
1Het sectorinstituut Erfgoed Nederland richt zich op de professionalisering en positionering 
van de gehele erfgoedsector. Na een succesvol management development programma voor de 
archiefwereld in 2007 in opdracht van het Ministerie van OCW is het in 2008 de beurt aan de 
musea. Op het aanstaande Museumcongres vindt een Erfgoedarena op locatie plaats waar 
gedebatteerd wordt over de rol van musea in het e-Cultuur tijdperk. 
In de zomer organiseerde Erfgoed Nederland een eerste rondetafel discussie, waar  museum-
directeuren in aanwezigheid van het Ministerie van OCW input hebben geleverd voor beleids-
ontwikkeling op het gebied van e-Cultuur.  In het najaar komt deze focusgroep opnieuw bij-
een. In onderstaand artikel beschrijft Natasja Wehman (zelfstandig consultant te Amsterdam) 
op verzoek van Erfgoed Nederland haar bevindingen. Opgedaan tijdens interviews ter voor-
bereiding en tijdens de genoemde rondetafel bijeenkomt.

Een sector in transitie?
Een beschouwing door Natasja Wehman

 ‘Het is geen keuze, maar een gegeven. Je kunt doen alsof het niet bestaat en niets doen, maar 
het gebeurt toch. Net als men dacht dat het met de automobiel niet zo’n vaart zou lopen. Je 
kunt je ogen ervoor sluiten, maar om je heen verandert de omgeving drastisch en dan is het 
schrikken als je je ogen weer opent, want je hebt de aansluiting gemist!’ 
Met deze inleidende woorden begint Bert Mulder (Lector Informatietechnologie en Samen-
leving aan de Haagse Hogeschool) zijn lezing over de veranderingen in het e-Cultuur tijdperk.  
Ik heb ze hem al vaak voor een groep horen uitspreken, de laatste keer was tijdens een start-
bijeenkomst in Gouda, waar medewerkers van Bibliotheek, Archief en Museum samen gingen 
werken aan projecten in de samenleving. De stilte na deze woorden was veelzeggend.     

Constaterend dat we leven in de Informatiemaatschappij of het e-Cultuur tijdperk, mag je er 
vanuit gaan dat directies wel een idee hebben over de betekenis hiervan voor het museum. 
Welke visie hebben de directeuren op deze ontwikkelingen, hoe zien zij de toekomst van het 
museum voor zich, wat is de rol van het museum in de informatiemaatschappij? In opdracht 
van Erfgoed Nederland ging ik hierover in gesprek met twaalf willekeurig gekozen museumdi-
recteuren. Ze vertegenwoordigen kleine musea, grote musea, Kunstmusea en Volkenkundige 
musea. Werkend als zelfstandige in de museumsector weet ik als geen ander hoe musea onder-
ling van elkaar verschillen. Toch is de vraag waar musea heden ten dage voor staan in mijn 
ogen voor allen gelijk. Iedereen die in een museum werkt zou zich de vraag moeten stellen: 
Waarheen transformeren we?

Ik beluister vier transformatie richtingen, die opgaan voor het kleinste en grootste museum, 
een natuurhistorisch- en een kunstmuseum, een gemeentelijk- en voormalig Rijksmuseum. 

Waarheen transformeren we, vier scenario’s:

De netwerker van de netwerksamenleving. Dat kan zowel lokaal, landelijk als internationaal 
zijn. Het gaat erom inzicht te hebben in je omgeving en jezelf op te stellen als de spin in het 
web. Je faciliteert bestaande (kennis)netwerken. Zo heeft Axel Rüger (Van Goghmuseum) het 
over samenwerking met het Concertgebouw, Paradiso en de Stadschouwburg, denkt Meindert 
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Seffinga (Fries Scheepvaartmuseum) aan samenwerking met de Historische Vereniging Sneek 
en verzamelaars van (lokaal) historisch erfgoed. Het West-Fries Museum heeft op zijn beurt 
met verschillende historische partners in de stad en omgeving afspraken gemaakt over verza-
melgebieden van de West-Friese geschiedenis en de wijze waarop dit bewaard en gerepresen-
teerd wordt. In de toekomst ziet het museum het als haar taak deze gezamenlijke geschiedenis 
ook integraal (digitaal) toegankelijk te maken. 
Ranti Tjan (museumgoudA) geeft aan wat dit betekent voor je organisatie. De conservator 
doet niet alleen onderzoek naar eigen collecties, maar functioneert als netwerker tussen col-
lecties en kennis die zich ook buiten het museum bevinden. ‘De conservator is voorzitter van 
(groepen) mensen met collectie en/of kennis.’

De laborant: het museum als laboratorium. Ook hier is er verschil tussen soorten musea. 
Boijmans van Beuningen denkt veel meer aan een laboratorium voor hedendaagse kunste-
naars, die al dan niet met nieuwe media werken. Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam heeft 
het in dit verband over een ‘arts en crafts’-lab, een plek waar ontwerpers kunnen experimen-
teren met glasblazen. Dit gecombineerd met een kenniscentrum. Edwin Jacobs (Museum de 
Lakenhal) denkt aan een laboratorium samen met de Universiteit van Leiden. Hij wil weten-
schappers weer het museum binnenhalen en deze samen met kunstenaars laten experimente-
ren. Jacobs: ‘Het museum als bruggenbouwer met een accent op ontwikkelingsdenken ipv 
instellingsdenken‘. Maar het kan ook de meer technische richting opgaan, geeft Rüger  aan. 
Door verbanden aan te gaan met bedrijven zoals Apple en het museum open te stellen als 
experimenteerruimte. Als museum moet je op de hoogte zijn van nieuwe, grote technische 
ontwikkelingen, weten wat er gaande is in de wereld. Rüger : ‘Kijk ook buiten de grenzen van 
je museum’.

De validator, het museum als kennis- en informatiedeskundige. Ook in dit kader wordt gespro-
ken over de rol van de conservator. Een discussie die al enige tijd gaande is in onze sector:  is 
er nog wel plaats voor de traditionele conservator en zo ja, wat is zijn/haar rol? Lejo Schenk 
van het Tropenmuseum ziet het als volgt:  ‘De collectie is je basis, kennis over de collectie ook, 
dus die taak moet je nooit ‘outsourcen’. Het museum is er om kennis te valideren  (dit doet de 
conservator) en om met de samenleving de betekenis te genereren. Wel zullen conservatoren 
in de toekomst anders met kennis omgaan omdat alles gedigitaliseerd en dus voor iedereen 
toegankelijk is. Automatisch betekent dit een veranderende rol voor de conservator.’ Geerdink 
(West-Fries Museum) ziet het museum als een cultuurproducent, niet als een reproducent van 
informatie. De kracht van het museum zit volgens hem in het feit dat het verbanden kan leg-
gen tussen verschillende soorten informatie en daarmee vervolgens iets nieuws creëren. 
Een pracht van een voorbeeld in dit kader vind ik het piepkleine (nog geen 3 fte, inclusief de 
directeur), maar in zowel landelijke als lokale betekenis belangrijke Museum De Cruquius. De 
oude generatie polderbewoners komt uit zichzelf naar directeur Gerald Wilmink toe en vertelt 
persoonlijke ervaringen over het wonen in de polder. Door deze verhalen op te nemen in Adlib 
waardeert Wilmink ze op tot collectie. 

De innovator, een combinatie van de drie voorgaande scenario’s. De voorgaande drie scena-
rio’s zijn niet hermetisch, het een sluit het ander niet uit.  Sterker nog, een combinatie ervan 
is in mijn ogen het ideale museum van de toekomst. Dat is de werkelijke innovatie. 
Bezit staat bij musea centraat: bezit van collectie, bezit van kennis. Echter, het monopolie van 
musea op kennis en collectie verdwijnt, ook als je je ogen sluit, zoals in de inleiding van Mul-
der. Lejo Schenk zegt het treffend: ‘Het openstellen van je collecties en kennis levert nieuwe 
verbintenissen op, oneindig veel uitwisselingsmogelijkheden, oneindig veel connecties en 
uiteindelijk oneindig veel betekenissen. Dat is pas interessant!’
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Samengevat kun je zeggen: een museum moet positie kiezen, dus aan transformeren ontkomt 
het niet. Tenzij de museumdirecteur zijn ogen sluit. Maar dan mist hij aansluiting en dus 
hoogst waarschijnlijk de relevantie van zijn  instituut. Het is dus wel degelijk een keuze en 
vervolgens een proces waar je doorheen gaat. 
Wanneer je goed luistert naar de musea die al aan het transformeren zijn, dan blijkt dat dit 
proces onder bepaalde omstandigheden gemakkelijker verloopt. De rondetafeldiscussie met 
de focusgroep spitste zich dan ook hierop toe: Wat heb je nodig om te transformeren, wat zijn 
de randvoorwaarden? De belangrijkste die naar voren zijn gekomen waren: samenwerken, zorg 
voor research- en development mogelijkheden, tijd, en als laatste, bewust zijn van maatschap-

pelijke relevantie.

Samenwerking kwam veel naar voren als belangrijke randvoorwaarde voor vernieuwing. Jezelf 
isoleren kan in deze tijd niet meer. Doe je dat wel, dan wordt je ingehaald door de rest. Het 
maakt je krachtig en het geheel is meer dan de som der delen. Musea kunnen op verschillende 
manieren samenwerken. Als gelijksoortige collega’s, zoals maritieme musea, Maritiem Digi-
taal. Waarom zouden historische- of kunstmusea dit niet ook doen? 
Of regionaal, met collega’s die gezamenlijk de regionale kennis en collectie beheren, zoals 
Goudanet in Gouda. Maar ook samenwerking met musea in de directe omgeving is een moge-
lijkheid, zoals IGEM in Gelderland. Met wie je samenwerkt hangt veel af van de visie, en de 
wijze van transformeren.

Research en development zou veel meer gestimuleerd moeten worden. Ruimte creëren om te 
innoveren, zowel vanuit de directies, als vanuit de overheid. Musea experimenteren nauwe-
lijks, veelal omdat daar geen tijd voor is. Of omdat niemand in het museum het als zijn of haar 
taak ziet. Als er al wordt geëxperimenteerd, dan gebeurt dat door een persoon of afdeling min 
of meer toevallig of op eigen initiatief, maar niet vanuit een opdracht/visie van de directie. 
Eigenlijk zou er een afdeling R&D moeten komen, die helemaal vrij is te experimenteren en 
waar het dus ook fout mag gaan. 

Tijd wordt als wezenlijke factor genoemd. Het hele proces kost tijd, het is niet een kwestie van 
een pilotproject van een jaar. Het is een investering in de toekomst.

Tjan over beide laatste: ‘De huidige wijze van subsidiering maakt vernieuwing en innovatie 
bijna onmogelijk, de vele regels en tijdelijkheid van gelden staan haaks op het trial and error 
principe wat noodzakelijk is voor vernieuwing.’

Maatschappelijke relevantie. Transformatie hangt samen met relevantie. Wat relevant is, 
voor wie het museum relevant is en hoe dit vertaald wordt, bepalen niet de beleidsmakers, 
daar ben je als museum zelf verantwoordelijk voor. In dit verband  is het Textielmuseum in 
Tilburg een goed voorbeeld. Zij kiezen ervoor een plek te zijn waar het ambacht centraal staat. 
Ten behoeve van de industrie, kunst(enaars) en bedrijven. Dit kan ten koste gaan van de be-
zoekersaantallen. Betekenis staat centraal, niet de kwantiteit. Een ander voorbeeld komt van 
Naturalis, dat een netwerk van amateurbiologen om zich heen heeft verzameld, die niet per 
definitie het museum bezoeken, maar wel gebruik maken van de kennis die het museum digi-
taal ter beschikking stelt. En ook andersom, de kennis van de amateurs wordt toegevoegd aan 
die van het museum. Ook hier gaat het er niet meer om hoe vaak iemand de website of het 
museum bezoekt, maar om de mate van betrokkenheid van een groep mensen bij het museum. 
Of zoals Pieter-Matthijs Gijsbers (Museumpark Orientalis) zegt: ‘Musea zouden zich moeten 
legitimeren vanuit het publiek, vanuit de maatschappij en niet (alleen) vanuit de collectie en 
vooral niet vanuit zichzelf. De betekenis van het museum is continue in beweging en fluïde, 
daarop anticiperen is de uitdaging voor het museum.’ 
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Dit houdt in dat musea ook niet langer afgerekend hoeven te worden op bezoekers aantallen, 
aantal vermeldingen in de krant, hoeveelheid tentoonstellingen en publicaties per jaar en hits 
op de museumwebsite. Nieuwe Media stellen ons instaat om andere relaties met bezoekers aan 
te gaan, nieuwe diensten en producten aan te bieden, andere functies uit te oefenen en je rol 
in de samenleving te (her?)bevestigen. Kortom het is tijd voor nieuwe prestatie-indicatoren, 
geformuleerd door de sector zelf. 
Tijdens alle gesprekken werd duidelijk dat er nog genoeg stof is om over na te denken en dat 
het belangrijk is hierbij stil te staan. Ik hoop dat u dat ook gaat doen en niet uw ogen sluit. In 
september 2008 roept Erfgoed Nederland de focusgroep weer bijeen. Dan zullen vooral de 
randvoorwaarden verder worden uitgewerkt. Daarmee hoopt de focusgroep het ministerie een 
set bruikbare tools te geven, waarop zij nieuw beleid kan uitzetten voor de komende jaren.

Gesproken Musea:
Ranti Tjan, MuseumgoudA 
Gerald Wilmink,  Museum Cruquius 
Pieter-Matthijs Gijsbers, Orientalis 
Marijke Brouwer, Museum Het Valkhof 
Lejo Schenk, Tropenmuseum 
Ad Geerdink, West- Fries Museum 
Judikje Kiers, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
Axel Rϋger, Van Gogh Museum 
Edwin Jacobs, Lakenhal Leiden 
Tiana Wilhelm, Stedelijk Museum Zutphen 
Meindert Seffinga, Fries Scheepvaartmuseum 
Jonieke van Es, Boijmans van Beuningen


