
34 Boekman 81 Kunst en politiek

Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober waren 750 museumprofessionals
bijeen tijdens het 3de Museumcongres, georganiseerd door de
Nederlandse Museumvereniging. Onder de titel Ben ik in beeld?
Musea in tijden van beeldcultuur kwam een rij sprekers voorbij 
die thuis zijn in vraagstukken als het oproepen van authenticiteit
(Joseph Pine), het aangaan van nieuwe vormen van verbondenheid
(Henk Oosterling), en het relateren met de steeds verder uiteen -
drijvende mediale belevingswerelden van ouderen en jongeren.

Gedurende het congres werd de vanzelfsprekendheid van musea 
af en toe stevig ter discussie gesteld. Zijn musea wel zo goed in beeld
als ze zelf denken? Als beeldvorming steeds meer een interactie
wordt, nemen musea daar dan wel in deel? Wat maakt musea
onderscheidend als alles altijd overal te downloaden is? Vragen,
vragen, en nog eens vragen.

Ook de politieke zekerheid die musea genieten onder invloed van
de veranderende beeldcultuur was onderwerp van discussie. Zoals
internet een geheel nieuwe impuls geeft aan de publieke opinie
(GeenStijl in de publieke omroep), zo zal politieke besluitvorming
onder invloed komen te staan van wat op het web gebeurt. Eén post
op de blog van Jan Marijnissen was genoeg om de discussie over het
NHM te doen oplaaien. Wat volgde was een opmerkelijke vermenging
van oprechte zorg voor de ontwikkeling van een nieuw rijksmuseum
en pure partijpolitieke vereffening van openstaande rekeningen. 
De schroom om zich op afstand te houden was goed zoek. Dat zullen
we vaker gaan zien, nu Thorbecke het zo slecht doet in de peilingen,
en de politieke immuniteit van cultuursubsidies op de tocht staat. 

De verhouding tussen musea en overheid is altijd zeer solide
geweest. Musea zijn niet zo afhankelijk van de overheid als de
overheid van musea. De overheid heeft musea nodig, om het eigen
erfgoed te beheren, om de macht te voorzien van aanzien, en bij het
streven naar goed rentmeesterschap en volksverheffing. Als
identiteits machines beantwoorden musea aan de steeds luider
wordende vraag wie we zijn. Kortom, musea zitten gebeiteld bij de
overheid, en hun belang is evident, zo is het beeld.

Of lijkt dat maar zo? Onder de titel Ons belang is evident vond er
tijdens het Museumcongres een debat plaats over het beeld van
musea bij de gemiddelde gemeentepoliticus. Circa honderd museum -
mensen debatteerden en kwamen tot de conclusie dat de tijd voorbij
is dat musea boven elke politieke of maatschappelijke discussie
verheven zijn. Musea moeten zich open opstellen voor het belang 
van de overheid als ze haar steun verlangen. Wat kunnen musea
betekenen voor de stad, met hun collectie, hun programma en hun
uitstraling naar de omgeving?
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Een mooi voorbeeld gaf Judikje Kiers, directeur van Ons Lieve Heer
op Solder, de schuilkerk op de Amsterdamse Wallen. Dit museum
krijgt voor zijn grootschalige verbouwing onder andere financiering
vanuit het economisch beleid, omdat het past in het programma om
de Wallen een nieuw aanzicht te geven. Dat krijg je alleen voor elkaar
als je verder kijkt dan het cultuurbudget, en je openstelt voor het
belang van het stadsbestuur. Ook het draagvlak in de omgeving is 
van belang. In dit geval van de seksindustrie. ‘Seks ondernemers
hebben net als wij belang bij deze investering, dus trekken we samen
op’, aldus Kiers.

De zaal was het unisono eens met de stelling dat musea hun
belang in alle openheid en op eigen initiatief moeten uitdragen. 
En dat ze dat belang het beste dienen als ze bijdragen aan de
behoefte van de omgeving, hoe ruim ook gedefinieerd. Het leidde
zelfs tot een spontane actie om de gelijkgestemdheid om te zetten 
in een resolutie, die aan alle 750 deelnemers van het congres werd
voorgelegd, en die luidde:

‘De Nederlandse musea gaan proactief de gemeenschap en de
politiek benaderen om vanuit onze kerntaken en met respect voor
onze authenticiteit, plannen en programma’s te ontwikkelen ter
ondersteuning van sociaal-maatschappelijke opdrachten en projecten.
Hiermee verwacht de museumbranche dat er een weder kerigheid 
met de gemeenschap en de politiek ontstaat, met andere woorden,
dat de politiek met haar meedenkt over de gemeenschappelijke
opdrachten en de benodigde voorwaarden daarvoor schept.’

In een volle Nieuwe Kerk van Middelburg gingen vrijwel alle
handen omhoog, toen gevraagd werd deze resolutie te steunen. 
Een mooi beeld.
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