

en IV.6.1.3.) visies aan, dan weer blijkt die "visie" te bestaan 
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uit een uit de praktijk naar voren komendeoplossing, die niet 

zelden een noodoplossing blijkt te zijn. 

Hoofdstuk VI.3.2. (de drie grote steden) toont wat dit laatste 

voorbeeld betref t een beschamend gebrek aan visie ten gunste van 

een halfbakken pragmatisme. Wil deze nota aan z'n doel beant

woorden dan is een duidelijke standpuntbepaling nodig. Juist op 

dit punt gaan enkele van de in Hoofdstuk VIII aangedragen voor

stellen niet ver genoeg. Hierdoor is het de commissie nog niet 

mogelijk om te voorzien in welke (misschien ongewenste) richting 

een onderschrijving van de voorstellen zou kunnen leiden. 

c. Vergelijking met de Kunstnota 

Ook elders nog in dit Commentaar zal de Nota Kunst en Kunstbeleid 

ter sprake komen. Een vergel~jking met het beleidstuk van deze 

zuster-Directie, dat vrijwel tegelijkertijd is geschreven, is 

hier op zijn plaats. 

De Nota Kunst en Kunstbeleid is een hecht doortimmerd, goed stuk 

werk, dat veel meer dan de Museumnota probeert aan de verschillende 

onderdelen van het Kunstbeleid een gemeenschappelijke theoretische 

basis te geven zonder zich te veel in deelproblematieken en 

daardoor deeloplossingen te begeven. 
De Nota Kunst en Kunstbeleid lijkt daardoor oak met meer ver-

beelding toegerust dan de Nata Museumbeleid. 

Een goed voorbeeld biedt Hoofdstuk III van de Museumnota 

"Probleemanalyse van de musea en van het museumbeleid in 

Nederland''. Een dergelijke uitgebreide analyse lijkt bijvoor

beeld zoals in de knelpuntennota geheel gewettigd, als het om 

nog nimmer in kaart gebrachte problematiek gaat. 

Beleidsvoornemens zouden geheel imaginair zijn als de proble

matiek waarvoor zij een antwoord pogen te geven onbekend zou 

zijn. 

De meeste problemen van Hoofdstuk III zijn reeds ·in brede 

museale kring bekend. Hun bestaan wordt door niemand genegeerd; 

de discussie gaat meestal slechts over de prioriteitsstelling. 

Sommige problemen werden reeds duidelijk gesteld in het advies 

uit 1921 van de Rijkscommissie van Advies inzake Reorganisatie 

van het Museumwezen, in Hoofdstuk II.3. 

Voor een beleidsnota 1976 wordt het nu dan oak tijd om het roer 
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te keren van de probleemstelling naar de oplossingen. Ook in dit 

opzicht vindt de Commissie de Nota Kunst en Kunstbeleid beter 

geslaagd. Zo bieden bijvoorbeeld deel I, Hoofdstuk 2, paragrafen 

tot en met 6 en deel III, Hoofdstuk I, paragrafen I tot en met 

4 van de Kunstnota onderwerpen te over (maatschappelijke relevan

tie; artistieke kwaliteit; vrijheid en onafhankelijkheid van 

kunst en kunstenaar etcetera). De samenEtellers blijken deze 

problematieken te kennen, hebben in eerder stadium reeds de 

verschillende ~enineen der diverse belangengroeperingen in de 

discussie betrokken en komen nu in hetzelfde Hoofdstuk met een 

eigen visie. 

Men mag het eens of oneens zijn met ecn dercelijke visie; de 

Kunstnota nls gclil·e] is :in iedC'r geval C'CTI bc·lcidsstuk gew0rdL'n. 

J>it v~lt van de muscumnota niC't altijd te zcgren. 
Hoofdstuk III behandelt in vogelvlucht vele problemen, die in 

Hoofdstuk V in al dan niet opgeloste vorm terugkeren. Somrnige 

onderdelen keren wederom in Hoofdstuk VII terug. Dit komt de 

bondigheid van de gehele nota niet ten goede. 

Hier en daar verliest de nota zich in details, die in een 

belangrijke beleidsstuk absoluut achterwege kunnen blijven 

(zie Hoofdstuk V. I. J. I. laatste alinea). Hoe gedetailleerder 

men bovendien wil zijn, hoe meer mogelijkheden voor onjuist

heden men krijgt (zie Hoofdstuk V.1.3.2. sub c.d.). 

Een zelfde bezwaar als tegen de Hoofdstukken III en V heef t de 

commissie tegen grote delen van Hoofdstuk II. 

De commissie is zich er weliswaar van bewust, dat dit Hoofdstuk 

afgezien van overbodigheden en algemeenheden, vele nuttige 

informatie verschaft voor de geinteresseerde leek, maar vraagt 

zich af of het Hoofdstuk in dit beleidsstuk niet beter als 

bijlage toegevoegd had kunnen worden. 

Een dergelijk historisch overzicht moet in relatie staan tot de 

context van het onderwerp (in casu: het museumbeleid) eveneens 

in formulering, wil het iets toevoegen aan het belang van de 

beleidsvoornemens. Als bijvoorbeeld een van de bedoelingen is 

om de willekeurige spreiding over Nederland van het museaal 

bestand een historisch kader te geven, dan behoeft men, wat deze 

commissie betreft niet in Egypte en Voor-Azie te beginnen. 
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ofdstuk III. 

Resumerend kan gesteld worden, dat de Nota weliswaar behoorlijk 

leesbaar is, doch in de ontwikkelde gedachtengang en de gebe

zigde terminologie geen eenheid van conceptie vertoont. 

De Nata is opgesteld vanuit de praktijk, met een poging tot 

aanpassing aan de komende welzijnswetgeving en aan de nieuwe 

Provinciale indeling. Museologische of maatschappelijke 

stellingen worden onvoldoende theoretisch onderbouwd, zodat 

sommige uitspraken het karakter krijgen van slagen in de lucht. 

d. Vergelijking met Bijlage X van deze Nata 

Nadat de commissie zich gedurende enige sessies door de 

Hoofdstukken II tot en met VII had gewerkt ender het zetten van 

vele vraagtekens en het maken van vele tijdrovende gissingen, 

mocht zij Bijlage X ter lezing ontvangen. 

Unaniem was zij van oordeel dat van dit stuk een verkwikkende 

werking uitging. 

Beknopt en overzichtelijk zijn probleemstelling en beleids

plannen in relatie tot elkaar gezet. 

De publiekgerichte doelstelling is helder geformuleerd. 

De omschrijving van het educatieve werk is voorbeeldig te 

noemen. 

De verbinding tussen enerzijds bet wetenscbappelijke aspect en 

anderzijds bet publiekgerichte aspect in de doeistelling is 

bier op een zo heldere en vanzelfsprekende wijze aangegeven en 

krijgt in de daarop volgende bescbreven taken en functies een 

zodanige follow-up, dat men een dergelijke aanpak de bele nota 

zou toewensen. 

Beleidsbepalende begrippen 

a. Onduidelijkheden 

De commissie vindt het van kardinaal belang, dat de beleids

bepalende begrippen zo duidelijk omscbreven zijn, dat ze door 

alle partijen op bun waarde kunnen warden getoetst. 

Zo heeft zij er behoefte aan de ondervolgende begrippen aan een 

nader onderzoek te onderwerpen: 

Spreiding 

Waar in Hoofdstuk IV.6.2. wordt gerept over "de gewenste sprei

ding van de musea", mist de commissie node een gedachtenont-
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wikkeling over de wijze waarop een evenrediger verdeling van 

de rnusea, casu quo cultuurgoederen over ons land zou kunnen 

warden bcwcrkstelligd. 
Een blik op de kaart van Nederland waarop de musea staan aan-

gegeven ts voldoende om te realiseren, d;1t verreweg de rneeste 

rnusea ZLJn gesitueerd in de grote ste<len van Noord- en 

Zuid-l~llan<l en in <le stad Utrecht. Deze cumulatics ZLJn 

spontaan ontstaan, vaak zelfs nog door particulier initiatief; 

daartegenover zijn grote gebieden dun bezaaid gebleven. 

Oeze situatie LS na de tweede wereldoorlog niet alleen onder

kend, maar heeft van overheidswege geleid tot een eerste 

aanzet tot cultuurspreiding door aan vele musea in de minder 

bedeelde gebieden voorwerpen in bruikleen te geven, afkomstig 

uit de depots van de Rijksmusea en van de uit Duitsland 

gerecupereerde stukken. Ook werd een begin gemaakt met de 

subsidiering aan minder draagkrachtige niet-rijksmusea, zij 

het in bescheiden mate. 

Sedert het door de regering begonnen cultuurspreidingsbeleid 

(in de jaren 50) is er daadwerkelijk geprobeerd de bewoners 

uit de regionen die ver verwijderd liggen van de cultuur

centra, mee te laten profiteren van cultuur-uitingen, door 

deze middels reizende tentoonstellingen dicht bij huis te 

brengen. 

Toch zou de commissie een beleidsmatiger aanpak van de spreiding 

willen zien. Hiertoe zouden de volgende uitgangspunten kunnen 

dienen: 

I. Vanuit de bevolking gedacht, zal er in toenemende mate moeten 

worden uitgegaan van hun specifieke behoeften aan culturele 

voorzieningen. 

2. Vanuit de collecties gedacht, kunnen concentraties en fusies 

aangemoedigd warden. Dit betekent weliswaar een van bovenaf 

gevoerd beleid, doch kan - mits gecontroleerd - heilzaam 

zijn. Ook de gedachte van herverkaveling of van verplaatsing 

(van collectie-delen) van het ene museum naar het andere 

behoeft in principe niet slecht te zijn. 

Het gaat erom, collecties der afzonderlijke musea consistenter 

te maken zodat daarvan een beter eebruik kan worden gemaakt. 
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3. Nieuw op te richten musea zouden daar moeten komen waar ze 

het beste aan hun doel beantwoorden, waarbij binnen die doel

stelling prioriteit zou moeten worden verleend aan de witte 

plekken op de landkaart. 

4. Onderlinge ruil van museumvoorwerpen zou kunnen worden 

gestimuleerd en geleid. Immers, een depot-stuk van het ene 

museum kan een zaalstuk of historisch document voor het 

andere museum be tekenen. 

Te allen tijde moet de gedachte vooropstaan, dat niet het· 

historisch gegroeide ongedaan mag worden gemaakt, maar wel 

het historisch misgroeide, waar dit mogelijk is moet worden 

rechtgetrokken. 

5. Reizende tentoonstellingen zouden in grotere verscheidenheid 

van themata en ook frequenter veel meer gebieden en hun 

bewoners moeten kunnen bereiken. 

Museale voorzieningen 

1. Van nationaal belang. 

De commissie meent in de omschrijving van "voorzieningen van 

nationaal belang" in Hoofdstuk VI.1.2. een hinken op verschil

lende gedachten te bespeuren. 

De ene keer is als uitgangspunt de belangrijkheid van de collectie 

genomen; de andere keer is dit de reputatie van de instelling; 

een derde uitgangspunt is de mogelijkheid om een pakket voor 

nationale voorzieningen onder te brengen (moedermusea, onder

zoeksmusea). Er worden geen musea met name genoemd, maar waar

schijn~ijk is C'T wC>l gedncht n:m C'nigc vanouds op deze wijze 

functionercnde mus(·LJ, die bovcndit·n tocli al rijksmus£·a zijn. 

Op pagina 10 en 20 van dit Commentaar zal zij verder hierop 

ingaan. 

Toch is er in het geheel niet gedacht aan musea die al sinds 

jaren een vanzelfsprekende centrumfunctie vervullen op 

bepaalde verzamelgebieden, waardoor ze in feite reeds de 

mogelijkheden in handen hebben om als moedermuseum te functio

neren, zoals het Stedelijk Museum te Amsterdam. 

Hierop zal zij terugkomen onder punt d (pagina 14). 

8 



2. Van regionaal belang 

Reeds in dit stadium zou de commissie inzicht willen krijgen 

in de toekomstige verdeling van de verantwoordelijkheden op de 

drie niveaus te weten nationaal, regionaal en locaal met de 

daaraan verbonden consequenties. 

Het verbaast de Commissie, dat in deze niet consequenter is 

voortgeborduurd op het stramien van de in 1975 uitgebrachte 

zogenaamde Knelpuntennota. Daarin werd gepleit voor een 

duidelijke taakverdeling, zodanig dat de landelijke basis

voorzieningen in de regio onder verantwoordelijkheid van de 

Provincie (of regio) zouden komen, dat het Rijk zich daar zou 

terugtrekken en verder alleen zou zorgen voor de infra-struc

tuur. 

Hierop voortbordurend zouden als noodzakelijke museale voor

zieningen in de regio (onder eigen verantwoordelijkheid van die 

regio) genoemd kunnen worden: zogenaamde "Kernmusea" waaraan 

verbonden een archeologisch depot, een depot voor museum-objecten, 

mede ten behoeve van alle musea in de regio, een restauratie

atelier en een tentoonstellingsdienst voor de hele regio. 

Deze duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden wordt nu 

weer vertroebeld door de instelling van "moedermusea" waardoor 

het Rijk zich blijft bemoeien met de dagelijkse beslommeringen 

in de regio. 

3. Op gemeentelijk niveau 

Aan voorzieningen op gemeentelijk niveau is in deze Nota 

nauwelijks gedacht. Naar het oardeel van de commissie is het 

gestelde onder Haofdstuk VI.3.1. wel erg vrijblijvend. 

Dit wordt juist daarom door de cammissie ernstig genomen, 

omdat deze vrijblijvendheid door de gemeenten kan warden 

gehanteerd in negatieve zin. Het komt haar verstandig voor 

de gemeenten in deze te binden aan een kader van rechten en 

plichten. 

Er blijkt bovendien uit, dat niet de minste moeite is gedaan 

om deze "units" aan te sluiten op het grote net, zoals dat op 

navolgenswaardige manier gebeurd is in Bijlage X pagina 107 

met de stedelijke educatieve natuurmusea: "van hen mag ver

wacht warden, dat zij hun educatieve potentieel ter beschik

king zullen stellen van een zo groot mogelijk deel van de 

pravincie". 
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Op dezelfde wijze zouden de stedelijk-historische musea als 

"Kernmusea" kunnen fungeren voor de kleinere locaal-historische 

musea in hun regio. 

Maar er behoef t niet alleen energiestroom van de grote naar 

de kleine "units" te gaan. Er kan ook een wisselwerking zijn. 

Ook die gedachte, in Bijlage X pagina 106 aldus geformuleerd: 

"Via de bezoekerscentra zouden de bezoekers de weg kunnen 

vinden naar de eigenlijke natuur-historische musea in de steden", 

kan van toepassing zijn op de overige musea, al zijn deze niet 

in zo'n streng kader te vangen als de natuur-historische musea, 

waar meer uniformiteit heerst in de ordening, volgens de 

beproefde systemen van de natuur-historische wetenschap. 

Op dezelfde wijze als de bezoekerscentra voorlichting geven over 

alle wetenswaardigheden, die men in dat desbetreffende gebied 

kan verwachten, zoudcn de kleine plaatsclijke musea en oudheid

kamC'rs - indicn zf· n;inr de ma.1t~;cJwppclijkc C'isc·n v;Jn dczc tijd 

willcn fungerL·n - zicl1 (·rop rnoC'tC'n toclt'f,f,C'n om ;i]]l' vcr:mdc

ringen d:ic in de locale snmcnleving plantsvonden of vinden, te 

registrercn en h:ierover :infonn;:it:ie tc versch.1ffC'n, 
In dit opzicht zal er nog veel moeten veranderen aan de huidige 

instellingen die maar al te vaak de romrnelzolder van de 

gemeenschap zijn. 

Ook de nieuwe musea, met een aanwas van ongeveer tien per jaar, 

waar in Hoofdstuk II.3 op enigszins negatieve wijze op wordt 

gezinspeeld met de term "wilde groei", zouden in navolging 

van de in Bijlage X pagina 103 genoemde "Verzamelcentra" op 

positieve.wijze kunnen worden ingeschakeld. Immers het enthousiasme 

waarmee amateurs in de goede zin des woords, belangwekkende 

objecten vergaren, verdient enerzijds aanmoediging doch client 

anderzijds wel in goede banen te worden geleid. 

Musea van nationaal belang 

Bij het afwegen van de voorwaarden voor "musea van nationaal 

belang" hebben de samenstellers van de nota in Hoofdstuk VII.l.l. 

terecht een aantal criteria opgesteld. Bij het overwegen van 

deze criteria hebben de commissieleden zich evenwel niet kunnen 

onttrekken aan de indruk, dat de vijf punten bepaald niet uit 

een leidend beginsel zijn voortgekomen. 
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Zo zou criterium 2 van toepassing kunnen zijn op bijvoorbeeld 

het Rijksmuseum Nederlands Openluchtrnuseum te Arnhem en 

criterium 4 op het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 

Leiden, weshalve de commissie zich afvraagt of deze criteria 

toegevoegd zijn om een pragmatische situatie te continueren. 

Of, zeals bij criterium 5, dat geschreven schijnt voor het 

Teylers Museum te Haarlem, om een door ieder gewilde situatie 

te sanctioneren. 

Voorts heeft de commissie moeite met hetgeen bij criterium 3 

moet worden verstaan onder "een uitgesproken Nederlandse 

ontwikkeling". Wordt gedacht aan een Nederlandse ontwikkeling 

op museaa 1 r,c·h i ed of aan een typi sch Nt:dt.!rl nnds te noeml'n 

spl'c ial i c;at i c? 

Of aan een Nederlandse ontwikkeling in de z1n van een collectie 

die een typisch Nederlandse bedrijfsvonn toont, zoals visserij, 

veeteelt, waterstaat enzovoorts. Hierop zal zij op pagina 20 

van dit Commentaar terugkomen. 

Tenslotte is de commissie hogelijk verbaasd, dat het criterium 

"van internationaal belang" niet is opgevoerd. Daarop zal zij 

op pagina 13 van dit commentaar terugkomen. 

Moedermusea 

Naar het oordeel van de commissie zijn de gedachten over het 

moedermuseum onvoldoende uitgewerkt. In Hoofd.stuk VII. 1. 1 

krijgt het moedermuseum een aantal taken toebedeeld ten behoeve 

van de kleinere musea. 

Zo vangt het moeder-museum een aantal taken op, die de museum

consulent niet op zich kan nemen ender meer: 

het inbrengen van kennis en ervaring, zowel op wetenschappelijk 

als op museum-technisch gebied, het verschaffen van outillage 

enzovoorts. 

Deze taken zijn te vergelijken met hetgeen bijvoorbeeld het 

Nederlands Openluchtmuseum sinds jaar en dag doet voor kleine 

musea in de regio met aanverwante collecties. Evenwel wordt 

niet in de nota duidelijk gemaakt hoe de moeder-kind-verhouding 

geregeld wordt, zodat dit naar believen st~ak of los te interpre

teren is. Ook hier geeft Bijlage X een beter uitgewerkt voorstel. 

Doordat "moeder-musea" worden toegerust met voorzieningen van 

nationaal belang, zal de rijksbemoeienis met de uitvoerende 
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taken zich uitstrekken tot in de verste hoeken van ons land met 

andere woorden: het belcid zal eerder centraliserend dan de

ccntral ist·rcnd \.-'erken, terwijl het laatste toch de bcdoelinr; 

\\'as. 

El'n zc·kcr dirigisrn~·- zou op dczt· monH·r zelfs kunnt'n insluipen. 

Voorts vraagt de commissie zich bezor~d af of de financiele 

middelen wel aanwezig zullen zijn om het moeder-museum naar 

behoren toe te rusten vaar haar extra-murale dienstverleningen. 

Als die middelen er niet komen, dan mag de "maedertaak" niet 

warden opgelegd, want het mag niet gaan ten kaste van de reeds 

bestaande taken. 

Onderzoeksmusea 

In Hoofdstuk IV.5. wordt gesteld, dat het bestaan van een 

af zonderlijke categorie van "onderzoeksmusea" te rechtvaardigen 

is, maar niet wordt vermeld, welke musea daartoe zullen warden 

gerekend. Het afzonderlijk opvoeren van deze term "onderzoeks

musea" maakt de situatie er niet duidelijker op. Wordt hier 

gedacht aan universitaire musea ten dienste van bet onderwijs 

aan studenten, die aldaar getraind kunnen warden in het weten

schappelijk onderzoek? 

Of wordt er gedacht aan niet-universitaire musea met een onder

zoekstaak? 

De commissie vraagt zich bezorgd af, wat er in het geval dat 

bepaalde musea warden bestemd tot onderzoeksmusea, terecht moet 

komen van het wetenschappelijk onderzoek in publiekgerichte 

musea en omgekeerd. 

Dit onderscheid had beter achterwege kunnen blijven. 

Publieksmusea 

Als men a priori de nadruk gaat le3gen op de publiekgerichte 

taken, dan dreigt het gevaar, dat de object-gerichte taken 

warden verwaarloosd. Maar omdat de object-gerichte productiviteit 

de basis vormt v00r de publiekgerichte activitcitcn, kan het 

ni~t anders clan dat ook dcze laatste zullen vastlapen. 
In. Hoafdstuk V.2.1. wordt een aarzelend begin gemaakt met een 

publiekgericht beleid, maar helaas met voorbijgaan aan het 

organisch daarmee vergroeide object-gerichte beleid. 

Wat dat betreft strekt het bandige betoog in Bijlage X tot 
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voorbeeld, waar de lezer in een oogopslag overtuigd wordt van 

de onlosmakelijke verbondenheid van beide taken. 

De aparte aanduiding "publieksmusea" is in feite overbodig, 

omdat binnen het beleid van C.R.M. elk museum de taak heeft 

publieksmuseum te zijn. 

b. De drie grote steden 

Met een zekere reserve heeft de Commissie kennis genomen van 

de in Hoofdstuk VI.3.2. ontwikkelde gedachte dat het Rijk aan 

de drie grote steden in de Randstad een bijdrage zou moeten 

leveren in de vorm van "museumvoorzieningen van nationaal belang". 

Daarbij is zij van oordeel dat de uitwerking van deze gedachte 

om in analogie aan de rijksbijdragen voor Amsterdam (Rijksmuseum) 

en 's-Gravenhage (Mauritshuis), die zijn voortgekomen uit een 

historisch gegroeide situatie, voor Rotterdam met alle geweld 

de sector Oude Kunst voor rekening van het Rijk te nemen, niet 

alleen uiterst simplistisch is maar zelfs hoogst ongelukkig. 

Museum Boymans is in zijn totaliteit een wereldstadmuseum bij 

uitstek. In zoverre past dit geheel in de door de nota aan de 

Randstad toebedachte rol van wereldstad. Het is het enige museum 

in Nederland met een encyclopedische opbouw van de collectie 

en met specimina van hoge kwaliteit uit elke cultuurfase, zodat 

men daar aan de hand van de voorwerpen een overzicht van de 

ontwikkeling van de kunst kan krijgen. 

Hierdoor is dit het enige museum in Nederland dat vergelijkbaar 

is metmusea in de grote steden van de U.S.A., zoals New York, 

Detroit, Chicago, Cleveland enzovoorts. In geen der genoemdc musea 

wordt ondC'rscheid gema.'.lkt tuss(•n oudl' en moderne kunst, evenmin 

~l];; tussen n.'.ltiona]e en inll·rnntion;i]e kunst. 

Door er wel onderscheid tussen te maken, zoals uit de nota op 

diverse plaatsen blijkt (Hoofdstuk VI.3.2. en VII.1.2.3.) wordt 

een kunstmatige kloof geschapen, waarop het beleid vroeg of 

laat vast zal lopen. Hierop komt de commissie terug in de 

paragrafen "Buitenlandse Kunst" op pagina 13 en "Moderne Kunst" 

op pagina 14. 

Wat betreft de verwerpelijke gedachte van de af splitsing van 

de sector oude kunst van Museum Boymans-Van Beuningen moet nog 

worden opgemerkt, dat hier geen rekening is gehouden met 

de desastreuse gevolgen, die dit voor het museum als vitaal 
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bedrijf, in al z'n geledingen zal hebben. 

Alle taken van het museum worden ender leiding van de directeur 

en zijn staf integraal verricht en zijn zo organisch met elkaar 

verweven, dat men niet een taak of takenpakket kan isoleren van 

de rest. 

Alleen bij een worm kan men een segment afzonderen, zonder dat 

dit de levensfunctie in beide delen aantast. Bij een hoog ont

wikkeld organisme betekent dit een gevaarlijke amputatie. 

Tenslotte vindt de commissie het prematuur om in dit stadium 

reeds de status van Museum Boymans-Van Beuningen aan te tasten, 

terwijl de verdere beleidslijnen nog vrijwel nergens zijn uit

gewerkt. 

c. Buitenlandse kunst 

In deze nota wordt de buitenlandse kunst buiten beschouwing 

gelaten. Er is totaal niet aan gedacht dat een van de 

"geestesmerken" van de Nederlandse kunst door de eeuwen heen is 

geweest, de ontvankelijkheid voor internationale kunststromingen, 

hct vcrmogen deze te transformeren tot kunstuitingcn met gehecl 

eigen kcnmerk en van zo hoge kwaliteit, dat ze op hun heurt 

weer invloed uitocfencn op intcrnationaal niveau. 
De werkelijke rol van de Nederlandse kunstenaars in de voort-

durende golfbeweging van de internationale kunst laat zich 

alleen ontdekken door het museumpubliek, door hun de moge

lijkheid te bieden tot vergelijking met de internationale 

voorlopers en navolgers. 

In dit licht gezien is het aanleggen van internationale 

collecties bepaald geen opzichzelf staande affaire of overbodiee 

luxe maar een intrinsiek onderdeel van het cultuurbeleid. 

Wat dit aangaat zijn in de Beleidsnota uit 1921 (pagina 28/29) 

reeds veel geavanceerder gedachten ontwikkeld over de betekenis 

van de internationale kunst voor onze nationale kunst. Thans, 

ruim een halve eeuw later waarin het internationale denken en 

werken als nooit tevoren in onze cultuur is binnengedrongen, 

komt het de commissie onaanvaardbaar voor, bij het uitstippelen 

van het toekomstige beleid de grenzen zo eng om deze spelC.enknop 

op de aardbol te moeten trekken. 

Dit valt bovendien niet te rijmen met de Hoofddoelstelling II 

van de zojuist door de Minister van C.R.M. ondertekende Nota 

Internationale Culturele Betrekkingen. 
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·ofdstuk IV 

d. Moderne Kunst 

In dit Comrnentaar werd reeds met betrekking tot het geforceerde 

beleidsplan ten aanzien van Museum Boymans-Van Beuningen te 

Rotterdam, erop gewezen hoe kunstmatig de kloof is tpssen de 

oude en moderne kunst. 

Immers, zoals bij alles wat te maken heeft met de begrippen 

"verleden - heden - toekomst" is er alleen sprake van een denk

beeldige scheidingslijn die bij voortduring aan verschuiving 

onderhevig is. 

Weliswaar is dit in de nota (Hoofdstuk VII.I .2.3.) in theorie 

ondcrkend, maar toch blijken de beleidslijnen noch bij de 

collcctivs nod1 bij de documc.·nt.Jdc tc zijn doorgctrokkcn van 

de ,,udv n;1.1r dl' modc.·rnc kunst. 

Wat betreft de collecties is het de hoogste tijd voor een 

beleidsombuiging ten gunste van de moderne kunst, omdat het 

Rijk met uitzondering van het Kroller-Miiller-museum, dit 

gebied geheel heeft overgelaten aan de gemeentelijke overheden. 

Wat betreft de documentatie wordt dieper hierop ingegaan in 

het commentaar over bet Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie. 

Musea intern/extern 

De commissie is unaniem van oordeel, dat het eerste en het 

laatste Hoofdstuk de sterkst geschreven stukken van de nota 

zijn. 

Deze fungeren als het ware als boekensteunen die het zwakkere 

middenstuk overeind houden. 

Helaas zijn in de Inleiding bepaalde problemen met meer klem 

gelanceerd dan dat ze in Hoofdstuk III "Probleemanalyse" zijn 

uitgewerkt. 

Zo maakt bijvoorbeeld de aankondiging op pagina IO: "De over

stelpende en misschien zelfs ontmoedigende hoeveelheid problemen 

die in de volgende bladzijden aan de orde zuller1 komen" een 

weinig overstelpende indruk. 

Naar het inzien van de commissie komt dit, omdat de problemen 

in abstracto zijn aangegeven. De lezer kan nauwelijks onder de 

indruk komen van opmerkingen als: "de musea zijn echter onvol

doende toegerust voor de vervulling van nieuwe taken" (III.I.) 

of "langzamerhand is een aanzienlijke achterstand ontstaan" 
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(III.2.1,2.) of "De onbevredigende situatie op het gebied van 

de registratie heeft verregaande consequenties" (III.2.1.4.) 

of "De hicrvoor benodigde deskundigheid is onvoldoende aanwczig" 

(111.2.2.J.). 

Alsof er geen noodtoestanden ZIJn aan te WlJZCn in met name te 

nocmen musea, waar ecn chronisch pcrsoneelsgcbrek en een ver

st ikkPnd ruimu·~·.f'lirl'k IH·crsen ! 
Alsof er geen gemiste kansen zijn te signaleren, omdat er nag 

steeds geen nationaal aankoopfonds is, ondanks het feit dat al 

sinds 1921 op de vorming daarvan is aangedrongen! 

Om nog te zwijgen van de vele verzuimde mogelijkheden tot 

stichting van musea met specialistische collecties. De 

belangrijkste reden waarom de problemen bij het lezen van de 

"Probleem-analyse" niet als alarmerend bij de lezer overkomen, 

moet gezocht warden in de opbouw van de nota, waarin de bouw

stenen voor het inzicht in de problemen pas in Hoofdstuk V 

warden aangedragen. Dit is even onlogisch als wanneer men in 

de geneeskunde zou beginnen.met de ziekteleer alvorens aan de 

orde te hebben gesteld hoe de mens normaliter in elkaar zit. 

Het beleid mag toch niet ontstaan op basis van de bestaande 

problemen, integendeel de bestaande problemen moeten warden 

getoetst aan het beleid. 

Over de in de nota ontwikkelde gedachten ten aanzien van de 

interne en externe museumtaken en hun onderlinge relatie is in 

de commissie enige verontrusting ontstaan. 

Dit begint al bij de Inleiding op pagina 8: "de musea zullen 

gericht warden op het algemeen educatiebeleid van deze regering, 

zonder dat daarmee wordt beoogd dat het museum zijn taken van 

conservering, documentatie, studie en wetenschappelijke uit

straling te kart zal doen", waaruit blijkt dat voor de samen

stellers de basistaken van het museum achteraan komen. 

Erger nag; uit het in Hoofdstuk IV.5. gemaakte onderscheid 

tussen onderzoeksmusea en publieksmusea alsmede de in Hoofd

stuk V. gemaakte splitsing tussen wetenschappelijke staf en 

educatieve dienst, blijkt dat de samenstellers nog niet door

drongen zijn van het feit, dat de publiekgerichte taken staan 

en vallen met de object-gerichte taken. 

Zoals op pagina 12 van dit Conunentaar reeds werd aangestipt, 

grijpcn deze taken zozeer in elkaar, dat het publiek-eerichte 
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hl'1f'id m·rgcns losgl·docht k~rn vrnrckn v:m hct ohject-gcrichtc 

bclcid. 

Uitgaande van dit beginsel acht de commissie het onjuist, dat 

er in deze nota een taakomschrijving wordt gegeven van de 

Educatieve Diensten alsof deze zelf standig opererende eenheden 

zouden zijn. 

Hun taken mogen nooit worden losgekoppeld van het totale pakket 

van museumtaken, die ender leiding van de directeur ten uit

voer worden gebracht. Deze taken behelzen: 

1. de grootst mogelijke zorg voor de objecten, authentieke en 

onvervangbare getuigen uit verre of nabije tijden of landen 

2. de grootst mogelijke aandacht en nauwkeurigheid bij het 

verzamelen van gegevens om de objecten die zelf hun geheimen 

niet prijs geven van zich te doen spreken, al is het in dit 

stadium alleen voor "insiders" 

3. de grootst mogelijke vindingrijkheid om deze objecten zo te 

doen spreken, dat ze ook een groot publiek kunnen boeien. 

Alles wat hierbij komt kijken wordt samengevat in de term 

"presentatie". 

Presentatie is de visuele realisatie van een stuk museumbe.leid. 

Als het geed is, komt de presentatie tot stand ender de inspi

rerende leiding van de directeur (te vergelijken met een 

dirigent) in gemeenschappelijk overleg met de object-gerichte 

en publiek-gerichte staven. 

Het gaat er niet zozeer om, dat bovengenoemde taken elk door een 

speciaal daartoe geequipeerde afdeling worden verricht, maar wel 

dat alle museale taken ~orden uitgevoerd in team-verband. 

Zowel de object-gerichte inbreng als de publiek-gerichte inbreng 

dienen op stafniveau gelijkelijk te worden behandeld. Vanuit hun 

specifieke gezichtshoeken leveren zij hun bijdragen op de vele 

gebieden van het museumbeleid. 

Alle problemen moeten in het museum op gelijk niveau bespreek

baar zijn: In zoverre hebben musea met een kleine staf het 

voordeel, dat vergaande specialisatie daar nog niet is door

gevoerd, zodat integratie en flexibiliteit daar een vanzelf

sprekende zaak zijn. 

Voor de grote musea met gespecialiseerde afdelingen is het 

een gebiedende eis, dat de directie en de stafleden van de 

verschillende afdelingen voortdurend meewerken aan die inte-
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gratie, juist op het niveau waar de beslissingen genomen 

worden. 

De oorzaak van het te zware accent dat in de nota wordt gelegd 

op de taken van de Educatieve Afdeling moet gezocht worden in 

de verouderde opvatting, dat een museum nog steeds een instelling 

is, waar wetenscbappelijk verzameld en geconserveerd wordt, 

waaraan dan ook nog een afdeling wordt toegevoegd, die 

educatief werk gaat doen. 

Deze miskenning - mede op grond van bet f eit dat er bij gebrek 

aan een vakgerichte opleiding velen werden gerecruteerd uit 

andere, niet object-gericbte opleidingen en vaak onderbetaald -

beef t in de afgelopen kwart eeuw veel frikties en frustraties 

tewpeg gebracbt. 

De erkenning waarvan de nota getuigt beeft evenwel het zwaarte

punt zozeer verlegd ten gunste van de Educatieve Afdeling, 

dat bet evenwicht in het totaal van museale taken: verzamelen, 

registreren, documenteren, conservatie, presentatie, educatie 

wordt verstoord en bet doel om deze diensten recht te doen 

wedervaren wordt voorbijgeschoten. 

Beleidsinstrumenten - het R.K.D. 

Bij het Rijksbureau voor Kunsthtstorische Docurnentatte heeft 

vanaf de oprtchting in 1932 het zwaartepunt van de document:1ti0-

werkzaamheden zo zeer op de Oude Kunst gelegen, dat er een 

discrepantie is ontstaan tussen de Oude Kunst enerzijds en de 

19de en 20ste eeuw anderzijds. 

Vooral wat betreft de 20ste eeuw zijn de bakens niet tijdtg 

verzet, terwijl het getij een springvloed is geworden. 

Terecht bestaat nu de behoefte aan een documentatie-centrum voor 

de 20ste eeuwse kunst, van waaruit oak het "veldwerk" zou 

kunnen worden verricht (het vergaren van gegevens bij hedendaagse 

kunstenaars) hetgeen weliswaar ee~ culturele, maar buiten-museale 

arbeid is. 

Wat betref t de gesignaleerde versnippering en overlapping: 

deze is onvermijdelijk voor zover het de documentatie bij de 

grate musea betreft, die in de eerste plaats ten behoeve van 

de eigen collecties zijn opgebouwd. Een dergelijke overlapping 

is te vergelijken met de onvermijdelijke doublures, die ontstaan 

bij de universiteits-bibliotheken en de boekerijen van de 

wetenschappelijke instituten. 
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v 

Door onderlinge coordinatie zal dit op elkaar af gestemd moeten 

warden. 

De commissie betwijfelt of het R.K.D. binnen de huidige taakuit

voering wel bij het publiekgerichte Ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk op zijn plaats is. 

De commissie vindt het van het grootste belang, dat er een 

principiele discussie komt op basis waarvan wordt beslist: 

I. Onder welk ministetie het R.K.D. bet meest logisch kan 

ressorteren. 

2. Hoe de documentatie van de 20ste eeuwste kunst met zijn 

eigen problematiek en specifieke informatiemogelijkheden 

kan worden gestoeld op het huidige R.K.D. 

3. In hoeverre de taken van het R.K.D. moeten warden toegespitst 

op de Nederlandse kunst, zodat er sprake zal zijn van een 

R.N.K.D. 

Ten aanzien van enige punten neemt de commissie het volgende 

standpunt in: 

sub I Het R.K.D. hoort thuis bij het Ministerie van Onderwijs 

en Wetenschappen, waaronder ook de Kunsthistorische 

Instituten der Universiteiten ressorteren, waarmee bet 

de nauwste relaties onderhoudt. Immers voor vele disser

taties wordt uit deze bron geput. 

sub 2 Op grond van het continue verschuiven van de grenzen tussen 

oude en moderne kunst, zal er geen scheiding mogen zijn 

tussen de documentatie ervan en zullen alle perioden 

ongescheiden in een instelling moeten warden gedocumenteerd. 

Consequenties van het beleid 

De conunissie heeft waardering voor de bondige wijze waarop 

de beleidsplannen in het laatste Hoofdstuk (VIII) zijn samen

gevat, maar zij is er zich terdege van bewust, dat deze zeer 

ver strekkende gevolgen kunnen hebben. 

Derhalve dringt zij er op aan om de in deze nota gegeven criteria 

voor musea van nationaal belang (VII.I .I.) critisch te herzien, 

alvorens ertoe over te gaan deze experimenteel te toetsen. 

Zeals reeds op pagina 7 ~n 10 van dit commentaar werd opgemerkt, 

is zij van oordeel dat: 
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I. er aan de verschillende criteri.:i uiteenlopende uitgangspunten 

ten grondslag liggen - nu eens een situatie bestendig<l, Jan 

weer een situatie sanctionerend 

2. de criteria hier en daar wat cryptisch gesteld z1Jn, zoals 

bijvoorbeeld "taken van de rijksoverheid". 

Worden hier sorns rijkstaken bedoeld, die rnuseaal vertaald 

zouden kunnen warden? 

3. de criteria niet geheel waterdicht z1Jn. 

Indien een museum, behalve het eerste criterium, er nag rnaar 

een van de volgende nodig heeft om te warden erkend als 

zijnde "van nationaal belang", dan komen er heel wat meer 

musea voor in aanmerking, dan er waarschijnlijk bedoeld zijn. 

Bij wijze van alternatief stelt de commissie voor, om als 

uitgangspunt voor het bepalen van criteria te nemen: 

het draagvlak van de musea. 

Hieronder wordt verstaan, de publiekslaag, waarmee dit museum 

reeds een harmonieuse binding heeft en een prospectief publiek, 

zijnde het publiek waarop dit museum krachtens haar doelstellingen 

zou mogen rekenen. 

Dit draagvlak is het basisniveau van waaruit een voortdurende 

dialoog plaatsvindt, in de vorm van verwachtingen en desiderata 

enerzijds en daarop gerichte responsen anderzijds. 

Voor elk museum kan warden onderzocht of dit draagvlak gemeente-

1 ijk, regionaal, provinciaal, nationaal dan wel internationaal 

is. Een logische aansluiting op het bestuurlijk en financiele 

draagvlak volgt hieruit. 

Uit de in de nota geschetste beleidsplannen heeft de commissie 

de indruk gekregen, dat de samenstellers er zelf nog geen 

duidelijke voorstelling van hebben w~lke gevolgen deze voor 

bepaalde musea zouden kunnen hebben. 
Indien ze dit wel mochten hebben, hlijkt het niet uit de nota. 

Zo zou de commissie opheldering willen hebben over het 

opheffen van de koppelsubsidies. Op zichzelf vindt zij het 

een goede zaak dat dit systeem verlaten wordt. 

Toch wil zij graag weten op welke manier dit gaat gebeuren en 

hoe het voortbestaan van bepaalde gesubsidieerde musea, die 

niet in aanmerking komen voor het predicaat "nationaal" of 

"provinciaal" kan warden gewaarborgd bijvoorbeeld: 

Huis Doorn te Doorn, Afrikamuseum te Groesbeek, Hidde Nijland-
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museum te Hindeloopen, Kasteelmuseum Sypesteyn te Loosdrecht, 

Vestingmuseum te Naarden, de Schotse Huizen te·veere, Slot 

Zuilen te Oud-Zuilen en musea, die nu nog niet om subsidie bij 

de Overheid hebben aangeklopt, maar dit zeker vroeg of laat 

zullen doen, zoals Museum Bisdom van Vliet te Maastricht. 

Voor de groep kansarme musea zal van rijkswege een noodf onds 

in het leven moeten worden geroepen. 

Voorts heeft de commissie er begrip voor, dat museale experi

menten- worden gehouden in enige gebieden, waar de culturele 

structuren sterk van elkaar verschillen. Zij is het evenwel 

niet helemaal eens met de keuze en vindt de argumentatie dien

aangaande niet overtuigend. 

Met de keuze voor Friesland kan de commissie zich verenigen. 

Dit zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere provincies met 

een uitgesproken centrum, zoals Zeeland en eventueel ook 

Drente en Groningen. 

Een logisch complement is de keuze voor Noord-Brabant met een 

meer complexe structuur, die als voorbeeld zou kunnen dienen 

voor onder andere Limburg (Noord-Midden- en Zuid-Limburg). 

Daarom komt een experiment in Zuid-Limburg de commissie 

overbodig voor, temeer daar als voorbeeld voor een regio het 

experiment in Twenthe is gekozen. 
Daar tegenover mist de commissie node een experiment Ln een 

stadsgewesc. Aangezien zij dit van het grootste belang acht, 

stelt zij voor Zui<l-Limburg te latcn varen en daarvoor een 

grate stad tc kiezen. 

Tenslotte wil de cornrnissie bij de totstan<lkoming van regionale 

voorzieningen aandringen op bedachtzaam overleg. Het zal 

voorlopig niet nodig zijn dat de 24 mini-provincies allemaal 

een complete set voorzieningen krijgen. Bijvoorbeeld zou het in 

de interim-periode voor Noord-Holland zeer wel denkbaar zijn, 

dat West Friesland het depot en Kennemerland het restauratie

atelier zou krijgen ten dienste van de gehele provincie. 

Bestuurlijke uitgangspunten 

In Hoofdstuk IV.6. wordt aangeknoopt bij het Welzijnsbeleid, 

doch hiervan is nog weinig weerslag in de bestuurlijke struc

tuur te vinden. 

Met name het gestelde in IV.6.!. onder de punten c. end. roept 
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bij de co!Illilissie enige verontrusting op. 

Wat betreft punt c. dringt zij erop aan, dat er nu reeds een 

plan wordt uitgewerkt, waarin duidelijk antwoord wordt gegeven 

op de volgende vragen: 

Op welke wijze denken de Pro~incies organen in te stellen om 

de deelneming van de belanghebbenden te verwezenlijken? 

Hoe stelt men zich de inpassing van zulke organen voor? 

Worden deze per provincie in het leven geroepen? 

Wordt daarbij gedacht aan de instelling van een sectie "musea" 

bij de Culturele Raden?. Dan zal er rekening mee moeten worden 

gehouden, dat in het huidige bestel de relatie van de Cultu

rele Raden tot de musea van provincie tot provincie verschillen. 

Evenzovele vragen liggen er voor de gemeentelijke inspraak

colleges. 

Toch vreest zij dat niet alle problemen omtrent kunst en 

cultuur zich laten oplossen in adviesorganen; het zou wel eens 

kunnen zijn, dat in zulke organen de eigenzinnige creativiteit 

verstikt wordt. 
Wat betreft punt d. onderschrijft de commissie de opvatting 

dat structuren zodanig moeten zijn, dat nieuwe ontwikkelingen 

ongehinderd kunnen beginnen en doorgaan. Dit betekent, 

dat de Overheden door middel van de infrastructuur er zorg 

voor moeten dragen, dat de zaken doorgang kunnen vinden. 

Onder het motto "wie het beleid bepaalt, betaalt" zal voor 

de provincies een pakket van museale voorzieningen moeten 

warden ingebouwd, onder meer: provinciale depots, provinciale 

restauratie-ateliers, provinciale archeologen, provinciale 

tentoonstellingsdiensten enzovoorts. 

Reeds nu moet warden vastgesteld, welke koers door het Rijk 

wordt bepaald: 

Schrijft het Rijk deze zaken dwingend voor aan de Provincie 

en verschaf t zij daartoe bij voorbaat de nodige financiele 

middelen? Indien dit niet het geval is, zal het Rijk toch aan 

de Provincie moeten zeggen dit preferabel te achten en bereid 

te zijn daartoe de nodige middelen te verschaff en. 

In de praktijk voorziet zij grote complicaties wanneer de 

situatie wordt zoals geschetst in Hoofdstuk VI.2.1. ten aanzien 

van musea in de overige Provinciale Hoofdsteden, waarbij de 
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Provincie de verantwoordelijkheid en daarmee de financiering 

op zich zal moeten nemen los van het feitelijke eigendom en 

het beheer. 

Ten aanzien van de taken en planning in de Provincie blijft 

het een open vraag in hoeverre de Provincie een stem heeft in 

het beleid van de in haar ressort liggende gemeentelijke musea 

en particuliere stichtingen en hoe de verdeling van de financien, 

casu quo verantwoordelij~heden geregeld wordt. 
Een vage aanwijzing meent de commtsste dienaangaande te hebben 

gevonden in Hoofdstuk VI.3. I.: "In formele zin vindt afstemming 

van het beleid tussen Gemeenten en Provincie plaats door 

toetstng en goedkeuring van de gemeentelijke plannen door <le 

Provincie". Hiertegen zou de commisste willen inbrengen, dat 

het haar te ver gaat als de Provincie zo'n grate stem heeft 

in het gemeentelijke museale beleid. Dit zou een verlammende 

werking hebben op de gemeentelijke musea. 

Bovendien gaat dit in tegen de leidende gedachte van deze nota, 

zijnde het de-centralisatie-principe. 

De coxmnissie kan zich zeer wel voorstellen, dat het Rijk vanuit 

een totaal-visie de verschillende niveaus bepaalt, maar zich 

daarna terugtrekt uit de provinciale en gemeentelijke beleids

uitvoering. Op zijn beurt zal ook de Provincie dit moeten doen 

ten aanzien van de Gemeenten. 

Ter vermijding van getrapte bevoegdheden, die vooral voor de 

gemeentelijke en particuliere initiatieven funest zullen zijn, 

zal er van meet af aan een concrete indeling moeten komen in 

Rijksmusea, Provinciale (regionale) en Gemeentelijke musea. 

Daarbij zal er meer dan in deze nota is gebeurd, rekening moeten 

warden gehouden met de gemeentelijke musea, die hun ontstaan 

en instandhouding grotendeels danken aan groepen uit de bur

gerij, die daarvoor niet alleen geld en schenkingen maar ook 

ideeen hebben aangedragen. 

In die gevallen, dat in het jonste verleden door de gemeenteraad 

werd gekozen voor het museum, waardoor andere plannen niet van 

de grond konden komen, zou het niet fair zijn, aldus ontstane 

fondsen over te hevelen naar de regio. Daar waar er eeuwenlang 

een culturele uitstraling is geweest vanuit de stad naar de 

regio, kan en mag men die niet met een pennestreek in omgekeerde 

richting forceren. 
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of dstuk VI 

Bovendien zal aandacht moeten warden geschonken aan de parti

culiere musea, die naar de mening van deze commissie niet 

mogen warden weggeinstitutionaliseerd, zeker niet als blijkt, 

dat deze geed werk doen op die gebieden, waaraan de gezamenlijke 

overheden nog niet toegekomen zijn, zoals bijvoorbeeld het 

Architectuurmuseum. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat de in de nota geschetste toekom

stige beleidsvoering ten nauwste samenhangt met de Kaderwet 

Welzijnsbeleid en met de nieuwe Provinciale Indeling. Het is 

evenzeer denkbaar, dat beide niet tot stand zullen komen. 

Maar ook als deze wel zouden warden aangenomen zal het nog 

jaren duren eer het zover is. 

Met het oog daarop wil de commissie er op aandringen: 

I. dat dit beleidsstuk aanvaardbaar en bruikbaar zal zijn, 

ook als deze beide wetten geen doorgang zullen vinden 

2. dat er voor de interim-periode, die naar men kan aannemen 

vrij ruim genomen moet worden, een concreet uitgewerkte 

regeling komt. 

Daarbij hoopt de commissie binnen afzienbare tijd enige aan

wijzingen te ontvangen, op welke wijze de beleidslijnen moeten 

worden vertaald in financien en personeel. 

Slotwoord 

Alleen reeds door het verschijnen van deze nota "Naar een nieuw 

museumbeleid" kan niet ontkend worden, dat het museumbeleid 

als zodanig een dimensie meer heeft gekregen en wel een politieke. 

De commissie is daar gelukkig mee en wil graag in het politieke 

forum haar stem laten horen. 

Zoals zij reeds in enige voorafgaande adviezen en nota's aan de 

Minister van C.R.M. naar voren heeft gebracht, heeft zij met 

voldoening mogen constateren, dat het de ]aatste jaren met de 

musea in Nederland heter gaat. 
De musea hebben ingezien, dat zij als corn.~unicatie-kanaal 

vrijwel tot de massa-media gerekend warden. althans dat ze 1n 

hun informatie-ovcrdracht <loor het publiek wet direct hiermce 

vergclcken wordcn. 

Gelukkig zijn de musea zelf niet de enige die vinden <lat zc 

redelijk in hun doelstellingen slagen; het publiek vindt dat 

kennelijk ook. Hee is belangrijk om die punt eens te onder-
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strepen op een ogenblik dat er in de pers te gemakkelijke en 

eenzijdige interpretaties verschenen zijn van enquete-gegevens 

over bezoekersaantallen van culturele manifestaties, met koppen 

als "Kunst laat velen koud" en dergelijke. Het is immers wel 

zeer simplistisch slechts deze ene sombere kant der medaille 

te tonen. 

Als er 64% van de Nederlandse bevolking nooit naar een museum 

gaat, is het eerlijker tevens te vermelden, dat een vrijwel 

gelijk percentage ook nooit naar een voetbalwedstrijd gaat, een 

filmpje pikt of lid van een politieke partij is. 

Er is derhalve voor vrijwel iedere cultuuruiting, voor ieder 

sociaal/maatschappelijk specialisme wel een zeer grote meerder

heid van onze bevolking aan te wijzen, die er niet of nauwe

lijks aan deelneemt. 

Deze commissie betreurt dat, doch beseft dat het oplossen van 

dit probleem een proces van lange adem is, dat bovendien in 

draagwijdte het vlak der culturele voorzieningen verre te boven 

gaat. 

Het mondig maken van de bevolking kan slechts geschieden indien 

een algemeen educatiebeleid op grate schaal, voor lange tijd 

consequent wordt doorgevoerd. 

Hoewel de commissie beseft, dat de musea slechts een schakel 

in deze keten zijn, is zij van mening dat deze geenszins met hun 

activiteiten behoeven te wachten tot het grate publiek cultuur

minded gemaakt is. 
Dit zou van een passieve en defaitistische houding getuigen, 

ongeacht de mogelijk negatieve uitkomst van deze verwachting. 

De musea zijn bovendien in verhouding tot het gehele veld van 

onderwijs, cultuur en hun media wel een kleine doch uiterst 

vitale schakel. 

Zoals reeds in vorige stukken naar voren gebracht, staat voor 

de commissie binnen de museale doelstellingen de emancipato

rische centraal. Hiermede wordt bedoeld dat het museum bij 

uitstek over de middelen en over de vaak nog ongebruikte 

mogelijkheden beschikt ter stimulering van bet proces van 

geestelijke emancipatie van zijn publiek. 

Al naar gelang de beleidsterreinen van museale instellingen 

warden de kwaliteit van ens bestaan in zijn onderscheiden 

facetten en de veranderingen in ons leefmilieu gepresenteerd, 
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op een wijze die het de bezoeker mogelijk maakt constant zelf 

te beslissen of hij eraan wenst deel te nemen of niet. 

Bovendien, wanneer het museum een van de weinige culturele 

voorzieningen blijkt te zijn, die een steeds groter publiek 

kunnen trekken, wanneer de presentatie van de inhoud in de 

musea op een manier gebeurt die niet als eenzijdig belerend 

of vermoeiend informatief wordt aangevoeld, maar die de 

bezoeker in zijn eigen interesseveld weet aan te spreken, 

is het museum ons inziens voor zijn publiek een medium met 

een gouden toekomst om vergroting van kennis en inzicht te 

bevorderen en kritisch vermogen aan te wakkeren. 

Juist nu bestaat hieraan een grote behoefte, omdat de mens 

van vandaag wordt bedolven ender een stortvloed van merendeels 

onsamenhangende of manipulatieve berichtgeving, terwijl hij 

zijn houvast aan vroeger rotsvastlijkende normen en waarden 

losgelaten heeft. 
Wanneer het proces van kijken en ervaren gestimuleerd en op 

gang is gekomen, kan dit proces daarna iedere bezoeker aan

zetten tot zelfstandige beoordeling. 

Mede hierdoor zal hij steeds meer in staat zijn om zijn 

eigen positie te bepalen. Aanvankelijk alleen ten aanzien 

van het gebodene in de musea, maar gaandeweg ook ten aanzien 

van problemen die zich voordoen in zijn eigen levenssf eer en 

in de wereld om hem heen. 

Over al deze hier aangehaalde gedachten behoeven wij nauwelijks 

lyrisch of sentimenteel te doen. Zij zullen voor de in de 

Nederlandse museumwereld werkzame deskundigen in vele gevallen 

geen nieuw geluid zijn. 

Daarom meent de commissie -de gehele Nota nog eens overziende -

tenslotte ook dat de Nederlandse museumwereld vol vertrouwen 

en zelfbewust de toekomst tegemoet kan zien. 

Van dat zelfbewustzijn is helaas in deze nota niet veel terug 

te vinden. 

De aanspraak die de Nederlandse musea op de algemene middelen 

maken behoeft niet op een apologetische manier aangetoond te 

warden. Integendeel, ook al onderschrijft deze commissie het 

principe van spreiding van inkomen, kennis en macht, toch is 

zij van oordeel, dat willen deze begrippen hun volle inhoud 

behouden, deze niet de indruk dienen te wekken er met de haren 
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bijgesleept te zijn, zoals soms in deze nota het geval lijkt. 

Evenmin wil de commissie ook maar enigszins het denkbeeld 

aantasten dat de musea "een plaats krijgen te midden der andere 

sociaal-culturele voorzieningen". 

De commissie hoopt dat dit een ereplaats zal zijn. 

Deze nota wekt echter soms de schijn, dat het museum slechts 

als veredeld wijkcentrum voor jeugd-, jongeren- ouden van dagen

en ander opbouwwerk, terechte aanspraak op een deel der algemene 

middelen kan maken. 
De commissie verwacht dat zij hierboven in voldoende mate 

onder woorden· heeft gebracht de eigen verantwoordelijkheid 

die de musea voor de maatschappij dragen, maar die de maat

schappij daardoor ook voor het museum moet hebben. 

Deze commissie vindt dat de nota "Naar een nieuw museumbeleid", 

ondanks vele bezwaren die ze er tegen heeft, de gedachten

vorming een goede basis heeft gegeven. 

De nota is op een juist ogenblik uitgekomen, misschien reeds 

aan de late kant. In ieder geval zal er na de behandeling door 

onze volksvertegenwoordiging geen ogenblik meer komen van 

"welverdiende rust". 

Integendeel, het is hoog tijd om zo snel mogelijk aan de slag 

te gaan met de voorgenomen herstructurering van bet museumwezen. 

Deze commissie hoopt hierbij vol sympathie met de goede zaak, 

doch immer kritisch van dienst te kunnen zijn. 
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