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Woord vooraf

Deze publicatie sluit aan bij het CECA-congres 2020 ‘Co-creatie binnen en 
buiten de museummuren’, dat mee ondersteund wordt door de twee ver-

enigingen die het Belgische ICOM Nationaal comité uitmaken. De directe aan-
leiding voor dit historiografische overzicht ligt in de pioniersrol die België steeds 
opnam inzake publiekswerking.

Deze pioniersrol is niet vreemd. België stond immers na de Tweede Wereldoor-
log mee aan de wieg van ICOM en Belgische professionals zijn door de tijd heen 
steeds actief geweest in het internationale CECA-comité en hebben zowel lokaal 
als nationaal beleidsondersteunende functies gehad die de toenadering tussen 
onderwijs en musea voor ogen hadden. De CECA-conferentie in Leuven is een 
gelegenheid om te starten met een nieuwe reeks CECA-publicaties die gewijd 
zijn aan de algemene geschiedenis van publieksbemiddeling in musea zoals 
voorgesteld door de CECA voorzitster. Hierbij stellen we dus de Belgische editie 
voor. Ze illustreert de samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen 
in België. In de geest van het algemeen belang dat musea nastreven, willen we 
hulde brengen aan de publiekwerkers van de drie gemeenschappen (Vlaams-, 
Frans- en Duitstalige) die samen België vormen.

In het boek komen verschillende specialisten aan het woord, die chronologisch 
de ontwikkeling van publiekswerking in de 20ste en 21ste eeuw onder de loep 
nemen. Het belang van enkele pioniers zoals Jean Capart, Léo Michel Thiery en 
Germaine Faider-Feytmans wordt geanalyseerd net als die van de latere sleutelfi-
guren. In deze publicatie wordt ook ingegaan op de rol van de oprichting in 1970 



van een tweetalige werkgroep – Commissie voor opvoeding en culturele werking 
in de musea/Commission Éducation et Action culturelle dans les Musées - die 
zich binnen de Belgische Museumvereniging/Association des Musées des Bel-
gique (BMV/AMB)/ICOM Belgium, in navolging van de aanbevelingen van de 
UNESCO, bezighield met het educatieve aspect in musea.

In 1979, na de splitsing van de BMV in twee verenigingen, een Nederlandsta-
lige en een Franstalige, als gevolg van de hervorming van de Belgische staat in 
1970 waarbij drie taalgemeenschappen werden gecreëerd, werd het werk van 
deze werkgroep voortgezet in twee verschillende taalcommissies van de Associ-
ation francophone des Musées de Belgique en de Vlaamse Museumvereniging. 
Er is momenteel geen ad hoc werkgroep meer binnen de twee secties van ICOM 
Belgium (nu ICOM Belgique/Wallonie-Bruxelles en ICOM Belgium Flanders 
genoemd), maar er zijn twee CECA-correspondenten voor België, één voor de 
Vlaamse gemeenschap en één voor de Frans- en Duitstalige gemeenschappen. 
Deze correspondenten hebben de verantwoordelijkheid om het denkwerk over 
museumbemiddeling in België voort te zetten en als schakel te fungeren tussen 
Belgische professionals en hun collega’s in de hele wereld.

Deze publicatie was niet tot stand kunnen komen zonder het initiatief, coördina-
tie en bovenal de kennis en het netwerk van Nicole Gesché-Koning. Als voormali-
ge nationaal CECA- correspondente voor België is ze een onvermoeibare promo-
tor van publiekswerking als hét fundament van de museale werking geweest. Met 
haar verbindend vermogen zorgde ze voor een intergenerationele brug tussen 
verleden en heden en in die zin is deze publicatie tevens een eerbetoon aan haar 
werk. Hierbij willen we haar dan ook danken vanwege ICOM Belgium.



Het hier gepresenteerde werk, in zijn rijkdom en verscheidenheid, vraagt 
om een aantal belangrijke opmerkingen van mijn kant, als de huidige 

voorzitter van het ICOM-CECA-comité.

In de eerste plaats is het een poging om een diepgaand historisch overzicht te 
maken van een bijzondere museumfunctie: de museumeducatie. Deze werd 
lange tijd door musea beschouwd als een sympathieke en in principe ook wel 
onvermijdelijke activiteit, zonder door het werkprofessionele werkveld te wor-
den gezien als een wetenschappelijke discipline op zich, op hetzelfde niveau 
als collectie-onderzoek of de materiële zorg die aan objecten wordt besteed. 
De vele maatschappelijke omwentelingen sinds het midden van de twintigste 
eeuw op wereldvlak, samen met het bewijs van de rol die musea in hun bemid-
deling zouden kunnen spelen, lijken museumeducatie geleidelijk aan toch een 
fundamentelere status gegeven te hebben. De CECA-museumprofessionals die 
aan deze publicatie meewerkten, bewijzen hun talent, inventiviteit, energie en 
veerkracht. 

De oudsten onder hen, waaronder mezelf, hebben soms de indruk dat verge-
lijkbare initiatieven te vaak worden herhaald zonder dat er echte vooruitgang 

Marie-Clarté O’Neill 
Voorzitster, ICOM-CECA

Voorwoord

Museumeducatie in België : 
een indrukwekkende geschiedenis



in kwaliteit merkbaar is. De diagnose van deze toestand, lijkt met twee ‘ziektes’ 
verband te houden:

-  Een daarvan houdt verband met het onderzoek: te weinig onderzoek naar de 
educatieve intitiatieven van musea, te weinig aandacht vanuit museale instel-
lingen voor de resultaten van bestaand toegepast onderzoek, te weinig toege-
paste onderzoekscompetentie bij vele museumeducatie professionals. 

-  De andere heeft betrekking op de geschiedenis van de discipline. Deze laatste 
is erg gefragmenteerd en biedt geen globale visie op de prestaties of fouten uit 
het verleden. Ze krijgt ook te weinig middelen om te voorkomen dat «het wiel 
opnieuw wordt uitgevonden» of te denken dat de zogenaamde nieuwigheid 
van een initiatief de belangrijkste kwaliteit is.

Het is dit tweede gebrek waar deze publicatie op een magistrale manier op in-
speelt. Het vraagt langs mijn kant om twee andere opmerkingen:

-  Het is geen toeval dat deze eerste nationale geschiedenis van de museume-
ducatie uit België komt. Dit deel van de wereld heeft al vanaf het begin op-
merkelijke initiatieven voortgebracht, zowel door hun profetisch detecteren 
van opkomende behoeften, als door de kwaliteit van de aangeboden projecten. 
Daarbij overwonnen ze de moeilijkheden die gepaard gaan met het Belgische 
bi-culturalisme, wat misschien zelfs tot een verrijking heeft gezorgd.

-  Dit initiatief en de verrassende omvang van het eindresultaat, zou niet mo-
gelijk zijn geweest zonder de betrokkenheid en competentie van Nicole Ge-
sché-Koning. Zij is CECA’s ‘goede fee’ in vele hoedanigheden, waaronder die 
van secretaris en voorzitster gedurende twee termijnen. Maar zij is vooral het 
levend archief van het CECA-comité, tot wie wij ons wenden met al onze vra-
gen. Het is dan ook een onverwachte kans voor CECA om een deel van deze 
herinneringen op papier te zien staan en zo om te zetten in geschiedenis.

Dit initiatief mag geen geïsoleerd feit blijven. Het moet de eerste schakel vor-
men in een lange keten met als doel museumeducatie, publieksbemiddeling, 
culturele activiteiten en de resultaten ervan uit de vergetelheid te halen en in 
de kijker te plaatsen.

Bedankt, Nicole, voor deze geweldige prestatie.

En bij voorbaat dank aan alle leden van CECA en andere gepassioneerde pu-
blieksbemiddelaars om dit initiatief voor hun eigen land of regio voort te zetten. 

Op die manier bouwen we mee aan één van de belangrijkste missies van mu-
sea: werken aan het verleden om de toekomst vorm te geven.



75 jaren al is het geleden dat het ICOM werd opgericht en dat Bel-
gië daar al van bij het begin bij betrokken was, bewijzen de 

eerste nationale en internationale comités. Dit is dan ook een mooie gelegenheid 
om ons te buigen over het archief van die verschillende comités voor educatie en 
culturele actie en de stichtende elementen uit te lichten. Om een beroep dat o zo 
belangrijk is voor inzicht in de onstabiele wereld waarin we leven, deze nieuwe 
periode binnen te kunnen loodsen, is het belangrijk dat de verantwoordelijken van 
vandaag die basiselementen kennen. 

Tijd dus om het werk van enkele pioniers op het vlak van museumeducatie in een 
historisch perspectief te plaatsen en de fundamenten van een beroep dat voortdu-
rend verandert en langzaam uitgroeit tot een sleutelfunctie in het museum, naast 
conservatie en onderzoek, een nieuwe invulling te geven. België verwelkomt dit jaar 
de internationale leden van het CECA in Leuven en heeft de eer een nieuwe tentoon-
stelling te openen gewijd aan de wereldgeschiedenis van de museumeducatie. 

Sinds de oudste verhandeling over museologie van de Belg Samuel Quiccheberg 
(1529-1567) in de 16de eeuw verscheen en Jean Capart (1877-1947) in 1922 de eer-
ste educatieve dienst in een nationaal museum opstartte, is museumeducatie flink 
veranderd. Binnen het ICOM en het CECA heeft België altijd een belangrijke rol 
gespeeld. Onder de stichters van deze instellingen zaten enkele museumconserva-
tors met grote faam en geëngageerde verantwoordelijken voor onderwijs en dat in 
tijden waarin communicatie nog niet kon rekenen op het gemak waarmee nieuws 
vandaag de wereld rondgaat. Maar deze historiek van de museumeducatie in België 

Nicole Gesché-Koning 
Redacteur

Inleiding



wil niet alleen hulde brengen aan deze pioniers van de museumeducatie en hun 
vaak visionaire, overtuigde en, mogen we dat zeggen, ‘moderne’ kantje laten zien: 
mensen met gezond verstand, die openstaan voor de wereld en de medemens, zich 
bewust van hun educatieve opdracht vertrekkend vanuit de collecties en mensen 
die het erfgoed dat ze bewaren, mee vorm hebben gegeven. Vandaag leggen we 
meer dan ooit de klemtoon op het menselijke, maar over wie en wat gaat het hier? 
Over de museumdirecteur die zich bezighoudt met bezoekersaantallen en midde-
len die ontbreken of die zich inzet voor zijn publiek? Of zelfs over al die mannen 
en vrouwen die alle voorwerpen waaruit onze collecties vandaag bestaan, hebben 
nagelaten en iedereen door wiens handen die voorwerpen zijn gegaan, met alle 
vragen die zij zich hebben gesteld? Over welke bezoekers hebben we het hier? Hoe 
kunnen we hen betrekken, stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten van 
het museum? Moeten zij geraadpleegd en betrokken worden bij het beheer van het 
museum? Welke boodschap kunnen zij het beste doorgeven? Samengevat, wat is 
vandaag de rol van museumeducatie?

Woorden als inclusie, participatie, engagement van de gemeenschappen – waar de 
verdedigers van de nieuwe definitie van het museum zo aan vasthouden – behoor-
den al lang voor de oprichting van het ICOM tot de missie van heel wat instellin-
gen. Ook België behoorde daartoe. 

De internationale conferentie van het Comité voor Educatie en Culturele Actie van 
de Internationale Museumraad, gepland voor oktober 2021 in Leuven, is de gele-
genheid bij uitstek om ons te buigen over de evolutie van culturele educatie binnen 
de Belgische musea en om toekomstperspectieven te formuleren over alle taalgroe-
pen en regio’s heen.

Deze publicatie zou niet mogelijk geweest zonder de steun van ICOM  Belgium 
(ICOM Belgium Flanders en ICOM Belgique/Wallonie-Bruxelles), het CECA com-
mittee, alle auteurs, vertaalsters en revisoren. Aan alle vertegenwoordigers hartelijk 
bedankt! 
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Samuel Quiccheberg (1529-1567) 
een pionier van de museumeduca-

tie noemen is misschien wel gedurfd. 
De auteur van de eerste verhandeling 
over musea (opgesteld in München in 
1565), de Inscriptiones vel Tituli Theatri, 
wordt geboren in Antwerpen. Hij legt 
zich vooral toe op het uitwerken van 
een classificatiesysteem van de collec-
ties, dat vrij toegankelijk is voor ieder-
een – maar toch vooral vertrekt vanuit 
de prinselijke collecties van die tijd. De 
tekst van de Belgische geleerde – zo 
noemt hij zichzelf in zijn werk – beoogt 
de kennis van het voorwerp, zodat men 
door het frequent te bekijken en hanteren, 
snel, gemakkelijk en zeker een bijzondere 
kennis van de dingen en een bewonde-
renswaardige wijsheid vergaart (volgens 
de titel van zijn boek). Een van de vele 
voorwerpen waarvoor hij ijvert, is een 
‘beeldenbank’. De geleerde ziet afbeel-
dingen namelijk als een handig substi-
tuut voor de ontwikkeling van kennis: 

‘Alleen al het zien van een afbeelding is 
soms gunstiger voor het geheugen dan 
het lezen van talloze pagina’s. Stapje bij 
beetje doen we de letteren dankzij deze 
afbeeldingen dus een grote dienst.’1  De 
eerste pedagogische inspanning om 
een beter inzicht te krijgen in de col-
lecties? Het zou verkeerd zijn om over 
het hoofd te zien dat de principes van 
classificatie en presentatie, zoals een 
uitleg via beelden, de eerste stapjes zijn 
op weg naar een didactiek gebaseerd op 
de studie van voorwerpen. In die zin 
integreert de auteur al van bij het begin 
in deze eerste verhandeling een reflec-
tie over vorming en opvoeding op basis 
van de collecties. 

Toch komt de reflectie over museume-
ducatie en -vorming pas echt vanaf het 
einde van de 19de eeuw op gang, wan-
neer de museumwereld zich wat pro-
fessioneler gaat organiseren. Ik wil hier 
ook kort even de ideeën van een aantal 

François Mairesse 
Sorbonne nouvelle-Paris 3, CERLIS, CNRS, ICCA

Van Samuel Quiccheberg  
tot Jean Capart

 1  Citaat uit de Franse vertaling van de verhandeling. Zie N. Brout, ‘Le traité muséologique de 
Quiccheberg’, in F. Mairesse et al., L’extraordinaire jardin de la mémoire, Morlanwelz, Musée 
royal de Mariemont, 2004, t. musée, fol E iiii v, p. 109.
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Belgen aanstippen die op dit domein 
actief geweest zijn, zij het in de vorm 
van projecten, zij het door het oprich-
ten van musea of educatieve diensten. 

VAN CHARLES BULS TOT 
PAUL OTLET: EEN MUSEUM 
VOOR IEDEREEN

De geschiedenis van de Belgische mu-
sea volgt in de voetsporen van die in 
onze buurlanden Frankrijk, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk. Op het 
vlak van onderwijs richt België in 1882 
een nationaal schoolmuseum op, dat 
geleid wordt door M. Germain. Daar-
naast wordt in zijn scholen ook een net-
werk van schoolmusea uitgebouwd2. 
De Amerikaan Seymour-Monroe, die 
op studiereis is, stelt dit etablissement 
voor als een van de meest opmerkelij-
ke georganiseerd in Europa3. Als we 
het breder bekijken, dan zien we dat 
België zich ook achter de hervorming 
van het onderwijs zet, in lijn met zijn 
kunstindustrieën. Het volgt hierin het 
voorbeeld van het museum van South 
Kensington, een werk van Henry Cole. 
Tijdens zijn verschillende missies ver-
meldt Marius Vachon4 de Belgische si-
tuatie, die hij gunstig noemt, met name 
dankzij de opening van een museum 
voor decoratieve en industriële kunsten 

in het Jubelpark, de latere Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis van 
België. Op diezelfde plek komt het na-
tionaal schoolmuseum en een paar jaar 
later ook de eerste pedagogische dienst 
van België en het Mundaneum – daar 
kom ik later op terug. Dit getuigt van 
de wil om het museum te integreren 
in het formele onderwijssysteem, maar 
de wil tot educatie raakt globaler gezien 
ook het gehele publiek, te beginnen bij 
de werkende klasse.

De accenten die Henry Cole5 legt, wor-
den doorgetrokken en we zien de wens 
terug om iedereen aan te spreken: ‘De 
musea moeten esthetischer en me-
thodischer georganiseerd worden en 
geen tentoonstellingsruimte zijn, maar 
echte etablissementen voor de vor-
ming van het volk [...].’6 In die context 
wordt een bijzonder origineel project, 
de oprichting van een volksmuseum, 
uitgewerkt, gericht op educatie rond 
wetenschappen en kunst. De bedenker, 
Charles Buls (1837-1914), later burge-
meester van Brussel, wil het verlangen 
aanwakkeren om te leren, de middelen 
om nieuwe kennis te vergaren binnen 
handbereik van eenieder brengen, 
maar ook respect opwekken voor de 
wereld van de wetenschap: ‘De land-
bouwer die door de galerijen van het 
museum loopt, kan bij het buitenko-
men niet anders dan doordrongen zijn 10

 2  M.-E. Galtier-Boissière, ‘Une visite aux musées scolaires de Bruxelles et d’Amsterdam’, in Re-
vue pédagogique, 1896 28-1, p. 219-223. Over de geschiedenis van deze musea, zie K. Catteeuw, 
Als de muren konden spreken. Schoolwandplaten en de geschiedenis van het Belgisch lager onderwijs, 
doctoraatsthesis, Katholieke Universiteit Leuven, 2005.

 3  W. seymour monroe, ‘Educational Museum and Libraries of Europe’, in Educational Review, 
april 1896, p. 374-391.

 4  M. Vachon, Rapports sur les musées et les écoles d’art industriel et sur la situation des industries ar-
tistiques en Belgique et Hollande, Parijs, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 
Maison Quentin, 1888.

 5  T. Bennett, The Birth of the Museum, London, Routledge, 1995.
 6  Œuvre de l’art puBlic, Premier Congrès International, Bruxelles, 1898: Résolutions du Congrès, 

I-IV, p. 140-141. 



van een zeker respect voor de massale 
kennis die de geleerden bezitten, maar 
het zijn minder de voorwerpen zelf die 
hem moeten raken dan de orde en de 
wetenschap die in hun classificatie is 
aangebracht, in hun groepering.’7 Buls, 
die ook medeoprichter en later voorzit-
ter is van de Ligue de l’Enseignement die 
het onderwijs in België wil verbeteren, 
organiseert in 1875 een modelschool, 
gestoeld op een intuïtieve methode en 
modern pedagogisch materiaal, dat 
met name is samengesteld uit de col-
lecties kunst en natuurgeschiedenis.8 
Hij slaagt er niet in zijn project voor 
een volksmuseum concreet te maken, 
maar opent enkele jaren later, in 1887, 
wel het gemeentelijke museum van 
Brussel. 

Volkseducatie is op dat ogenblik in 
liberale en socialistische kringen fun-
damenteel verbonden met musea. In 
1902 ziet Jules Destrée (1863-1936), 
op dat ogenblik socialistisch volksver-
tegenwoordiger, in een artikel getiteld 
L’art pour le peuple - Les catalogues des 
musées in het museum een middel voor 
de vorming van allen en in de goedko-
pe catalogi een uiterst belangrijk hulp-
middel: ‘Het museum is gemeengoed. 
Het doel is permanente vorming, es-
thetische ontwikkeling van de natie in 
haar geheel. [...] Het staat voor ieder-
een open en in het bijzonder voor wie 
van het schone houdt en wie arm is.’9  
Destrée wordt in 1919 minister van 

Wetenschappen en Kunsten en bij de 
oprichting in 1926 ook de eerste voor-
zitter van het International Museums 
Office (Office international des Musées), 
de voorloper van het ICOM10. 

De activiteiten van Destrée op pedago-
gisch vlak lijken relatief beperkt, maar 
die van een van zijn tijdgenoten, Paul 
Otlet (1868-1944), zullen van doorslag-
gevend belang blijken. De auteur van 
het Traité de documentation11 is een ech-
te visionair en wordt ook wel een van de 
grootvaders van het internet genoemd, 
maar hij is vooral bekend om zijn gro-
te invloed op de bibliografie. In 1895 
legt hij namelijk met Henri La Fontai-
ne (1854-1943) de basis voor een Office 
international de bibliographie of interna-
tionale dienst voor bibliografie.12 Zijn 
eerste grote project – het opstellen van 
een repertorium dat alle werken die in 
alle tijdvakken in de hele wereld gepu-
bliceerd zijn, verzamelt en meegeeft 
in welke belangrijkste bibliotheken ze 
te vinden zijn – levert hem meteen be-
kendheid op buiten onze landsgrenzen. 
Otlet wil de kennis van de mensheid 
ter beschikking stellen van allen en bij-
dragen aan de toenadering tussen de 
volken. De onvermoeibare museume-
ducator gaat onverdroten op zoek naar 
manieren om de toegang tot kennis 
gemakkelijker te maken. Op bibliogra-
fisch vlak stelt hij samen met La Fontai-
ne de Universele Decimale Classificatie 
(UDC) en een systeem van gestandaar-

 7  C. Buls, ‘Un projet de musée populaire’, in Revue de Belgique, 6, t. XVII, 1874, p. 47. 
 8  P. Defosse, M. Paspesant, ‘De l’école modèle de Bruxelles (1875-1879) à l’École moderne de 

Barcelone (1901-1906)’, in Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, 2015/1 XLVII, p. 56-73.
 9  J. Destrée, ‘L’Art pour le peuple - Les catalogues des musées’, in Le Peuple, 273, 30 sept. 1902, p.1.
 10  E. Foundoukidis, ‘L’œuvre internationale de Jules Destrée dans le domaine des arts’, in 

Mouseion, vol.33-34, 1936, p.7-16.
 11  P. Otlet, Traité de documentation. Le livre sur le livre, Brussel, éditions du Mundaneum, 1934.
 12   J. Gillen (coord.), Paul Otlet, fondateur du Mundaneum (1868-1944), Belgique, Les Impres-

sions Nouvelles, 2010. .
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Jean Capart  
© KIK-IRPA, Brussels (Belgium)

diseerde bibliografische fiches op punt. 
In 1907 opent hij een internationale 
bibliotheek en datzelfde jaar geeft hij 
ook een instructieve encyclopedie uit. 
Drie jaar later volgt een eerste interna-
tionaal museum. Vanaf 1920 zijn alle 
instellingen gegroepeerd in een Wereld 
Paleis (Palais mondial) in het Jubelpark 
in Brussel, dat enkele jaren later het 
Mundaneum wordt. Hier komen in-
ternationale verenigingen samen en 
is er ook ruimte voor de steeds groter 
wordende collecties van de oprichters. 
Op deze plek wordt ook een wereldmu-
seum geopend, dat zowel een onder-
zoekscentrum is voor universitairen als 
een bibliotheek en een pedagogische 
collectie. ‘Een museum van ideeën en 
niet van dingen, dat ze niet gewoon aan 
de hand van stoffelijke voorwerpen wil 
tentoonstellen, die voldoende beperkt 
zijn in volume om een plaats te krijgen 
in de gebouwen. […] Dat is de functie 
van het gereduceerde model, van het 
staal, van de fotografie, de kaart, de gra-
fiek, het schema, het diagram. Aan de 
hand daarvan wil het een wereld in mi-
niatuur zijn, een cosmoscoop waardoor 
we de mens, de samenleving, het uni-
versum kunnen zien en begrijpen’.13 
Tegen het einde van de jaren 1920 be-
slaat het museum een zestigtal zalen, 
maar bij gebrek aan middelen en steun 
(en waarschijnlijk ook bezoekers) moet 
het in 1934 de deuren sluiten. Dit is het 
project dat Otlet vanaf 1924 wil voor-
stellen aan andere steden. In 1928 gaat 
hij samen met Le Corbusier (die er zijn 
plan voor een museum van onbeperkte 
groei voorstelt) naar Genève. Een deel 
van de collecties die opgegaan zijn in 
andere projecten en op verschillende 
plaatsen hebben gestaan, zijn nog te 
zien in Bergen.

 JEAN CAPART EN DE EERSTE 
EDUCATIEVE DIENST VAN 
HET CONTINENT

Bijna op hetzelfde moment start Jean 
Capart (1877-1947) in 1922 de eerste 
educatieve dienst van het Europese 
continent op in de Koninklijke Musea 
in het Jubelpark (later de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis van 
België). Al in het begin van de eeuw 
voorzag het museum onder leiding 
van Eugène van Overloop (1847-1926) 
cursussen en kon het publiek enkele 
bezoeken reserveren. De organisatie 
van een educatieve dienst daarentegen 
vertrekt vanuit een veel systematischer 
insteek, namelijk het verenigen van alle 
bezoekers en met name scholen. Jean 

 13  P. Otlet, Le Centre international, Office central des associations internationales – Publicatie nr. 
64, Brussel, s.d., p. 7-8.
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H. Elström, Gedenkplaat  
ter ere van Jean Capart  
© KIK-IRPA, Brussels (Belgium)

Capart is vooral bekend om zijn werk 
in de egyptologie en de aanzienlijke uit-
bouw van de musea waarvan hij in 1925 
hoofdconservator is. Daarnaast blijkt 
hij ook een uitstekend museumanima-
tor. De notoire Amerikaliefhebber ont-
moet in 1921 de hoofdverantwoordelij-
ken voor het educatieve systeem van de 
Amerikaanse musea in Parijs ter gele-
genheid van het elfde Internationaal 
Congres voor Kunstgeschiedenis.14 Een 
jaar later richt hij zelf de eerste edu-
catieve dienst op, waarvan hij ook di-
recteur wordt. Later neemt hij Jacques 
Lefrancq (1897-1949) in dienst als zijn 
opvolger. In 1924 sticht Hippolyte 
Fierens-Gevaert (1870-1926), hoofd-
conservator van de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België, op 
zijn beurt een dienst voor de artistie-
ke verspreiding. Capart schrijft heel 
wat artikelen over de rol van de musea 
en blijft zoeken naar een manier om 
de twee facetten van zijn instelling te 
ontwikkelen: het wetenschappelijke 
museum met bibliotheken en onder-
zoeksinstellingen, maar ook het edu-
catieve museum: ‘Het “wetenschappe-
lijke” moet het “educatieve” bepalen, 
maar er moet wel voor gezorgd wor-
den dat er geen verwarring is tussen 
de twee functies. Een geleerde die na 
lang en gespecialiseerd onderzoek 
voorbereid is op zijn taak, heeft niet 
noodzakelijk de kwaliteiten van een 
goed pedagoog.’15 Een educatief be-
leid gaat volgens Capart gepaard met 
catalogi en museumgidsen. Hij wil 
die didactische aspecten dan ook sterk 
verbeteren. Met de Boston University 
Prints, een collectie van 4000 kunstre-
producties waarvan hij het monopolie 

voor de verdeling in Europa krijgt, ver-
spreidt hij honderdduizenden afbeel-
dingen in de scholen. Want precies dat 
is het doelpubliek dat Capart wil aan-
trekken, in de (misschien wat naïeve) 
hoop dat de kinderen na deze gegid-
ste museumbezoeken later als vanzelf 
hun eigen kinderen naar het museum 
zullen meenemen. Jacques Lefrancq, 
doctor in de kunstgeschiedenis en la-
ter benoemd aan het hoofd van de edu-
catieve dienst, heeft alle kwaliteiten 
van een groot pedagoog. De oprichter 
van de École des Marronniers, met een 
pedagogiek gericht op intuïtie en het 
stimuleren van zowel fijngevoeligheid 
als kennis, zet sterk in op de activitei-
ten van de dienst. Lefrancq ziet het 
educatieve museum als een aanvulling 
op het officieel onderwijs (lager, mid-
delbaar en hoger onderwijs) aan de 
hand van de collecties, als een middel 
voor vulgarisatie gericht op de gewone 
man (via conferenties), maar vooral als 
een manier om het onderwijs te ont-
wikkelen. ‘Het onderwijs is in de eer-
ste plaats gericht op de kindertijd. Het 
wil niet alleen de geest verrijken aan 
de hand van grondbeginselen, maar 
ook de ziel aan de hand van intuïtie en 

 14  F. Mairesse, ‘L’idée du musée dans la pensée de Jean Capart’, in Annales d’Histoire de l’art et 
d’Archéologie, Université Libre de Bruxelles, XVII, 1995, p. 113-121.

 15  J. Capart, Le temple des muses, Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 1936 
(2de ed.), p. 114.
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vaak onbewuste reflexen.’16  Het gevoel 
voor schoonheid en de liefde voor ge-
schiedenis worden geprikkeld door te-
kenlessen, verteluurtjes, maar ook door 
educatieve filmvoorstellingen. De roem 
van de dienst is zo groot dat het tijd-
schrift van de Duitse vereniging voor 
musea er in 1932 een artikel van negen 
pagina’s aan wijdt.17 

MUSEUMEDUCATIE OP 
NATIONAAL, MAAR OOK 
LOKAAL NIVEAU

Capart kijkt echter niet alleen door een 
wetenschappelijke bril naar onderwijs. 
Hij integreert ook een visie die recht-
streeks verankerd is in de samenleving. 
Deze auteur van een belangrijk artikel 
over de sociale rol van musea, versche-
nen in Mouseion18, wil overtuigen van 
hun nut, zodat de financiering blijft ko-
men. Die logica is niet alleen eigen aan 
nationale musea. Folklorist Albert Ma-
rinus (1886-1979), die het netwerk van 
lokale musea in België wil uitbouwen, 
heeft het over drie soorten specifieke 
inbreng die deze eerder bescheiden in-
stellingen kunnen geven: hun toeganke-
lijkheid (ze zijn minder indrukwekkend 
en dus duurt een bezoek korter), de ‘con-
textuele’ oriëntatie die aan onderwijs 
wordt gegeven (‘de leerkrachten moeten 
in de toekomst vaker inspiratie zoeken 
in de leefwereld van het kind voor alles 

wat onderwijs en vorming betreft’) en 
het antwoord dat ze geven op de toene-
mende vrije tijd en de opkomst van het 
toerisme (‘het land moet uitgerust zijn 
om te kunnen inspelen op deze nieuwe 
eisen en een van de elementen daartoe 
zijn de lokale musea’19). Een van die 
instellingen, het Erasmushuis in An-
derlecht, in 1930 opgericht door Daniel 
Van Damme en na de oorlog lange tijd 
geleid door Jean-Pierre Vanden Branden 
(de man van meer dan 10.000 rondlei-
dingen20), is een voorbeeld voor de rela-
tie tussen het museum en zijn publiek. 
Het museum van Virton in de provincie 
Luxemburg (later het musée Gaumais), 
opgericht door de leraar Edmond Fouss 
(1894-1987)21, en gericht op de verken-
ning van het grondgebied door de inwo-
ners, opent zijn eerste tentoonstellingen 
rond lokale ambachten – in het Frans, 
maar ook in het lokale dialect. De ban-
den tussen Fouss en de lokale bevolking 
dragen bij tot de grote aantrekkings-
kracht van het museum. Er komen ook 
heel wat lokale afdelingen die een voorlo-
per vormen van de latere ecomusea.

U heeft het al begrepen. Het Jubelpark 
is een vruchtbare voedingsbodem voor 
het uitbouwen van museumeducatie, 
maar de beweging om musea voor het 
publiek open te stellen is aan de voor-
avond van de Tweede Wereldoorlog al 
een gegeven dat gedeeld wordt door 
heel wat actoren verspreid over het hele 
grondgebied. Dat zal in de decennia 
daarna alleen maar sterker worden.

 16  J. Lefrancq, ‘Le rôle social des musées : un exemple belge’, in Mouseion, nr. 3, dec.1927, p.244-
251

 17  K.H. JacoB-friesen, ‘Die Köninglichen Museen d’Art et d’Histoire des Cinquantenaire zu 
Brüssel und ihre didaktische Arbeit’, in Museumskunde, 4, 1932, p.134-142.

 18  J. Capart, ‘Le rôle social des musées’, in Mouseion, 12, 1930, p. 219-238.
 19  A. Marinus, L’utilité des petits musées, Brussel, Van Campenhout (Bibliothèque d’études régio-

nales), s.d. (1936 ?), p. 1-5.
 20  J.P. Vanden Branden, ‘Ma philosophie de l’accueil’, in Museum International, 36, 4, 1984, p. 

234-235.
 21  P.J-. Foulon, ‘Un créateur de la Gaume, Edmond P. Fouss’, in Vie des musées, 1979, p. 73-76.
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GENT. Vanaf de start van het 
Schoolmuseum  in 1924 tot de 

naamswijziging naar De wereld van 
Kina in 2003 hebben twee markante 
figuren, Leo Michel Thiery en Roland 
Verstraelen, elk op hun manier hun 
stempel gedrukt op de evolutie van 
het museum en de educatie binnen de 
Vlaamse museumwereld.

Midden in de 19e eeuw dook in België 
een nieuw fenomeen op: de “Normaal-
schoolmusea”. Dit waren verzame-
lingen van leermiddelen, binnen de 
schoolmuren, voor gebruik bij de op-
leiding van leerkrachten.  

Omdat er in het onderwijs een nij-
pend tekort was aan educatief materi-
aal breidde deze tendens zich uit naar 
het lager onderwijs. Op verschillende 
plaatsen werden “schoolmusea” opge-
richt die dienden als uitleendiensten 
voor gebruik in de klas.

LEO MICHEL THIERY 

(1877-1950) was een vooruitstrevend 
onderwijzer die van zijn eigen klaslo-
kaal een didactisch museum had ge-
maakt. Op de speelplaats had hij een 
miniatuur plantentuin aangelegd. 

De  Gentse onderwijsschepen Cam-
bier vroeg hem in 1909 om een onder-
wijscollectie aan te leggen voor gebruik 
binnen het stedelijk onderwijs. Deze 
collectie werd al het “schoolmuseum” 
genoemd.

Thiery kreeg in 1923 de kans om dit 
Schoolmuseum verder uit te bouwen 
en er conservator van te worden.

Hij gaf daar een invulling aan die heel 
anders was dan de schoolmusea die in 
vele Belgische en buitenlandse steden 
toen bestonden. Het was zijn vroegere 
klaslokaal op uitvergrote schaal en hij 
ontwierp er een heemtuin bij die de 
eerste was in de lage landen.

Van Schoolmuseum 
Michel Thiery 
tot De wereld van Kina
Jo Luycx - Museum consulent, educatie medeweker
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Leo Michel Thiery
© Schoolmuseum Michel Thiery/ 
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Heemtuin in het Berouw, lente 1934
© Schoolmuseum Michel Thiery/De Wereld van Kina

In zijn eigen woorden : “Ik ben niet 
gaan kijken hoe elders schoolmuseums 
waren opgevat. Ik had in alle beschei-
denheid ter zake een eigen idee te ver-
wezenlijken.”1

Hier kon hij zijn ideeën vorm geven zo-
als hij die in 1914 al omschreef in zijn 
boek “Encyclopedisch onderwijs”.2

De kern van wat dit moet voorstellen 
omschreef hij als volgt : “Encyclopedisch 
is het onderwijs dat zich niet bekom-
mert om wat het kind eenmaal worden 
moet, maar wel om hetgeen het graag 
wordt of kan worden, dat de ziel naast de 
geest ontwikkelt en den mensch poogt 
te vormen zooals wij ons dien voorstel-
len in onze liefste droomen.”

In zijn museum kwamen alle natuur-
wetenschappen aan bod maar hij ver-
weefde daar graag wiskunde, taal en 
cultuurwetenschappen in trouw aan 
zijn eigen filosofie van encyclopedisch 
onderwijs. Deze aanpak was zeer ver-
nieuwend.

Zo zei Claparède, de Zwitserse peda-
goog van het Institut J.J.Rousseau, na 
zijn bezoek aan het Schoolmuseum: 
“Mijnheer Thiery, uw museum is enig 
in zijn soort.”3 Of het oordeel van Prof. 
Schoep, hoogleraar in de mineralogie 
in Gent, was dat Thiery zijn geologi-
sche verzameling, hoe klein ook, beter 
was voorgesteld dan die van de univer-
siteit.

 1  L. M. thiery, Uit de geschiedenis van het Schoolmuseum, Gent, Hoste, 1966. 
 2  L.M. thiery,. Encyclopedisch onderwijs, Gent, A. Hoste, 1914.
 3  L. M. thiery, Uit de geschiedenis van het Schoolmuseum, op. cit.
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Zaal over de beschavingsgeschiedenis
© Schoolmuseum Michel Thiery/ 
De Wereld van Kina

Het was niet enkel een museum voor 
scholen want uit eigen initiatief hield 
hij namelijk voor het brede publiek het 
museum op zondagen open. Jaren van 
volharding zorgden ervoor dat de aan-
tallen van volwassen  bezoekers stijgen. 

Hij startte, om bezoekers aan te trek-
ken, met het geven van lezingen. In de 
gehoorzaal van het museum werden 
deze begeleid door dia -en filmprojec-
ties, in die tijd moderne leermiddelen.

Steeds meer bezoekers ontdekten zijn 
museum, zijn boeiende uiteenzettin-
gen op zondagvoormiddag werden 
door een 150 à 200-tal mensen bijge-
woond.

Vooral scholen, officiële en vrije scho-
len, netjes gescheiden, kwamen op 
bezoek. Het was een dusdanig succes 
dat er een hulp-conservator werd aan-
gesteld, Robert Piette, ook iemand met 
een achtergrond in het onderwijs.

Dank zij de connecties van Thiery in in-
tellectuele en universitaire kringen en 
zijn eigen verzamelwoede groeien de 
collecties aan.

In 1943  ging Michel Thiery met pensi-
oen en gaf de fakkel  door aan R. Piette.

Die leidde het museum door een perio-

de van oorlogsschade en door jaren van 
geleidelijke aftakeling van de gebou-
wen en daarmee samenhangend die 
van de collectie. De bezoekersaantallen 
daalden langzaam en het fenomeen 
van de vertragende voorsprong liet zich 
voelen.

Toen Piette in 1960 op zijn beurt de 
fakkel doorgaf aan de hulp conservator 
Roland Verstraelen (1925-1983) stond 
deze laatste voor een nieuwe uitdaging. 
De museumgebouwen in het Berouw 
55 waren aan grondige renovatie toe 
en men opteerde uiteindelijk voor een 
relocatie naar het Sint Pietersplein.

Verstraelen omschreef zijn opdracht 
als volgt : “Was de evolutie in de peda-

Roland Verstraelen 
© Schoolmuseum Michel Thiery/ 
De Wereld van Kina
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gogiek en didactiek na 1945 zeer sterk 
gevorderd, groter nog was de ontwik-
keling in het museumwezen en in de 
moderne museumkunde. De hoge kijk-
kasten met hun eindeloze veelheid aan 
materiaal, de schikking van de voorwer-
pen, encyclopedische kennis, tentoon-
stellen van oneindige reeksen prenten 
en platen bleek hopeloos voorbijge-
streefd en ouderwets. Het modernise-
ren van het museum was geen oplos-
sing meer, het moest volledig herdacht 
en opnieuw ingericht worden.”4

Verstraelen, een onderwijzer van 35 
jaar oud, stond voor een zware taak 
want Thiery had de lat wel enorm hoog 
gelegd.

Na een selectie in de verzamelingen, 

verhuizen, ingrijpende verbouwingen 
en didactische vernieuwingen werd het 
Schoolmuseum opnieuw geopend aan 
de andere kant van Gent in 1970.

Intussen rolde vanaf 1961 het twee-
maandelijks tijdschrift Hamster van de 
persen. Een vulgariserend tijdschrift 
voor de jeugd over planten en dieren, 
wellicht de eerste en enige in zijn soort 
in Vlaanderen. 

Roland Verstraelen was er hoofdredac-
teur van en de nieuw opgerichte “Vrien-
denkring Schoolmuseum M.Thiery”   
was verantwoordelijke uitgever.

Op het Sint-Pietersplein nummer 14 
opende het “Schoolmuseum Michel 
Thiery” met zalen over de aarde, het 
heelal, gesteenten en mineralen, pale-

 4  R.C.L. verstraelen, Het stedelijk Schoolmuseum Michel Thiery, Gent, 1972.  

19

Zaal van de voorhistorische zoogdieren
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Zaal van de aarde en mineralogie
© Schoolmuseum Michel Thiery/De Wereld van Kina



ontologie, en een zaal over de zee met 
vooral schelpen. Later volgden zalen 
over de insecten (1974) en  de vogels 
van België in levensechte diorama’s 
(1975).

Geen conservator meer die zelf teken-
de en schilderde maar een ploeg deco-
rateurs, niet één conservator die “one-
man-show” rondleidingen gaf maar 
een educatief team.

Dat het vernieuwde museum in zijn 
opzet geslaagd was toonden de hoge 
bezoekers aantallen, niet alleen scho-
len uit Gent  maar mensen uit heel 
Oost-Vlaanderen en verder bezochten 
het museum. 

Jaren maakte Verstraelen deel uit van 
de Vlaamse museum vereniging in ver-
schillende functies, als ondervoorzitter 
(van ´77-´79) dan als voorzitter (´80-
´82).

In die periode schreef hij volgende 
tekst als editoriaal in het tijdschrift 
Museumleven (nr.6- 1979) : “…Het is 
voor velen [conservators] nog een harde 
dobber te moeten aanvaarden, dat in de 
verhouding museum-object-bezoeker 
niet langer het voorwerp dan wel de 
bezoeker primeert en dat ieder object 
een informatie, een boodschap in zich 
draagt, die niet het voorrecht kan zijn 
van enkele ingewijden. Inmiddels werd 
het overduidelijk, dat het museum een 
informatief en educatief medium is bij 
uitstek en dat het dient geïntegreerd in 
de opvoeding en vorming van iedereen: 
het museum moet leren, moet opvoe-
den, moet vormen!....”

Verstraelen had nog meer vernieuwen-
de ideeën. Hij maakte de link met het 
toen nieuwe medium televisie. Dus 

niet alleen via een tijdschrift maar ook 
via radio en televisie in het programma 
“Schooltelevisie” bracht hij het muse-
um en natuureducatie tot in de woon-
kamers. Zijn in die tijd (1973) contro-
versiële driedelige reeks voor jongeren 
rond seksuele opvoeding op de televisie 
zender van de Belgische Radio- en Tele-
visieomroep (B.R.T.) maakt nog steeds 
deel uit van het collectief geheugen van 
een hele generatie.

De man met de vlinderdas leidde zijn 
museum naar de Duitse cultuurprijs 
(1976) en de Europese museumprijs 
(1980). Nog voor zijn onverwacht over-
lijden in 1983 werden de plannen ge-
smeed om het oorspronkelijke muse-
um en hortus in het Berouw als tweede 
afdeling terug  in ere te herstellen.

Deze heropening heeft hij helaas niet 
meer mogen meemaken.

Het museum, zoals wij het nu kennen, 
wou van de wat verwarrende naam 
Schoolmuseum af en onderging een 
naamswijziging in 2003.  Zo werd  
“Het Schoolmuseum Michel Thiery”  
herdoopt tot “De wereld van Kina “met 
een afdeling Huis en Tuin. 

Kina staat voor kind en natuur en 
bouwt verder op deze rijke traditie.

De invloed die deze twee markante fi-
guren gehad hebben op het museum-
landschap is moeilijk in te schatten.

Het huidige educatief team, voortbou-
wend op de pedagogische fundamen-
ten, biedt naast rondleidingen, allerlei 
werkblaadjes, pakketten, speurtochten, 
workshops, activiteiten in de vakantie, 
online spelletjes, begeleiding in de za-
len via Erfgoedapp (FARO)5, een aange-
paste zaal voor blinden, virtuele wande-
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lingen door de Huis/Tuin zalen en een 
virtuele 3D ruimte op de binnenkoer 
aan.

Bij het ontwikkelen van tijdelijke ten-
toonstellingen of het herwerken van 
permanente zalen zit het educatief 
team al van in de ontwerpfase samen 
met het team van de vormgevers.

Het gaat zelfs zo ver dat het aankoopbe-

leid grotendeels bepaald wordt door de 
educatieve verwachtingen en plannen 
binnen het museum.

 De wereld van Kina timmert verder aan 
educatie binnen de museumwereld.

Meer informatie over De wereld van 
Kina en zijn huidige activiteiten kan u 
terugvinden via de website : https://de-
wereldvankina.stad.gent
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Als er iemand o.a. is die haar stem-
pel heeft gedrukt op de wereld 

van de Belgische musea, dan is het 
wel Germaine Faider-Feytmans (1903-
1983). Ze wordt in 1926 doctor in de 
klassieke filologie aan de universiteit 
van Gent – waar ze trouwens de lessen 
Latijnse literatuur volgde bij Paul Fai-
der (1886-1940). Paul Faider trouwt 
nog datzelfde jaar met haar en betrekt 
haar nadien altijd bij zijn wetenschap-
pelijke activiteiten. Het is dan ook lo-
gisch dat zij hem steunt wanneer hij 
in 1934 conservator van het museum 
van Mariemont wordt1. 

Het museum van Mariemont bevat 
een aantal collecties gewijd aan de klas-
sieke oudheid, het Verre Oosten en de 
geschiedenis van Henegouwen samen 
met een bibliotheek. Toen de rijke in-

dustrieel Raoul Warocqué (1870-1917) 
in 1917 een legaat vermaakte aan de 
Belgische staat, betekende dat de start 
van het museum. Zoals het een goe-
de privéverzamelaar betaamt, liet hij 
zijn kunstvoorwerpen graag zien aan 
intimi en opmerkelijke gasten. Maar 
hij ging nog een stapje verder en or-
ganiseerde ook rondleidingen voor 
groepen volwassenen en leerlingen in 
zijn kasteel. Zo zette hij de bezoekers 
centraal en gaf hij zijn collecties ook 
een educatieve inslag, helemaal in lijn 
met de filantropische missie van de 
onderwijsinstellingen die hij in de re-
gio had opgericht. Het is dan ook geen 
verrassing dat een van de clausules die 
hij in zijn legaat opnam, stelde dat de 
collecties van Mariemont opengesteld 
moesten worden voor het publiek. 

Germaine Faider-Feytmans 
en haar educatieve aanpak 
in Mariemont
Daphné Parée
Doctor in de geschiedenis

 1  Voor een biografie van Germaine Faider-Feytmans neemt de lezer de verwijzingen o.a. door 
van C. Jacques in É. GuBin, C. Jacques, V. Piette en J. Puissant (dir.), Dictionnaire des femmes 
belges, 2006, Brussel, uitg. Racine, p. 244-245, en van G. Donnay in de Nouvelle Biographie 
nationale, Brussel, Koninklijke Academie van België, 2003, t. 7, p. 136-138. Voor wat volgt 
verwijzen we de lezer naar D. Parée, Du rêve du collectionneur aux réalités du musée. L’histoire 
du musée de Mariemont (1917-1960), Brussel, uitg. van de Université de Bruxelles, 2017, en in 
het bijzonder de pagina’s 246-260.
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Germaine Faider-Feytmans in haar bureau  
te Mariemont, rond 1943-1944 
© Musée royal de Mariemont 

Jules Destrée (1863-1936), toenmalig 
minister van  Wetenschappen en Kun-
sten wil het privépatrimonium graag 
in het publieke domein brengen en de 
volkseducatie bevorderen. Hij doet er 
dan ook alles aan zodat de Belgische 
staat het legaat zou aanvaarden. Dat 
gebeurt in 1920. Onder leiding van de 
voormalig persoonlijk secretaris van 
Raoul Warocqué stelt het museum 
van Mariemont de volgende vijftien 
jaar op wetenschappelijk vlak weinig 
voor. Zoals in het testament stond, is 
het wel geopend voor het publiek en 
in de zomermaanden is het er over de 
koppen lopen. Onder begeleiding van 
zaalwachters gaan de bezoekers door 
de zalen zonder dat enkel pedagogisch 

initiatief door het museum genomen 
wordt. 

Zodra hij er aan het hoofd komt te 
staan, stelt Paul Faider zich tot be-
langrijkste doel het jonge museum 
wetenschappelijk geloofwaardig te 
maken, maar hij bouwt tegelijk ook 
aan een educatieve benadering. De 
collecties worden herschikt en syste-
matisch gelabeld. Op deze manier wil 
hij de ongeschickt geleid bezoek door 
de zaalwachters door vrije bezoeken 
vervangen die dankzij de didactische 
tools zoals bordjes en plakaten die hij 
in de zalen heeft laten rusten  en de 
Guide sommaire illustré (Beknopte ge-
illustreerde gids)  die in 1935 voor het 
eerst verschijnt en geregeld bijgewerkt 
en uitgebreid wordt, een groter peda-
gogische aanpak krijgen. Aan de hand 
van deze gids en een plattegrond van 
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het museum dat gratis meegegeven 
wordt aan de ingang, kan de bezoe-
ker nu vrij door het kasteel wandelen, 
stoppen waar hij dat wil, de tijd nemen 
om de stukken te bewonderen en iets 
bijleren. 

Wanneer Paul Faider in 1934 de lei-
ding over Mariemont overneemt, stelt 
hij vast dat scholen ‘hier maar wei-
nig kunnen bijleren’. Hun bezoeken 
worden afgeraffeld, zo vindt hij, en 
hij stelt aanbevelingen op zodat leer-
krachten hun bezoek beter kunnen 
voorbereiden en nadien verbanden 
kunnen leggen met de leerstof dat in 
de klas wordt aangeboden. Het model  
mosterd hiervoor heeft hij gehaald bij 
de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, waar Jean Capart (1877-
1947) in 1922 een educatieve dienst 
opende. Paul Faider wil in Mariemont 
ook een pedagogische afdeling in het 
leven roepen, maar hij krijgt niet de 
nodige middelen van de staat om die 
opdracht uit te besteden.

Germaine Faider-Feytmans heeft haar 
man altijd bijgestaan in Mariemont 
en is dan ook zijn logische opvolger 
wanneer hij in 1940 overlijdt. De 
economische context is na de oorlog 
flink verbeterd en ze wil dan ook, nu 
zij zijn realisaties beheert heeft, zijn 
wetenschappelijke onderneming ver-
derzetten. Het is de bedoeling om nog 
meer in te zetten op de didactische in-
steek van het museum. Volgens haar 
heeft het museum van Mariemont 
ook een sociale rol te spelen en ‘ver-
rijkt het niet alleen de kennis van lief-
hebbers die goed op de hoogte zijn of 

de indrukken van toevallige toeristen, 
maar is er ook ruimte voor de hard-
werkende en innemende klassen in 
de centraalgelegene Belgische steen-
koolmijnen’2.

In 1946 neemt de conservatrice het 
project van Paul Faider over en richt 
ze de educatieve dienst van Marie-
mont op. Daarvoor richt ze zich tot 
de in 1934 opgerichte Cercle des Amis 
de Mariemont (vriendenkring van Ma-
riemont), die ze kan overtuigen om 
de kosten op zich te nemen voor de 
aanwerving van een licentiate in de 
kunstgeschiedenis3. Die financiële 
steun zal nog vele jaren cruciaal zijn, 
want het is wachten tot de jaren 1950 
voor het museum van Mariemont 
staatssteun krijgt voor de educatieve 
dienst. Dit gebeurt in navolging van 
de subsidies die al sinds het einde van 
de jaren 1920 toegekend worden aan 
de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis van België. 

Germaine Faider-Feytmans zet zich 
onverdroten in om de activiteiten van 
de nieuwe dienst onder de aandacht 
te brengen: ze bezoekt de scholen in 
de regio, spreekt op heel wat confe-
renties over de collecties, organiseert 
affichecampagnes, verspreidt aankon-
digingen in de pers en op de radio. Ze 
onderhoudt ook contacten met toeris-
tische verenigingen, zoals het Touring 
Club of de Vlaamse Toeristenbond, en 
schrijft een hele reeks artikelen die, 
wanneer ze niet over de educatieve 
missie van het museum gaan, daar wel 
het belang van benadrukken en ook 
melding maken van activiteiten voor 

 2  G. faider-feytmans, ‘Le Musée de Mariemont. Centre d’étude du passé du Hainaut’, in La Vie 
wallonne, 1947, p. 242. 

 3  F. Mairesse, Mariemont, capitale du don. Des Warocqué aux Amis de Mariemont, Morlanwelz, 
Musée royal de Mariemont, 2007, p. 65-66.
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bezoekers4. Dat zijn vooral rondleidin-
gen met gids, maar de opeenvolgen-
de medewerksters van de educatieve 
dienst waken er ook over dat ze do-
cumentatie meegeven met informatie 
over de collecties en praktische inlich-
tingen. Zo publiceren ze geïllustreerde 
gidsen over specifieke collecties om ze 
bij het grote publiek bekend te maken. 
De pareltjes van Mariemont staan nu 
ook aangeduid op de plattegrond van 
het museum en er zijn steeds meer 
prentbriefkaarten met afbeeldingen 
van het park, het kasteel en de kunst-
voorwerpen beschikbaar.

Geen enkel doelpubliek wordt over 
het hoofd gezien, maar de educatieve 
dienst van Mariemont richt zich toch 
vooral op scholen. De ministeriële 
circulaire die vanaf 1946 verdeeld 
wordt in de normaalscholen en mid-
delbare scholen van het land wordt 
door Germaine Faider-Feytmans gei-
nitieerd. In de tekst wordt nog een 
keer herhaald dat scholen het muse-
um gratis kunnen bezoeken, onder 
welke voorwaarden dat kan en er 
wordt benadrukt dat de gidsen hun 
uitleg aanpassen aan de leeftijd en 
de opleiding van de toehoorders. De 
groepen zijn beperkt tot 25 personen 
en er wordt gefocust op één afdeling 
van het museum. Om te beantwoor-
den aan de vraag wordt ook een al-
gemeen bezoek aan de hele collectie 
uitgewerkt. Het duurt niet lang voor 
de conservatrice op het terrein vast-
stelt hoe goed haar aanpak werkt en 

ze feliciteert zichzelf met de goede 
samenwerking die ze tot stand heeft 
gebracht met de leerkrachten, van 
wie sommige zelfs vaste bezoekers 
worden. 

Gesteund door deze vaststellingen be-
slist ze in 1952 de schoolcirculaire die 
blijft onveranderd aan te passen aan 
andere groepen bezoekers; deze nieu-
we reglement neemt dan  de moeilijk-
heden waarmee de educatieve dienst 
te maken krijgt in drukke maanden 
weg. Dat reglement moet de omstan-
digheden van het bezoek verbeteren 
en het nog verrijkender maken en wil 
bovendien de negatieve gevolgen van 
het massatoerisme aanpakken. Dat is 
o.a. op gang gekomen omdat mensen 
minder tijd per dag moeten gaan wer-
ken en er betere communicatiemidde-
len komen. Het gevolg zijn grote groe-
pen bezoekers op hetzelfde moment, 
een effect waarvan Germaine Fai-
der-Feytmans de gevolgen betreurt: 
in de zomermaanden zakken veel te 
grote groepen af naar Mariemont, or-
deloos en compleet onvoorbereid. Ze 
haasten zich door het kasteel, dat in 
hun overvolle programma niet meer 
is dan een van de vele daguitstappen. 
De conservatrice doet er alles aan om 
de organisatoren van die excursies te 
sensibiliseren. Zo adviseert ze hen 
in korte artikelen die ze publiceert in 
allerlei tijdschriften, om slechts één 
afdeling van het museum per keer te 
bezoeken, voldoende tijd uit te trek-
ken, met kleine groepen te komen en 

 4  We vermelden onder meer ‘Le Domaine de Mariemont’, in La Revue française de l’Élite euro-
péenne, 1952, p. 27-31; ‘Les musées et la vulgarisation’, in Alumni, nr. 4, t. XXI, maart 1953, 
p. 357-367; ‘Le château et le musée de Mariemont’, in Hainaut-Tourisme, april 1959, p. 18-20; 
‘La profession de Conservateur de Musée’, in Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Koninklijke 
Academie van België, t. XLV, 1963 (11-12), p. 225-230. De lezer vindt ook een bibliografie van 
Germaine Faider-Feytmans in P.-M. Duval, ‘Notice sur Germaine Faider-Feytmans’, in Annu-
aire de l’Académie royale de Belgique, 1985, p. 229-301.
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de werken lang genoeg en in stilte te 
bewonderen5.

Bewust als ze zich is van haar rol als 
tijdelijk waarnemer en met een blik 
op de toekomst gericht denkt Ger-
maine Faider-Feytmans voortdurend 
na over hoe ze de bezoekers in zo 
optimaal mogelijke omstandigheden 
kan verwelkomen en hoe ze nieuwe 
groepen kan aanspreken. Het aantal 
bezoekers aan het museum van Ma-
riemont neemt gestaag toe en rondt in 
1953 de kaap van 50.000. Zij wil die 
meer verspreiden doorheen het jaar, 
groepen uit andere provincies dan He-
negouwen en Brabant aantrekken en 
ook andere soorten bezoekers naar het 
museum halen. Zo hoopt ze een reeks 
conferenties in de winter te plannen 

en Mariemont twee keer per week 
open tot 20.00 uur te houden, zodat 
ook arbeiders kunnen komen. In 1956 
worden ook bezoeken voor blinden 
opgestart, waarmee ze vooruitloopt op 
wat vanaf 1970 in de Koninklijke Mu-
sea voor Kunst en Geschiedenis zal 
gebeuren6. 

In haar voortdurende zoektocht om de 
arbeiderswereld nauwer bij het muse-
um te betrekken komt de conservatrice 
in 1959 met een origineel initiatief. Ze 
nodigt directeurs van fabrieken in de 
omgeving uit om hun arbeiders voor 
te stellen een gegidst bezoek te volgen 

 5  Bijvoorbeeld G. faider-feytmans, ‘Le rôle social du musée d’art’, in Rencontres. Cahiers de l’In-
stitut provincial de l’Éducation et des Loisirs, juli-september 1952, p. 50-52, of ‘Comment visiter 
un musée’, in Vie féminine, februari 1958, p. 14-15.

 6 F. Mairesse, op. cit., p. 67. 

Bezoek van de school  
Les Filles de Marie in 1934 

© Musée royal de Mariemont 
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aan een afdeling van het museum in 
het verlengde van hun professionele 
activiteiten en dat gericht is op de tech-
nische aspecten. Een van de groepjes 
uit de steenkoolsector en de fabrieken 
in de regio die ingaan op haar vraag, 
zijn de werknemers van zagerij Du-
bois in Trazegnies. Zij bezoeken de 
afdeling over streekarcheologie. De 
werkneemsters van de aardewerkpro-
ducent Boch Frères in La Louvière (die 
zorgen voor de decoratie) komen dan 
weer het Doorniks porselein bewon-
deren. 

Het levert echter niet de verhoopte re-
sultaten op. De bazen geven hun werk-
nemers maar mondjesmaat vrij tijdens 
de werkuren en de arbeiders geven 
niet graag een stukje van hun loon op. 
Toch kijkt Germaine Faider-Feytmans 
hier positief op terug en wil ze dit ver-
derzetten7. In 1960 breekt een brand 
uit in het museum, die een ravage aan-
richt. Tot haar pensioen in 1968 houdt 
de conservatrice het museum echter 
open. In een tijdelijk gebouw dat op-
getrokken is in het park, zet ze kleine 
tentoonstellingen op. 

Germaine Faider-Feytmans werd ge-
dreven door het bevlogen idee van 
dienstbaarheid tegenover het publiek 
en kennis voor iedereen. Ze mag dan 
ook terecht een van de pioniers van de 
museumeducatie genoemd worden. 
Ondanks de beperkte middelen heeft 
ze voortdurend initiatieven uitgewerkt 
op dit domein en vooral onvermoei-
baar de reflectie gevoed die ze zelf heel 
mooi als volgt verwoordde: ‘Heb ik al-
les gedaan wat nodig is zodat iedereen 
het begrijpt?’8

 7  T. faider-thomas, ‘L’activité du service éducatif au Musée de Mariemont’, in Rencontres. Ca-
hiers de l’Institut provincial de l’Éducation et des Loisirs, januari-maart 1968, p. 109.

 8 G. faider-feytmans, ‘Le rôle social…’, op. cit., p. 52. 
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 1  Dank aan Claudine Deltour-Levie, Nathalie Nyst en Stéphanie Masuy voor het kritisch nale-
zen van dit artikel. 

 2  De erkenning van musea voor musea in Vlaanderen wordt geleid door het Cultureelerfgoedde-
creet van 27/02/2017 - https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/regelge-
ving/cultureelerfgoeddecreet - geraadpleegd op 31/07/2021. 

 3  De erkenning van musea in de Fédération Wallonie-Bruxelles wordt geleid door het Décret re-
latif au secteur muséal en Communauté française van 25/04/2019 en het besluit van toepassing 
van 19/06/2019 (zie ‘Erkenningsprocedure’:  http://www.patrimoineculturel.cfwb.be – ge-
raadpleegd op 27 juli 2021).

 4  C. deltour-levie & F. van noten, ‘Musée et communication’, in La Vie des musées, 3, 1988, p. 
18-22.

De jaren na de periode waarin de 
mensen uit de vorige hoofdstukken 

leefden, hebben het mogelijk gemaakt 
om in de nasleep van de oprichting van 
het ICOM en de Tweede Wereldoorlog 
het belang te gronden van educatie bin-
nen de musea. Doorheen de 20ste eeuw 
kregen heel wat musea een educatieve 
dienst, een conditio sine qua non van-
daag voor officiële erkenning door beide 
gemeenschappen, de Vlaamse2 en de 
Franstalige3, van ons land. Dit waren de 
jaren waarin nieuwe structuren opge-
richt werden, intern educatieve diensten 
opgestart werden, gidsen en animatoren 
werden aangeworven en er werd nage-
dacht over het statuut voor museumedu-

catoren4. Een boeiende tijd waarin alles 
mogelijk was, gedragen door mensen 
die overtuigd waren van hun rol als mu-
seumeducator ten dienste van publiek 
en samenleving.

VOOR DE REGIONALISERING 
VAN BELGIË: TWEE 
COLLOQUIA OVER 
MUSEUMEDUCATIE

Van 8 tot 10 mei 1968 organiseerden de 
Koninklijke Musea voor Schone Kun-
sten van België (KMSKB) samen met 
het Nationaal Belgisch Comité van het 

Museumeducatie  
in de tweede helft  
van de 20ste eeuw1

Nicole Gesché-Koning
Cultureel erfgoedbemiddelaar

29



Stikker voor de activiteiten van de Association francophone des Musées de Belgique  
(volgens Jean de Mesmaeker (1935-2017), Sophie et la tiare de Matloth Halatomath,  
Dupuis, 1983, p. 3 © Dupuis / ICOM Belgique

ICOM een belangrijk colloquium met 
als thema Le Musée et son public / Het 
Museum en zijn publiek.5 Meer dan vijftig 
jaar later buigen we ons met veel interes-
se over deze tweetalige publicatie die de 
vele interventies notuleert gewijd aan de 
definitie van het museum, de notie ‘pu-
bliek’ en zijn verschillende taken: con-
servatie en presentatie, wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs, tijdelijke tentoon-
stellingen. Ook de rol van de musea voor 
moderne kunst werd aangestipt. 

Onder bescherming van het Comité voor 
Educatie en Culturele Actie in de musea 
(zie verder), dat in 1971 werd opgericht, 
en het Nationaal Belgisch Comité van 
het ICOM werd op 8 en 9 december 
1977 het colloquium Musée et vie sociale 
/ Museum en samenleving georganiseerd, 
dit met de steun van het ministerie van 
Cultuur en het Commissariaat-Generaal 
voor Toerisme.6 Luis Monreal, secreta-
ris van het ICOM, drong er toen al op 
aan dat ‘musea instellingen zijn die een 

 5  Le Musée et son public / Het Museum en zijn publiek, Nationaal Belgisch Comité van het ICOM, 
1968, 255 p.

 6  Commission éducation et action culturelle/Commissie voor opvoeding en culturele werking 
(ed.), Musée et vie sociale / Museum en samenleving, Brussel, 1977. 
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plaats hebben in de samenleving en niet 
aan de rand ervan staan … dat het mu-
seum een dienst moet bewijzen aan de 
samenleving … dat publiekswerking de 
enige manier is voor het museum om 
uit het strikte kader te komen waarin 
het traditioneel vastzit en iets anders 
te zijn dan een culturele opslagplaats, 
een wetenschappelijk reservoir, een ge-
gevensbank …; als de overheid erkent 
dat musea een manier zijn om nieuwe 
culturele behoeften te identificeren, 
dan heeft u (museumeducator) van het 
museum een echt instrument ten dien-
ste van de samenleving gemaakt’.7 De 
noodzaak om binnen de musea educa-
tieve structuren in de breedste zin van 
het woord te hebben, om na te denken 
over een statuut voor en de opleiding 
van ‘educatief’ personeel van de musea 
en om de educatieve structuren beter te 
integreren in de algemene werking van 
de musea zijn enkele van de conclusies 
van dit belangrijke colloquium. 

Na deze twee colloquia werden overal in 
het land vele educatieve diensten opge-
start, waaraan Vie des musées (1976) zijn 
eerste nummer wijdde en die ik vervol-
gens heb vermeld in ICOM Education.8 
Hun verhaal en ontwikkeling waren het 
onderwerp van verschillende artikelen 
in de tijdschriften Vie des musées en La 
Vie des musées, Museumleven, Museum-
peil en L’Invitation au musée. Uit die 
periode dateert de oprichting van het 
Kindermuseum in 1975 door Kathleen 
Lippens, naar het voorbeeld van dat in 

Boston (het museum kreeg soms kritiek 
omwille van het gebrek aan een echte 
collectie). De missie, vernieuwend voor 
België, maar nog steeds actueel, is om 
‘alle kinderen de kans te geven zichzelf 
beter te leren kennen, de anderen en de 
wereld om zich heen beter te begrijpen, 
zodat ze nieuwsgierige, zelfverzekerde 
burgers met een open blik naar de an-
der toe kunnen worden’ (https://www.
kindermuseum.be). 

EERBETOON AAN ENKELE 
SLEUTELFIGUREN  
VAN DE MUSEUMEDUCATIE 
IN DE TWEEDE HELFT  
VAN DE 20ste EEUW

Museumeducatie zou niet zijn wat ze 
vandaag is zonder de rol die bepaalde 
personen speelden in navolging van 
J. Capart, M. Thiery of G. Faider-Feyt-
mans, zich inpassend in de nieuwe na-
oorlogse samenleving.

SUZANNE DELEVOY-OTLET  
(1913-2017): een leven in het teken  
van culturele educatie9  

Jean Capart had het goed gezien toen 
hij in 1945 een beroep deed op ‘Mada-
me Delevoy’, zoals ze genoemd werd 
door de gidsen die haar als voorbeeld 
hadden gehad, om Jacques Lefrancq 
(1896-1949), verantwoordelijk voor mu-

 7  L. Monreal, ‘L’animation culturelle dans le cadre des musées’, in Musée et vie sociale, op. cit., p. 
45-48. 

 8  N. Gesché-koninG, ‘The avant-garde of European museum education in Belgium’, in ICOM 
Education 27, 2017, p. 71-86. 

 9  S. delevoy-otlet, ‘Le Service éducatif des Musées royaux d’Art et d’Histoire, création et évolu-
tion, de 1922 à 1979’, in J. Schotsmans (ed.) Liber Memorialis 1835-1885. Brussel, Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis, 1985, p. 283-289; C. deltour-levie, ‘Les services éducatifs 
des Musées royaux d’art et d’histoire. Une expertise pour demain’, in Bulletin des Musées Ro-
yaux d’art et d’histoire, 72, 2001, p. 265-283.
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seumeducatie in de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis, bij te staan. 
Haar afstudeerscriptie aan de École cen-
trale de Service social, voorgesteld in 1935, 
ging over De educatieve rol van musea. 
Pas in 1965, onder leiding van Pierre 
Gilbert (1904-1986), werd de educatie-
ve dienst een entiteit op zich binnen 
het museum.10 Er werden zes mensen 
aangeworven (drie Franstaligen en 
drie Nederlandstaligen). Suzanne Dele-
voy nam de leiding van de Franstalige 
dienst op zich, Madeleine Divoire werd 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van de Diatheek, opgericht in 1926 door 
Jean Capart, en Thérèse Destrée-Heymans 
kwam erbij toen het Dynamusée werd 
opgericht. De Nederlandstalige Educa-
tieve Dienst werd geleid door Marleen 
Van Cauweleart, die werd bijgestaan 
door Mieke Van Raemdonck en Miriam 
Lambrechts. Die drie laatsten zouden 
later van educatie overstappen naar con-
servatie, waar ze verantwoordelijk wer-
den voor de collecties glaswerk, islam en 
Verre Oosten. Op die manier maakte de 
museumeducatie de weg vrij voor inter-
ne promotie.

Naast de schoolbezoeken danken we 
aan S. Delevoy ook de organisatie van 
zondagse bezoeken voor individue-
le bezoekers, jongerensessies getiteld 
Clio-Jeunesse, thematische conferenties 
over kunstgeschiedenis voor volwasse-
nen en de oprichting in 1970 van het 

museum voor blinden, met jaarlijkse 
tentoonstellingen, die op haar vraag in-
gericht werden door de museumgidsen. 
In 1979, het internationale jaar van het 
kind, werd het werk van de gidsen van 
deze dienst gediversifieerd.11 De lange 
carrière van deze initiatiefneemster van 
heel wat projecten en carrières was het 
onderwerp van een eerbetoon op Bel-
gisch niveau in L’Invitation au musée en 
op internationaal niveau in ICOM Edu-
cation.12 

ALAIN QUINTART  
(°1932) en de wetenschappelijke  
vulgarisatie tussen wetenschap  
en natuur

De museumeducatie kende ook een be-
langrijke ontwikkeling in het Museum 
voor Natuurwetenschappen en zijn in 
1934 opgerichte educatieve dienst. Alain 
Quintart, deze ‘vreemde vogel’, ‘weten-
schappelijke vader van de marsupilami’ 
(hij had hem een wetenschappelijke 
naam gegeven: Marsupilami franquini 
QUINTART, 1989!), zoals een journa-
list van de Soir hem in 2005 noemde, is 
doctor in de zoölogie aan de Université 
catholique de Louvain (UCL) en de op-
richter van het maison de la forêt (huis 
van het bos) van Bon-Secours, vanwaar 
hij afkomstig is.13 Hij was van 1974 tot 
1977 secretaris van het Belgische Co-
mité van het ICOM, actief lid van het 

 10  P. GilBert, ‘Le musée et l’art d’enseigner/The Museum and the art of teaching’, in Museum, 
XX, 4 (Musées de Belgique / Museums of Belgium), 1967, p. 291-299.

 11  C. deltour-levie & N. koninG, ‘Le Service éducatif des Musées royaux d’Art et d’Histoire, un 
travail d’équipe’, in La vie des musées, 1, 1986, p. 49-53 & C.  deltour-levie, ‘Les services édu-
catifs des Musées royaux d’art et d’histoire. Une expertise pour demain’, in Bulletin des Musées 
royaux d’art et d’histoire, 72, 2001, p. 265-283. 

 12  L. Comhaire & N. Gesché-koninG, ‘In memoriam Suzanne Delevoy-Otlet (25 décembre 1913 - 7 
mai 2017)’, in L’Invitation au musée, nr. 29, 2, 2018, p. 58-59 & ICOM Education, 27, 2017, p. 
215-219.

 13  A. Quintart, S. Jacquemart & T. Orellana, ‘Nouveaux musées. La maison de la forêt de Bon-
Secours, un éco-musée?’, in La Vie des musées, 1979, p. 4-12.
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internationale CECA en het comité 
voor Educatie en Culturele Actie van de 
Franstalige vereniging voor musea van 
België en liet zich opmerken door zijn 
werk rond wetenschappelijke vulgarisa-
tie en zijn engagement als voorzitter van 
de vereniging Les Naturalistes belges. Bin-
nen het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen kreeg A. 
Quintart de opdracht toevertrouwd alle 
museologische acties, inclusief educa-
tieve activiteiten, te coördineren en was 
hij verantwoordelijk voor de workshop 
museografie. 14

IGNACE VANDEVIVERE  
(1938 - 2004) : multiculturalisme  
en de kunst van de dialoog15 

Ignace Vandevivere bracht zijn kinder-
tijd door in Afrika. Bij zijn terugkeer in 
België woonde hij in Vlaanderen, vervol-
gens in Brussel en tot slot in Leuven. Na 
zijn studies kunstgeschiedenis aan de 
Université catholique de Louvain werd 
hij benoemd tot lector en later professor 
aan de UCL. De stichter van het Musée 
de Louvain-la-Neuve en van 1979 tot 
2004 ook directeur ervan baseerde zijn 
hele ‘museale utopie op de dialoog: een 
utopie gekenmerkt door het publieke ka-
rakter van de instelling: publiek en dus 
open voor ieder, voor alle ideeën, voor 
dialoog, een systeem dat openstaat voor 
de samenleving’. Zijn educatieve waar-
de zat in die dialoog tussen voorwerp, 
museum en publiek, waarbij ieder van 

de ander kon leren. Rechtstreekse ob-
servatie was voor hem het belangrijkst, 
wat moest leiden tot kritische analyse, 
een studie van de bronnen, maar ook 
de techniek, noodzakelijke voorwaar-
den om een werk te begrijpen. Ik her-
inner me nog een observatiesessie van 
een standbeeld in het museum in 1979 
onder zijn goedkeurend oog: wat een 
openheid, wat een analysemethode en 
wat een vragen en onderricht; die erva-
ring heeft mijn hele carrière in het on-
derwijs en mij als museumeducatrice 
beïnvloed. Dank je wel, Ignace!

THÉRÈSE DESTRÉE-HEYMANS  
en het Dynamusée (°1938)

Thérèse Destrée-Heymans en haar visie 
op de bestaansreden van de museum-
verkenning zijn bepalend geweest in het 
sensibiliseren van het publiek en de be-
trokkenheid van de jongeren in de ont-
dekking van het museum. 

De hele aanpak van het Dynamusée, 
het creatief atelier dat ze uitbouwde 
en dat omwille van zijn pioniersrol ge-
huurd werd door Guy Donnay, in die 
tijd hoofdconservator van het Koninklijk 
museum van Mariemont, bestond eruit 
in de ruimten, die helemaal in het teken 
stonden van het verleden, een nieuwe 
dynamiek van actie en reflectie op gang 
te brengen. De creatieve expressie bleef 
daarbij het meest nabije middel om de 
realiteit zelf van het werk te vatten. 

 14  A. Quintart, ‘Rénovation de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: d’une salle 
d’exposition à un Muséum’, in Les Naturalistes belges, 67, 2, 1986, p. 33-64 & ‘Muséum de 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Méthodes de travail et résultats’, in La Vie 
des Musées, 1, 1986, p. 19-22 - https://doc.ocim.fr/LO/LO019/LO19(3)-.PDF – geraadpleegd 
op 22/07/2021.

 15  F. Mairesse, ‘In Memoriam Ignace Vandevivere’, in La Vie des Musées, 18, 2004, p. 94-96 & 
Ignace Vandevivere: conversation avec François Mairesse et Bernard Van Den Driessche, Éditions 
Tandem, 2008, 78 p.
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We brengen hier hulde aan Thérèse en 
nemen de hoofdideeën van het atelier 
Dynamusée16 over: 

‘Via diverse benaderingen poogden we 
de collecties van het museum aantrek-
kelijk te maken voor elke individuele 
bezoeker. Het was de bedoeling jon-
geren en iets minder jongeren de mo-
gelijkheid te geven hun vrijheid om te 
zien vrij te beoefenen door hen te le-
ren om verder te kijken. Deze educatie 
wilde fijngevoeligheid voor de wereld, 
verbeelding, creativiteit, een kritische 
geest stimuleren en de fluïditeit en 
mobiliteit van het creatieve denken 
begrijpen. Getuigen uit het verleden 
werden zo een springplank naar de 
toekomst. Die educatie was echter 
niet passief. De verbeelding deed, ge-
steund door het museum, dienst als 
ruggensteuntje voor de huidige creati-
viteit ... Het was de bedoeling om via 
de belichaming van een zintuiglijke 
en ludieke eerder dan een cognitieve 
aanpak te leren zien, te breken met de 
passiviteit, de onverschilligheid. Een 
animatie verliep als volgt: een conditi-
onering via het beeld, via een spel van 
gebaren en woorden, via een verhaal, 
een observatie in de museumzalen en 
tot slot een creatieve expressie in het ate-
lier. Het eerste doel van dit atelier was 
om te leren zien en vertrouwd te raken 
met het museum. Het doel op lange 
termijn was een museumbezoeker te 
kneden die in staat was een dialoog 
te beginnen met een voorwerp in het 
museum. De museumcollecties waren 

altijd het vertrekpunt, de creatieve ex-
pressie, de leidraad’.17

EEN STATUUT VOOR DE 
GIDSEN-ANIMATOREN: 
TERUG NAAR AF?

Een na een kregen de musea een edu-
catieve dienst, maar het ontbrak het 
statuut van de educatoren nog steeds 
aan erkenning. 1983 was een geluks-
jaar voor de museumeducatoren van 
de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis en de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België, want 
zij kregen dankzij het overtuigende en 
niet-aflatende werk van hun verant-
woordelijken Claudine Deltour-Levie, 
Thérèse Marlier en Brigitte de Patoul18 
eindelijk een officieel statuut: de gidsen 
gingen van hulpkrachten over naar vol-
waardige krachten die eindelijk enige 
vorm van zekerheid genoten. Hun werk 
werd eindelijk erkend. Niet alleen wer-
den de bezoeken betaald, maar ook hun 
voorbereiding, onderzoek en publicaties 
werden vergoed. 

Jammer genoeg stellen we vast dat we 
vandaag terug naar af zijn gegaan: in de 
KMKG en heel wat andere instellingen 
worden de bezoeken en het werk van de 
gidsen nog slechts vergoed per prestatie 
en als onafhankelijke medewerker. De 
bezoeken worden niet langer beheerd 
door de weinige verantwoordelijken 
van de educatieve dienst die er nog 
zijn, maar door een museumbeheerder. 
Teamgeest, solidariteit, de kwaliteit van 

 16  Ik bedank D. Delooz mij dit document, dat bewaard werd in het archief van de educatieve 
dienst, te hebben bezorgd. De naam Dynamusée is vandaag door de BAM (Museum voor 
schone kunsten) in Bergen overgenomen worden.

 17  DYNAMUSEE - Atelier d’expression et de créativité en liaison avec les collections du musée, getypt 
document.

 18  C. deltour-levie & F. van noten, ‘Musée et communication’, in La Vie des musées, 3, 1988, p. 
18-22. 
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de pedagogische creativiteit die bijna 
honderd jaar leidend waren geweest – 
de educatieve dienst viert in 2022 zijn  
hun honderdste verjaardag – hebben 
plaatsgemaakt voor consumentisme en 
rentabiliteit. Een jammerlijke stap terug 
en zo ver verwijderd van de wens van de 
oprichter! 

Sindsdien heeft het bedrijf Smart19, op-
gericht in 1998 om zelfstandige werkne-
mers te begeleiden bij de ontwikkeling 
van hun activiteiten door hun het statuut 
van ondernemer-werknemer te geven, 
een vorm van kunstenaarsstatuut in het 
leven geroepen. Ondanks heel wat kri-
tiek is er toch een sprankeltje hoop voor 
de gidsen, voor wie sociale bescherming 
en een echte ondernemingsgeest ver-
zoend zullen worden. 

DE COMMISSIE VOOR 
EDUCATIE EN CULTURELE 
ACTIE VAN DE BELGISCHE 
MUSEUMVERENIGING

Deze commissie ziet het daglicht in 
december 1971 in de schoot van de Bel-
gische Museumvereniging.20 Het moet 

‘actiemethodes op punt stellen die de 
musea in staat zullen stellen efficiënter 
hun educatieve en culturele rol ten dien-
ste van de mensheid te vervullen’.21

Het aanvankelijk tweetalige commissie, 
verantwoordelijk voor het educatieve as-
pect in de musea, wordt in 1979 gesplitst 
wanneer ook het land wordt geregiona-
liseerd.22 De eerste jaren23 worden heel 
wat interessante nationale vergaderingen 
gehouden rond de Vorming van muse-
umeducatoren (Formation des éducateurs 
de musée, 1974), de weerslag van musea 
op de levenskwaliteit (Museum as an in-
fluence on the quality of life, 1975) en De 
ontvangst van de individuele bezoeker 
(L’accueil du visiteur individuel, 1976). 

Het Franstalige comité ziet met de 
steun van actieve leden van meerdere 
musea heel wat activiteiten24 en publica-
ties25 verschijnen. Tot 1995 genoten zij 
de steun van het ministerie van Cultuur 
van de Franstalige Gemeenschap en 
werden ze opgenomen in verscheidene 
nummers van het tijdschrift La Vie des 
musées. In de beweegredenen die aan-
leiding hebben gegeven tot het ontstaan 
van de verenigingen en activiteiten van 

 19  https://smartbe.be/fr/a-propos/ - geraadpleegd op 31/07/2021. 
 20  Deze vereniging ontstaat in 1963, maar wordt in 1979 gesplitst in twee afdelingen: de Frans-

talige Association francophone des musées de Belgique (AFMB) en de Vlaamse Museumvereni-
ging (VMV), vandaag ICOM Belgium (ICOM Belgique/Wallonie-Bruxelles en ICOM Belgium 
Flanders).

 21  Resolutie nr. 1 van de algemene vergadering van het ICOM in Grenoble tijdens de 10de al-
gemene conferentie: https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOMs-Resoluti-
ons_1971_Fr.pdf - geraadpleegd op 31/07/2021. 

 22  R. de roo neemt het voorzitterschap van de commissie op van 1971 tot 1976; hij wordt van 
1977 tot 1979 opgevolgd door Thérèse Destrée-Heymans. Voor de activiteiten van de Neder-
landstalige afdeling van de commissie vanaf 1979, zie verder het artikel van Isabel Lowyck. 

 23  Zie: R. De roo, ‘Vijf jaar Educatieve Commission’, in Museumleven, 4, Brugge, 1977, p. 67-68. 
 24  C. deltour-levie, ‘Musée et Action culturelle’ & ‘Rapport de la Commission Éducation et 

Action culturelle dans les musées 1987’, in La Vie des musées, 2, 1987, p. 25-28 & p. 29-30; zie 
ook van dezelfde auteur de rapporten van de commissie in La Vie des musées 3, 1988, p. 23; 4, 
1989, p. 21; 5-6, 1990-1991, p. 22; 7, 1992, p. 15 en F. Collin, ‘La Commission Éducation et 
Action culturelle’, in La Vie des musées, 7, 1992, p. 13-14.  

 25  Zie La Vie des musées, 5-6, 1990-1991, p. 38.
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de Brusselse Museumraad/Brussels Mu-
seums en Musées et Société en Wallonie 
(MSW), die het later hebben overgeno-
men (zie verder), zien we ideeën terug 
die ontwikkeld zijn door het comité. 

Ik breng hier graag hulde aan de leden 
die deze vereniging meer dan twintig 
jaar gedragen hebben: Marie-Cécile 
Bruwier, Fernand Collin, Marie-Paule 
Leblanc-Magnée, Claudine Deltour-Le-
vie, Brigitte de Patoul, Nadine Du-
bois, Catherine Fache, Nicole Gesché, 
Jean-Pierre Lensen, Thérèse Marlier, 
Alain Quintart en Bernard Van den 
driessche, echte spillen van de Associa-
tion francophone des Musées de Belgique, 
in hun acties gesteund door de direc-
teurs van hun respectievelijke musea 
– René De Roo, Eliane Dewilde (1938-
2011), Guy Donnay, Ignace Vandevive-
re (1938 - 2004), die enkelen van hen 
zullen opvolgen. 

De commissie neemt jaarlijks deel aan 
het Festival pour l’Enfance et la Jeunesse. 
In 1989 lanceert ze in samenwerking 
met de Ligue des Familles en Le Ligueur 
de campagne Musée en famille onder 
een gezamenlijk label (logo, reclame, 
dossiermap), die nog eens wordt overge-
daan in 1990 en 1991.  

Vervolgens zet de commissie ook mee de 
schouders onder Les musées prennent un 
coup de jeunes (1992) en Les jeunes pren-
nent un coup de musée (1993), campagnes 
van de Koning Boudewijnstichting met 
de steun van de Nationale Loterij. 

In 1997 verenigt het symposium Riches-
ses et diversités des services éducatifs des 
musées de Belgique / Rijkdom en diversiteit 

van de educatieve diensten van de musea 
in België, georganiseerd in het Konink-
lijk Belgisch Instituut voor Natuurwe-
tenschappen samen met de Commissie 
Educatieve Werking van de Vlaamse 
Museumvereniging, opnieuw de twee 
comités van het land. 

Sindsdien hebben meerdere verant-
woordelijken hun aandacht gericht op 
de creatie en de ontwikkeling van ver-
enigingen gesteund door ICOM België 
en heeft het Comité zijn activiteiten 
stopgezet: in 1995 de Brusselse Muse-
umraad en in 1998 Musées et Société en 
Wallonie waarvan de filosofie en de acti-
viteiten uiteengezet zijn in de artikelen 
die aan hen zijn gewijd. De reflecties die 
meer dan twintig jaar zijn gevoerd, blij-
ven de kern van de bezorgdheden van 
alle musea en hun voogdijorganen, die 
niet aarzelden om de fakkel over te ne-
men en tal van studiedagen en colloquia 
te organiseren.26

WELKE TOEKOMST HEBBEN 
DE EDUCATIEVE DIENSTEN 
IN DE 21ste EEUW?

De hoofdstukken die volgen, overtuigen 
de lezer ervan dat de educatieve rol van 
musea die de voorbije eeuw is uitge-
werkt, een mooie toekomst te wachten 
staat. Heel wat nieuwe initiatieven zagen 
het daglicht, zowel individueel als bin-
nen ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles 
en ICOM Belgium Flanders, Musées et 
Société en Wallonie en Brussels Museums. 
De pandemie lijkt ze een boost te heb-
ben gegeven.27

 26  Colloquium Entre2 – La médiation à l’œuvre in het Musée des Arts contemporains van Le 
Grand Hornu (25 -28 maart 2004), La médiation muséale et patrimoniale: enjeux et perspectives 
in Les Moulins de Beez (9 - 10 februari 2012) en La médiation muséale et patrimoniale in het 
Musée royal van Mariemont op 2 mei 2015 , o.a. in Wallonië.  

 27  Zie het artikel van S. Masuy & H. Van Genechten. 
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GETUIGENISSEN VAN LEDEN  
VAN DE FRANSTALIGE COMMISSIE:

De Commissie voor Educatie en Culturele Actie in de musea is het eerste 
netwerk van musea dat ik leerde kennen als jonge verantwoordelijke voor 
het Musée de la Préhistoire en Wallonie in de jaren 1990. Het gaf me de kans 
me open te stellen voor andere museumthema’s, om andere mensen te 
ontmoeten die ook betrokken zijn bij inspirerende culturele acties en om 
na te denken over hoe ik aan museumeducatie doe. 

Toen ik het genoegen had zelf enkele jaren voorzitter te zijn, leerde ik via 
het Comité het belang kennen van netwerken, van ervaringen en vorming 
delen om de ‘concurrentiegeest’ die in die tijd nog in de sector heerste, te 
overstijgen. Het is ongetwijfeld dankzij die jaren dat ik de motivatie, de zin 
en de energie heb gevonden om samen met Bernard Van den driessche en 
Bernadette Bonnier Musées et Société en Wallonie op te richten.

(Fernand Collin)

“

„
De meest markante jaren van mijn lange carrière bij de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis (en de jaren die mijn hele manier van han-
delen als Departementhoofd later ongetwijfeld hebben beïnvloed) bracht 
ik door aan het hoofd van de Educatieve en Culturele Dienst van dit grote 
museum. De openheid naar het publiek toe, geïnstalleerd door Mevrouw 
Delevoy in navolging van Jean Capart, was er toen al stevig verankerd en 
het was dan ook niet meer dan logisch dat ik die uitbouwde, rekening hou-
dend met de veranderingen in de samenleving. De vrijheid van handelen 
die ik toen had, richtte me naar buiten toe: contacten met scholen, culturele 
verenigingen, maar ook collega’s van andere musea, eerst binnen de Asso-
ciation francophone des Musées en later ook binnen het Commission pour l’É-
ducation et l’Action culturelle (Commissie voor Educatie en Culturele Actie). 
Dat was de ontdekking van een team dat, ver voorbij de soorten collecties 
of de omvang van de instelling, gezamenlijke acties op het getouw zette 
die inspeelden op de verschillen en het respect voor de specifieke aspecten 
van elk. Deze groep vrienden creëerde een heuse synergie tussen de mu-
sea in Brussel en Wallonië. Toen ik deze zotte dromen mocht voorzitten, 
was dat voor mij een groot moment. Enkele jaren later, in 1995 en toen 
ik nog steeds overtuigd was van de steun die een reële synergie tussen de 
instellingen kon betekenen, maakte ik deel uit van de stichtende groep van 
de Conseil bruxellois des Musées / Brusselse museumraad waar ik Alain 
Quintart weer ontmoette! 

(Claudine Deltour-Levie)

“

„
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 28  Zie B. Van den driessche, e.a., ‘Le service éducatif du musée de LLN.’, in Courrier du passant. 
Bulletin trimestriel du Musée de Louvain-la-Neuve et des Amis, nr. 31, juni-juli 1993, p. 1-24.

Toen ik er aan het begin van de jaren 1980 mee instemde me te engageren 
binnen de Franstalige afdeling van de Commissie voor Educatie en Cultu-
rele Actie toen het voorzitterschap vacant werd en ik nog voor het piepjonge 
Musée de Louvain-la-Neuve werkte dat – wegens personeelsgebrek – geen 
gestructureerde educatieve dienst had28, was dat op voorwaarde dat ik dat 
voorzitterschap niet alleen zou opnemen. Samen met Claudine Deltour 
(KMKG), Catherine Fache (KMSK) en Nadine Maquet (Musée de la Vie 
wallonne) vormde ik een team met heel wat uiteenlopende ervaringen en 
visies, dat vele jaren lang de realisaties die hierboven en verder beschre-
ven worden, kon realiseren. De interdisciplinaire kant was de motor van 
onze dynamiek, die steunde op het concept dat I. Vandevivere vaak heeft 
herhaald: ‘Een educatieve dienst is geen dienst zoals de andere binnen het 
museum, het is een museum ten dienste van educatie.’ Educare: leiding … 
buiten zichzelf, buiten categorie, buiten conventies.

(Bernard Van den driessche)

“

„
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 1  De archieven van de VMV worden momenteel bewaard in het Rijksarchief van Beveren. 
 2  Zie het vorige artikel van N. Gesché-Koning.
 3  R. de roo, ‘Vijf jaar Educatieve Commissie’, in Museumleven, 4, Brugge, 1977, p. 67-68.
 4  R. de roo, op. cit., p. 67.

Bij het grasduinen in de archieven 
van de Vlaamse Museumvereni-

ging (VMV)1 en de gesprekken met 
diverse sleutelfiguren uit de geschie-
denis van de educatieve commissie2 
kreeg ik alvast een warme gloed. Het 
deed deugd om te ontdekken hoe re-
levant en ‘avant-la-lettre’ de educatie-
ve medewerkers waren bij de start in 
de jaren 1970. Het werd me duidelijk 
dat educatieve medewerkers geloven 
in ‘samen sterk’. Ook ontstaat het 
besef dat je het warm water niet zelf 
uitvindt, maar dat het om voortschrij-
dend inzicht gaat. Toen waren er ook 
al innovatieve projecten waarvan we 
nu nog het effect voelen. Het erfgoed-
veld is intussen snel en dynamisch 
geëvolueerd. Het publiek heeft daarin 
een meer centrale plek veroverd. We 
zijn goed onderweg en hebben tegelijk 
nog tal van uitdagingen voor de toe-
komst…  

Een heel treffend artikel uit 1977 was 
dat van R. De Roo, stichter en voor-
zitter van de educatieve commissie.3  
Verbazingwekkend om vast te stellen 
hoe visionair hij was: “De educatie-
ve medewerker heeft een belangrijke 
taak in de hedendaagse museumwe-
reld te vervullen en zal deze plaats ook 
veroveren.”4 

Educatieve medewerkers hebben dui-
delijk gestreden voor hun plaats. Er 
bestond toen, net als nu, een span-
ningsveld tussen de wetenschappelij-
ke staf en de educatieve medewerkers. 
R. De Roo schreef hierover: “Sommi-
ge welmenende collega’s hebben wel 
eens het gevoel dat educatieve activi-
teiten de musea trachten populair te 
maken met middelen die hun weten-
schappelijk karakter gevaarlijk in het 
gedrang brengen. Integendeel, de op-
voedkundige wil dit laatste kenmerk 

(R)evolutie 
van publiekswerking 
in Vlaamse musea
Een terugblik van 1970 tot 2003
Isabel Lowyck
Business Manager Guide-ID Belgïe & Frankrijk 
en lector Univesiteit Antwerpen
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ook bij de doorsneebezoeker aanvaard-
baar maken en hem er tevens, zij het 
in beperkte mate, in een aangename 
vorm bij betrekken. Voorwaar geen 
gemakkelijke taak. Maar waard om er 
zich gans voor in te zetten.”5

BEWUSTMAKING  
VAN DE EDUCATIEVE ROL 
VAN MUSEA

Vanaf de jaren 1970 werden musea 
zich gaandeweg meer bewust van hun 
educatieve rol. Hierdoor werden deze 
jaren scharniermomenten in de ge-
schiedenis van de musea. De rol van 
het publiek kwam steeds eminenter 
op het voorplan. Het ging daarbij niet 
alleen om kennis van het museumob-
ject maar ook om het actualiseren er-
van voor een divers publiek. In de ja-
ren 1970 hadden nog niet veel musea 
een uitgebouwde educatieve werking, 
behalve de grote instellingen zoals 
o.m. KMSKA, Jubelparkmuseum en 
nog enkele andere. Educatie was er 
één van de vele taken.

Vijftien jaar later, midden jaren 1980, 
leefden nog dezelfde thema’s als in 
het begin: het statuut van het perso-
neel, methodes voor geleide bezoeken, 
jeugdateliers… Binnen de commissie 
was ook aandacht voor de samenwer-
king België-Nederland. In 1995 heeft 
de educatieve commissie een vijfdaag-
se georganiseerd rond museumpre-
sentaties. Op dat moment bestond nog 
geen professionele museumopleiding. 
De thema’s die toen aan bod kwamen 
waren: publieksonderzoek, presenta-

tie, evaluatie, technisch tentoonstellin-
gen maken, … Hierop volgde ook een 
gedrukte syllabus. 

In de jaren  1980 en ’90 werden meer 
educatieve diensten opgericht. Duide-
lijk is alvast dat de uitdaging van de 
toenmalige educatieve commissie nog 
even actueel blijft: “Hoe hervormen we 
de kunsttempels tot instellingen waar 
iedereen zich thuis voelt, die men als 
de zijne beschouwt en die men ook re-
gelmatig gaat bezoeken?”6  

In een artikel in 1986 over de educatie-
ve commissie vonden we het volgende 
statement van Mieke Van Raemdon-
ck en Bernadette De Loose: “Toch zal 
de educatieve commissie ook moeten 
trachten het doel van de museumpe-
dagogie en, daarmee samenhangend, 
de taken van de educatieve medewer-
kers beter te omschrijven om voor hen 
op die manier een duidelijkere positie 
binnen de museumstructuren te ver-
werven. Uiteindelijk echter, zal zij er 
moeten voor ijveren om in het alge-
mene museumbeleid de stem van het 
publiek meer te laten doorklinken.”7

Bernadette De Loose, voormalig hoofd 
Publiekswerking Design Museum 
Gent, was als secretaris betrokken 
bij de beginjaren van de educatieve 
commissie: “Onze dromen van de 
late jaren tachtig – toen globale pu-
bliekswerking absoluut geen prioriteit 
was - werden evenwel maar een feit 
in 1996, met het langverwachte Mu-
seumdecreet. Ondertussen bleven we 
met heel veel enthousiasme en grote 
verbeelding doorgaan. Het inbedden 
van publiekswerking was een leerpro-

 5  R. de roo, op. cit., p. 67. 
 6  Ibid.
 7  Mieke van raemdonck en Bernadette de loose, ‘Inleiding: de educatieve commissie’, artikel 

bij lezingreeks, in Vlaamse Museumvereniging, 1986, p. 11. 
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Bezoek aan het Jubelparkmusem  
© I. Lowyck



 8  Dit werkbezoek kaderde in het traject over de leerstijlen van Kolb dat de Nederlandse Muse-
umvereniging van 2003 – 2005 voerde in nauwe samenwerking met vier musea - Maritiem 
Museum Rotterdam, Museum voor Communicatie te Den Haag, Zaans Museum te Zaandam 
en Zcala te Den Haag. Er volgde ook een publicatie. Els HooGstraat & Annemarie vels heiJn, 
De leertheorie van Kolb in het museum : dromer, denker, beslisser, doener, Amsterdam: Museum-
vereniging, 2006.
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ces voor mezelf; volgende boodschap 
wil ik meegeven: onderzoek, leer, test 
uit, vergelijk, ervaar, stel prioriteiten. 
Weet dat methodieken en inhouden 
evolueren. Hoed je evenwel voor mo-
dieuze trends. Blijf altijd streven naar 
kwaliteit i.p.v. kwantiteit!” 

DE WERKZAAMHEDEN 
VAN DE EDUCATIEVE 
COMMISSIE EN CULTURELE 
ACTIVITEITEN IN MUSEA

In de jaren 1990 werd de educatieve 
commissie inhoudelijk verbreed en 
kwamen thema’s aan bod als onder-
wijs en eindtermen, gidsenopleiding, 
nieuwe media, … Thema’s die ook 
vandaag nog actueel zijn. Daarnaast 
werden er ook op regelmatige ba-
sis werkbezoeken georganiseerd in 
Vlaanderen, Wallonië en Nederland. 
Bij elke studiedag hoorde een ideeën-
markt. Deze stond open voor elke aan-
wezige die zijn/haar eigenzinnig idee, 
mededeling, ervaring, discussiepunt 
en ervaring wou delen met de groep. 

Peter Van der Plaetsen, beleidsmede-
werker Archeocenter Velzeke getuigt: 
“Voor mij was het lid zijn van de VMV 
een eerste stap om mijn horizon te 
verbreden. Het contact met de andere 
museummedewerkers gaf me zuur-
stof. Zo herinner ik me nog dat wij 
één van de eerste waren die een expo 
hands-on hebben georganiseerd bij 
PAM-Velzeke. Onze ervaringen hier-
bij werden breed gedeeld met het veld. 

Ik heb ook kansen gekregen om mijn 
verhaal internationaal te delen door 
bijvoorbeeld als gastheer op te treden 
voor de partners van het CECA-project 
‘Alle wegen leiden naar Rome’ en door 
deel te nemen aan het slotevenement 
in Rome.  De jaren 1980-en ‘90 waren 
een scharniermoment voor de musea. 
Medewerkers dienden uit hun ivoren 
toren te komen en meer te denken 
vanuit het publiek. Waar het object 
op een voetstuk werd geheven in deze 
periode is in de jaren 1990 en daarna 
vooral het verhaal belangrijk.”

Hugo Vandendries, voormalig hoofd 
van de educatieve dienst van het Mu-
seum voor Natuurwetenschappen en 
voorzitter van de educatieve commis-
sie eind jaren 1990 en begin 2000, 
houdt mooie herinneringen over aan 
deze tijd. “Ik geloof dat tijd nemen 
om bij andere musea op visite te gaan, 
nieuwe praktijken te leren kennen, 
… altijd verrijkend is. Ik herinner me 
nog het werkbezoek aan het Zaans 
museum van Zaandam.8 Ze vertelden 
toen over de leertheorie van Kolb en 
hoe deze bruikbaar is voor het muse-
umbezoek en museumeducatie. Deze 
knowhow heb ik ook zelf toegepast in 
ons museum. Deze werkbezoeken in 
zowel Wallonië als Vlaanderen heb-
ben we altijd gestimuleerd. Eind jaren 
1990 en begin 2000 waren pioniers-
jaren voor de educatieve diensten, er 
was een geloof en energie die we ook 
deelden met leden van de educatie-
ve commissie. Toen ik begon in het 
museum in de jaren 1980 tot ‘85 tel-



de het museum een dertigtal geleide 
bezoeken per jaar. Begin 2000 telden 
we op drukke dagen bijna 30 groepen 
per dag.

Ik heb ook de museumvereniging zien 
evolueren van een amateurgroep uit 
het veld, die na de uren samenkwam, 
naar een professionele organisatie. 
Het was ook in die tijd (begin 2000) 
dat de educatieve commissie van 
naam veranderde naar de collegagroep 
Publiekswerking. In het eerste jaar 
was dit met CultuurNet Vlaanderen 
(het huidige Publiq) als partner, van-
af 2004 was dit Culturele Biografie 
Vlaanderen.9 Ik herinner me nog de 
trefdag 55+, die in 2003 plaatsvond in 
ons museum. We kregen inspiratie 
over adult learning en het profiel van 
een hedendaagse 55+. Er werden bo-
vendien workshops aangeboden rond 
toegankelijkheid, communicatie en het 
aanbod voor senioren.”

Een laatste project waar de VMV op 
het vlak van Publiekswerking mee 
haar schouders heeft onder gezet is 
het project rond gidsenwerking, sa-
men met de afdeling Beeldende Kunst 
en Musea van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de Koning 
Boudewijnstichting. Het resultaat was 
een studiedag en publicatie: ‘Volgt 
de gids?  Nieuwe perspectieven voor 
educatie en gidsing in kunstmusea’.  
‘Denk aan de gids’ was deels het resul-
taat van de thema’s die op 4 decem-

ber 2000 aan bod kwamen tijdens 
een workshop in het MUHKA, mede 
georganiseerd door de commissie Pu-
bliekswerking van de Vlaamse Muse-
umvereniging. Het is niet toevallig dat 
het MUHKA10  mee initiatief nam. Het 
museum heeft altijd een pioniersrol 
gespeeld op het vlak van publiekswer-
king. 

“Naarmate antwoorden werden gefor-
muleerd op deze en andere vragen, 
zijn de bemiddelaars van de relaties 
tussen musea, collecties en publiek 
(de museummakers, ‘educatoren’ 
en gidsen) steeds meer geneigd ge-
worden hun doelstellingen, werk-
vormen en methodes te her-denken. 
Het bewustzijn groeit immers dat 
deze relaties een wisselwerking ver-
onderstellen waarbij de inbreng van 
alle betrokkenen gehonoreerd wordt. 
In de samenleving van vandaag luidt 
het adagium niet langer alleen maar: 
‘Volg de gids’. ‘Volgt de gids?’ bun-
delt diverse kritische reflecties over de 
uitdagingen waarmee bemiddelaars 
worden geconfronteerd. Ook de fine 
fleur van de museumeducatie, Eilean 
Hooper-Greenhill, schreef hiervoor 
een artikel met als titel ‘museum als 
leraar’”.11 

In de archieven vond ik verslagen van 
de collegagroep Publiekswerking in 
de schoot van de VMV tot 2007. La-
ter ontstond in 2010 een waardige 
opvolger ICOM Belgium Flanders die 

 9  Culturele Biografie Vlaanderen werd in 2008 opgevolgd door FARO, het steunpunt voor cul-
tureel erfgoed

 10  Het MUHKA heeft vanaf jaren ’90 met Geertrui Pas en Greet Stappaerts een belangrijke 
pioniersrol gespeeld. Ze waren avant-la-lettre al bezig met interactieve rondleidingen, muse-
umspelen, … . Ook in de jaren 2000 met Peggy Saey en Marijke Van Eeckhaut. Beide maak-
ten nog een interessante publicatie: Publieksbegeleiding in de praktijk, CultuurNet Vlaanderen, 
Brussel, 2003

 11  Patrick de rynck, Ivo adriaenssens e.a. Volgt de gids?, Nieuwe perspectieven voor educatie en 
gidsing in kunstmusea, Boudewijn Stichting, 2001, p. 7. 
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Museum voor Natuurwetenschappen © PaléoLab
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ook werkbezoeken, studiedagen, vor-
mingen, …12  organiseert. Daarnaast is 
er ook FARO, het steunpunt voor de 
cultureel-erfgoedsector die ook colle-
gagroepen initieert op basis van noden 
uit het veld en nationale en internatio-
nale tendensen. Zo werd bijvoorbeeld 
een collegagroep uitgewerkt rond 
digitale participatie, vrijwilligerswer-
king,  …13    

NAAR NIEUWE PUBLIEKEN

Naast de educatieve commissie heeft 
de VMV zich steeds ingezet om klei-
ne en grote musea te sensibiliseren 
om een (nieuw) publiek te bereiken. 
Hiervoor werden diverse museumpro-
jecten uitgewerkt. De eeuwwisseling 
was het moment waarop de overheid 
diverse subsidies goedkeurde om het 
publiek te sensibiliseren naar de vaak 
als stoffig gepercipieerde musea te 
komen. 2000 was het eerste jaar dat 
de VMV de Museumcampagne coör-
dineerde onder het motto ‘cultuur is 
gezond, bijt eens in een museum’. De 
doelstelling was om meer volk naar 
musea te krijgen. Daarmee werd be-
oogd het museumbezoek een meer 
prominente plaats te geven binnen 
de vrijetijdsbesteding. Met de beeld-
spraak ‘musea zijn gezond’ werden 
meer dan 50.000 appelen uitgedeeld 
aan de stations. Naast een groot bud-
get kwam er ook een katern in De Stan-

daard. 160 musea deden toen, met 
groot succes, hun deuren open. Meer 
dan 86.000 bezoekers werden met 
deze campagne op de been gebracht. 
Een jaar later werd de Museumdag 
(ICOM Dag van het museum) omge-
vormd door het Erfgoedweekend te 
combineren tot een Museumdag met 
Archiefdag14. Dit paste toen in het be-
leid van Vlaams Minister van Cultuur 
Bert Anciaux. Er werd gestart met een 
geïntegreerd cultureel erfgoedbeleid 
van de erfgoedconvenants in Gent en 
Antwerpen. Het toenmalige commu-
nicatiebureau Duval-Guillaume werk-
te de campagne uit. De overkoepelen-
de slogan werd: “Cultureel erfgoed, 
het DNA van onze samenleving” met 
als beeld een pasgeboren baby. Verras-
send is dat het beeld van een pasge-
boren baby ontkoppeld wordt van het 
verleden, omdat dat een baby blijkbaar 
geen verleden heeft. Maar een pasge-
boren baby is ook gekleurd door zijn 
maatschappelijk verleden; i.e. door het 
DNA van onze samenleving. Nu ken-
nen we nog de Erfgoeddag die gecoör-
dineerd wordt door FARO. 

Van 2000 tot 2002 werd donderdag-
avond museumavond. Elke donder-
dagavond hield een aantal musea in 
Vlaanderen en Brussel hun deuren 
extra lang open. Dit was een uitgele-
zen kans voor de kleinere musea om 
ook hun deuren te openen en de eer-
ste stappen naar publiekswerking te 

 12  ICOM Belgium Flanders is de officiële vertegenwoordiger van de Vlaamse musea in binnen- 
en buitenland. ICOM Belgium Flanders stimuleert dan ook volop (inter)nationale samenwer-
kingen en projecten, met als doel de Vlaamse museumexpertise te verrijken. Ze faciliteert 
interactie en kennisuitwisseling tussen de diverse actoren in het Vlaamse museumveld en 
creëert daarvoor diverse platformen, waaronder werkbezoeken, studiedagen, Museum Policy 
Talks e.a. https://www.icom-belgium-flanders.be/

 13  Meer info: www.faro.be en het volgende artikel van S. Masuy & H. Van Genechten.
 14  In Vlaanderen wordt op de 2e zondag van september een Open Monumentendag georgani-

seerd in het kader van de Europese Erfgoeddagen. De Erfgoeddag wordt in april gehouden.
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Museumgids Ontvlambaar  
– JongerenMuseumDagen

zetten. Een unieke kans om buiten 
de klassieke openingsuren het muse-
um te bezoeken aan democratische 
prijzen, zoals “2 euro” en “1 euro”. Er 
was toen al aandacht voor kinderen. 
Tijdens de zomer werden speciale 
kustnocturnes georganiseerd i.s.m. 
Westtoer. De deelnemende musea 
ontvingen hiervoor een speciaal uit-
gewerkt informatiepakket en er waren 
regionale infosessies. 

Vanaf 2004 werd voor het eerst Kro-
kuskriebels georganiseerd, een initia-
tief van de Gezinsbond en de VMV. De 
Krokusvakantie was immers het uitge-
lezen moment om terug naar buiten 
te komen. Een hele week lang konden 
musea hun activiteiten voor kinderen 
en gezinnen in de verf zetten. De sa-
menwerking met Gezinsbond was be-
langrijk om de drempel zo laag moge-

lijk te houden: ouders en grootouders. 
Tom Schamp ontwierp het logo en 47 
musea namen deel. Kinderen werden 
een volwaardige doelgroep in de vrije-
tijdsbesteding. 

In 2001 werd voor het eerst de Jonge-
renMuseumDagen (JMD) ingericht. 
12 musea werden geremixt door jon-
geren tussen 14 en 16 jaar. Er werd be-
sloten om ook voor deze doelgroep een 
aparte editie van de museumdag/week 
te maken. Het was co-creatie avant- la- 
lettre. Elk museum kreeg een groep 
jongeren rond zich waarmee het zijn 
programma en de communicatie van 
de JMD kon invullen. Musea kregen 
diverse begeleidende sessies. Ook hier 



Soiree AmuseeVous, Gent   
©Annelies Tyberghein

Festivalmuseum Werchter AmuseeVous   
©Annelies Tyberghein
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stond het uitwisselen van elkaars erva-
ring en expertise centraal. Musea wer-
den gestimuleerd om een doelgroep die 
ze nauwelijks bedienden (toch zeker niet 
in de vrije tijd) mee te nemen. Er werd 
een waaier aan activiteiten georgani-
seerd, van workshops en griezeltochten 

tot feestjes en rondleidingen. Het motto 
was ‘voor en door jongeren’. Het jaar 
nadien werd het aantal musea verdub-
beld. Het motto was ‘Word conservator 
van de toekomst’. Met alle betrokken 
jongeren werd in Sint-Katelijne-Waver 
een weekend georganiseerd met diverse 
workshops en met filosoof Ludo Abicht 
aan het kampvuur om te praten over de 
filosofie van het leven/kunst. 

Annelies Tyberghein, toen betrokken 
jongere, zegt hierover: “JongerenMu-
seumDagen is het begin van alles ge-
weest. Ik heb de backoffice van musea 
leren kennen en heb op een vernieu-
wende manier projecten kunnen re-
aliseren. Zo mochten wij een selectie 
maken van objecten uit het SMAK en 
deze werden in het Huis van Alijn ge-
hangen in confrontatie met hun collec-
tie en vice-versa. Het was een unieke 
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kans. Door het reilen en zeilen aan de 
achterzijde van het museum te leren 
kennen, gaat je wereld ook open. Toch 
nog steeds onder de indruk van wat er 
toen 20 jaar geleden al innovatief was”. 

De laatste editie van de JMD was ‘Ont-
vlambaar’. Er werd een museumgids 
uitgewerkt door de ogen van jongeren 
voor 86 musea in Vlaanderen en Brus-
sel om de jongeren warm te maken 
voor een museumbezoek. De gids zelf 
werd geschreven door 12 jongeren. Zij 
bezochten de diverse musea en maak-
ten hiervan een korte reportage. Paral-
lel werden 400 jongeren bevraagd naar 
hun ideeën om een museum aantrek-
kelijker te maken. 

AmuseeVous

Bij het stopzetten van VMV in 2004 
nam ik dit gedachtengoed mee en start-
te de vzw AmuseeVous15, een relatie-
bureau voor jongeren en musea. Even 
later kwam Herman Schueremans met 
het voorstel om musea naar de festi-
valweide van Werchter te brengen, een 
prachtige kans. We hadden een stand 
op de festivalweide. We kregen ook 
fijne peter- en meterschappen van mu-
zikanten voor onze musea met onder 
meer Luc De Vos, Thé Lau, Mauro, An 
Pierlé, … Tijdens de derde en laatste 
editie brachten we echte kunstwerken 
naar de wei, met onder meer werk van 
Ted van Lieshout en Kendell Geers. De 
verwonderde blikken van de jongeren 
toen ze de stand bezochten waren on-
vergetelijk! Bovendien konden de festi-
valgangers met hun polsbandje nadien 

ook nog gratis diverse musea bezoeken. 
De AmuseeVous-jongeren die intussen 
in verschillende regio’s werkten, be-
gonnen tijdens het jaar met de organi-
satie van Soirées, avondevenementen 
in musea. Ik was altijd verbaasd over 
de creativiteit van die jongeren. Voor 
AmuseeVous was het essentieel om de 
museummedewerkers te betrekken bij 
het gebeuren. Ik was verantwoordelijk 
voor de coördinatie en moest ervoor 
zorgen dat er uitwisseling en vertrou-
wen was. De jongeren vertrouwen ge-
ven was cruciaal! We zochten ook altijd 
zelf middelen om deze activiteiten te 
organiseren; zo waren we niet hele-
maal afhankelijk van het budget van de 
musea. Een mijlpaal was de samenwer-
king en uitwisseling tussen Vlaamse 
en Nederlandse jongerenwerkingen. 
Zo waren er gesmaakte debatten in De 
Brakke Grond in Amsterdam en een 
onderzoekspublicatie van Olga Van 
Oost, Mind The Gap in 200916. Of de 
1-euromaatregel (een initiatief van Mi-
nister van Cultuur Bert Anciaux), die 
het mogelijk maakte voor jongeren om 
aan dat tarief musea te bezoeken. Na-
tuurlijk, toen was ook al duidelijk dat 
de financiële drempel slechts één kant 
van het verhaal is; er zijn nog zoveel 
andere drempels. Toen wilden we ook 
echt jongeren uit kwetsbare doelgroe-
pen bereiken. Hier ligt vandaag nog 
steeds de uitdaging.17 

Al deze voorbeelden tonen aan dat mu-
seumeducatie in Vlaanderen, net als 
in Brussel en Wallonië, een mooie toe-
komst heeft18.

 15  https://www.amuseevous.be 
 16  Olga van oost, Mind the gap, The sequel, een onderzoek naar het vrijetijdsaanbod voor jongeren in 

Vlaamse en Nederlandse musea, AmuseeVous, 2009.
 17  H. van Genechten & O. van oost, “Museum Wanted! Jongeren zijn vragende partij”, in: faro 

| tijdschrift voor cultureel erfgoed, jg. 14, nr. 1 (2021), pp.28-33.
 18  Zie volgende artikel van S. Masuy and H. Van Genechten.  



 1  Dit artikel is een vervolg op onze toelichting over de evolutie van educatieve praktijken in 
de Brusselse, Waalse en Vlaamse musea tijdens de conferentie Dynamisering van museume-
ducatie en publiekswerking: methodes en werkvormen, een gezamenlijke organisatie van ICOM 
Belgique-Wallonie-Bruxelles, ICOM CECA België & het Huis van de Europese Geschiedenis 
op 18 maart 2019 in het Huis van de Europese Geschiedenis te Brussel.

VOORAF 

Als Nederlandstalige en Franstalige 
samen een artikel schrijven is relatief 
ongebruikelijk in een land waar het 
museumbeleid doorgaans afzonderlijk 
wordt bekeken vanuit de verschillende 
taalgemeenschappen in ons land. Het 
is nochtans een bijzonder stimuleren-
de en zinvolle oefening in een domein 
dat zo verbindend kan werken als mu-
seale bemiddeling. Want het geeft de 
kans de nadruk te leggen op gemeen-
schappelijke en significante tendensen. 
De ontwikkelingen die zich de jongste 
twintig jaar hebben afgetekend in de 
diverse landsdelen, dragen alvast de 
kiemen in zich voor de verdere evolu-
tie van de toekomstige bemiddelings-
praktijk. We zijn in deze oefening sa-
men aan de slag gegaan en brachten 
daarvoor de respectieve ervaringen en 

kennis bijeen die we in het veld hebben 
opgedaan1. 

Algemeen kunnen we stellen dat de 
bemiddelingspraktijk aansluit bij tal 
van tendensen in de westerse muse-
umwereld. Terwijl Vlaanderen zich 
eerder oriënteert op Angelsaksische of 
Nederlandse voorbeelden, is Wallonië 
veeleer gericht op uitwisselingen met 
Frankrijk en Québec, terwijl de Brus-
selse musea tussen die verschillende 
tendensen laveren.

De complexiteit van België op taalge-
bied en politiek gebied is niet bevorder-
lijk voor uitwisselingen tussen musea 
van de verschillende gemeenschappen. 
Het groeiend aantal initiatieven die na-
tionale ontmoetingen stimuleren, van 
museumverenigingen en ICOM, wor-
den daarom des te meer gewaardeerd.

Museale bemiddeling  
in België in de 21ste eeuw: 
Tendensen en uitdagingen 
Stéphanie Masuy - Hoofd publiekswerking (Museum van Elsene) 
en Franstalig nationaal correspondente ICOM CECA 
Hildegarde Van Genechten - Adviseur participatie & educatie 
(FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) 
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DE STRIJD OM HET PUBLIEK 
- BEMIDDELING  
EN MARKETING

In het begin van de jaren 2000 werd 
in de drie Belgische gewesten groot-
schalig onderzoek verricht naar het 
publiek in onze musea2 en dat heeft tot 
de ontwikkeling van nieuwe strategie-
en geleid. In 2002 werd the European 
Group on Museum Statistics (EG-
MUS)3 opgericht. Marketingprincipes 
en economische beginselen drongen 
door in de sector: zo lanceerden de 
Brusselse musea in 2003 de Brussels 
Card; en in 2005 lagen de musea van 
de stad Brugge aan de basis van Mar-
ket’eum, een congres dat meer dan 130 
vakmensen verzamelde rondom het 
thema museummarketing4. 

In deze context wordt een publiek 
gezien als een doelgroep – voor de 
meest specifieke onder hen zelfs als 
een nichepubliek. Een breed en divers 
publiek bereiken wordt een prioritair 
aandachtspunt. Bemiddelingsprojec-
ten worden voortaan ook beschouwd 
als valabele hefbomen voor finan-
ciering, maar ook als een manier 
om het eigen imago te verzorgen bij 
sponsors, mecenassen en overheden. 
Dit komt des te meer tot uiting in de 
prijzen die worden uitgereikt voor 
goede praktijken inzake publieks-

werking en bemiddeling: zo is er de 
Museumprijs gevolgd door de Publieks-
prijs en prijs van de Kinderjury die van 
2006 tot 2014 werd toegekend door 
het tijdschrift Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen en het advocatenkantoor 
Linklaters-De Bandt5, of bijvoorbeeld 
de prijs van het Collectief Mecenaat-
ondernemingen Akcess van Prome-
thea6. Sinds 2018 is bovendien de mu-
seumPASSmusées een feit op nationaal 
niveau. Dit marketingproduct groe-
peert meer dan 200 musea en wil het 
publiek aanmoedigen om door mid-
del van deze voordeelpas de Belgische 
musea (opnieuw) te leren kennen7.

Daarnaast zijn in samenwerking met 
de sociale sector kortingformules als 
paddenstoelen uit de grond geschoten 
om ervoor te zorgen dat bevolkings-
groepen voor wie het entreeticket een 
drempel betekent om een museum 
te bezoeken, toch toegang krijgen tot 
deze vorm van cultuur (Article 27-tic-
kets; Cultuurwaardebonnen, later 
Paspartoe; UiTPAS; Pour 50 cents, t’as 
de l’art…). Maar dan nog is democrati-
sering van de tarieven, hoe essentieel 
ook, geen maatregel die op zich kan 
volstaan.

 2  L. Ranshuysen, Publieksonderzoek in de Vlaamse musea, Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, 2001. Brusselse Museumraad, Enquête sur les publics des musées bruxellois 2001, 
2002; D. BauGard, Les publics de la culture : synthèses de l’enquête réalisée auprès des visiteurs 
des musées fédéraux, 2003; IPSOS-enquête, 2004: http://www.belspo.be/belspo/pubobs/do-
cum/2004_02_nl.stm;  J.-P. Masquelier, Les musées et leurs visiteurs en Communauté française, 
Ministère de la Communauté française, 2009.

 3  www.egmus.eu, geraadpleegd op 30.07.2021.
 4  Congres georganiseerd in samenwerking met Culturele Biografie Vlaanderen (thans FARO) 

en met CultuurNet Vlaanderen (thans publiq).
 5  https://nl.wikipedia.org/wiki/MuseumPrijs_(België), geraadpleegd op 30/07/2021.
 6  www.promethea.be/nl/akcess, geraadpleegd op 30.07.2021.
 7  www.museumpassmusees.be, geraadpleegd op 09.08.2021.
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PROFESSIONALISERING EN 
MUSEALE COLLEGIALITEIT

Op politiek niveau valt de erkenning 
van de musea onder een wervend pu-
blieksbeleid dat in de verschillende de-
creten van de twee gemeenschappen 
beschreven staat: in Vlaanderen in aan-
vankelijk het Museumdecreet (1996), 
en vandaag de dag in het huidige 
Cultureelerfgoeddecreet (24/02/2017)8; 
in de Federatie Wallonië-Brussel het 
decreet betreffende de museumsector 
in de Franse gemeenschap (Décret re-
latif au secteur muséal en Communauté 
française van 25/04/2019) en zijn toe-
passingsbesluit van 19/06/20199. 

Culturele bemiddeling vindt zoetjes-
aan ook een plaats binnen opleidingen 
en universiteiten. Maar ook perma-
nente vorming speelt een wezenlij-
ke rol in het professionaliseren van 
de actoren op het terrein. FARO, het 
Vlaams steunpunt voor cultureel erf-
goed neemt daarin een rol op door het 
organiseren van tal van vormingsiniti-
atieven en studiedagen, alsook Musées 
et Société en Wallonie, ICOM België of 
BeMuseum. 

Op het einde van de vorige eeuw leg-
den diverse museale netwerken (Brus-
selse Museumraad/Brussels Muse-
ums, Musées et Société en Wallonie, 
Vlaamse Museumvereniging) het ac-
cent op het publiek, met onder meer 

in 2000 de Museumavonden, in 2001 
gevolgd door de Nocturnes van de Brus-
selse Musea.10

Dergelijke evenementen fungeren te-
gelijk als ontmoetingskader voor mu-
seumprofessionals die verantwoorde-
lijk zijn voor educatie, marketing en 
communicatie. Grote, middelgrote 
en kleine structuren vinden er elkaar, 
er worden volop ervaringen en goede 
praktijken uitgewisseld. 

Collectieve evenementen zoals Krokus-
kriebels11, het spelparcours Tom & Char-
lotte, de Museum Night Fever, een net-
werk als Marmaille&Co in Wallonië, 
Erfgoeddag of De Schatten van Vlieg12 ... 
zijn stuk voor stuk initiatieven die het 
experiment in bemiddeling stimule-
ren. Vaak worden er ad hoc vormings-
dagen aan gekoppeld door de organi-
satoren in kwestie, die op hun beurt 
bijdragen aan het professionaliseren 
van de sector.

NAAR EEN DIVERSER 
PUBLIEK

In de context van democratisering gaan 
de musea een almaar verfijnder aanbod 
ontwikkelen naar verschillende soorten 
publiek toe. Scholen vormen daarbij 
nog altijd een prioritair publiek. Uit 
recent onderzoek in Vlaanderen blijkt 
overigens dat 40% van de activiteiten 
van organisaties die rond erfgoed wer-

 8  Het eerste Erfgoeddecreet, dateert van 2004; het Cultureelerfgoeddecreet dateert dan weer van 
2008 en werd geactualiseerd in 2012 en in 2017. Cultureelerfgoeddecreet 2017, zie https://
www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/regelgeving/cultureelerfgoeddecreet.

 9  Decreet van 25 april 2019: www.etaamb.be/fr/decret-du-25-avril-2019_n2019013214.html, ge-
raadpleegd op 08/08/2021.

 10  Zie de artikels van I. Lowyck, P. Van der Gheynst en C. Lalot e.a.
 11  Krokuskriebels is een initiatief van de Gezinsbond in samenwerking met FARO en de Vlaamse 

en Brusselse musea. De 10de editie vond plaats in 2021.
 12  Schatten van Vlieg is een initiatief van publiq: https://www.uitinvlaanderen.be/schattenvan-

vlieg, geraadpleegd op 10/08/2021.
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ken, gericht zijn op het onderwijs13. De 
museumverenigingen die de Frans-
talige musea vertegenwoordigen zijn 
actieve partners van het Cultureel en 
Artistiek Pedagogisch Traject (Par-
cours d’Éducation culturelle et artistique, 
PECA) dat er in 2020 kwam op initi-
atief van de Federatie Wallonië-Brus-
sel14. 

Aanvullend op het onontbeerlijk pe-
dagogisch programma en participa-
tieve trajecten voor scholen ontwik-
kelde zich de jongste twee decennia 
een omvangrijk aanbod voor kinde-
ren en families: zoektochten, mu-

seumbezoeken met audiogids of 
erfgoedapp, Family day, museum-
nacht, vakantiekampen, buggytours … 
Er zijn voor hen ook specifieke tentoon-
stellingen met «echte» werken zoals in 
het BPS 22 in Charleroi of in het Mu-
dia, een interactief didactisch kunst-
museum dat in 2018 de deuren opende 
in Redu. En terwijl veel ouders met de 
allerjongste kinderen zich vroeger niet 
welkom voelden in (kunst)musea, zijn 
er voor hen nu al wel activiteiten. In 
2013 kwam er zelfs een heus Manifest 
om musea te overtuigen dat ook de al-
lerjongste bezoekers er toe doen15. Zo 
gaan musea geleidelijk aan toch deel 

 13  L. Vermeersch, N. Havermans, Cultuureducatie in de vrije tijd. Een tweede veldtekening. Onder-
zoek in opdracht van Department Cultuur, Jeugd en Media door HIVA/KULeuven, 2021, 
pp.69-70.

 14  Le Parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) pour les musées de Bruxelles - Cultureel 
en Artistiek Pedagogisch Traject (PECA) voor de Brusselse Musea: www.brusselsmuse-
ums.be/fr/professionnels/le-parcours-deducation-culturelle-et-artistique-peca-pour-les-mu-
sees-de-bruxelles, geraadpleegd op 08/08/2021; MSW, Webinar Musées et enseignement: en 
quoi consiste le PECA?, 10/06/2021. 
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uitmaken van tal van fijne jeugdherin-
neringen van kinderen. Niet onbelang-
rijk voor musea die niet alleen ouders 
van vandaag willen bereiken, maar ook 
de ouders van morgen … 

Jongeren verleiden, van adolescenten 
tot jonge millennials, is nog altijd een 
uitdaging. Nogal wat musea hebben 
begrepen dat men die publieksgroe-
pen moet raadplegen, betrekken, en 
belangstelling moet tonen voor hun 
leefwereld. En het voortdurende ex-
periment staat bij deze groep voorop: 
gaande van een ludieke aanpak, “on-
derdompeling” (escape rooms ...), parti-

cipatieve projecten, digitale trajecten of 
feestelijke evenementen die gegeerde 
ontmoetingsmomenten worden... Het 
zijn slechts enkele formules die hun 
sporen verdiend hebben. Jongeren krij-
gen soms zelfs volledig carte blanche, 
zoals tijdens de Museum Night Fever of 
nemen de musea of de tentoonstelling 
over zoals bij AmuseeVous16 of in het 
MAS, in Antwerpen.17 

Ook maatschappelijke impact en in-
clusie staat voorop in de educatieve 
opdracht. Musea stellen zich ook naar 
kwetsbare of kansarme mensen toe op 
als een leerzame plaats maar ook als 

 15  I. Chavepeyer, C. Fallon, Kunstmusea. Ook voor de allerkleinsten. Manifest. (Vertaling van 
Musées d’art. Amis des tout-petits. Manifeste, Fraje, Brussel, 2013.) faro.be/publicaties/kunst-
musea-ook-voor-de-allerkleinsten.

 16  Zie hoger, artikel van I. Lowyck.
 17  Publiq, 10 jaar MAS in Jonge Handen: www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk/10-jaar-mas-

in-jonge-handen, geraadpleegd op 09/08/2021. Nog heel wat andere interessante voorbeel-
den zijn te vinden in de publicatie Weg met jongeren, Toerisme Vlaanderen, 2021: www.toeris-
mevlaanderen.be/jongeren#erfgoedmusea, geraadpleegd op 09/08/2021.
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Geleid bezoek ‘Kunst en zorg’ in dialoog (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België





plek voor herbronning en persoonlij-
ke ontplooiing. In het Musée de la Vie 
wallonne (Luik) praten adolescenten zo 
met een animator van het museum en 
van de gezinsplanning InforFemmes 
over “samenleven” en de maatschap-
pelijke inzet daarvan18. De Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van Bel-
gië (Brussel), die reeds een pioniersrol 
speelden met hun programma Muse-
um op Maat, bieden rondleidingen aan 
waarbij kunst en zorg in dialoog gaan. 
Ze organiseerden in 2019 bovendien 
het inspirerende internationale sym-
posium Through Art We Care, waar de 
zorgsector en de cultuurwereld elkaar 
troffen19. 

Zo wordt het museum een ruimte voor 
dialoog, bemiddeling en zelfs therapie. 

COCREATIE  
MET HET PUBLIEK  
EN MEERSTEMMIGHEID

Om de reflectie over cultureel erfgoed 
en museale collecties nieuw leven in 
te blazen, maar vooral om zich open 
te stellen voor verschillende stand-
punten en interpretaties, stellen mu-
sea inspraak en cocreatie steeds meer 
voorop. Cocreatie is overigens in 2021 
het thema voor de conferentie van 

ICOM CECA. Het publiek bestaande 
uit diverse individuen en gemeen-
schappen, krijgt daarbij de kans eigen 
referentiekader, kennis, ervaringen te 
delen met het museum en met ande-
ren. Op die manier kan de betrokken-
heid bij het erfgoed en het museum 
groeien. 

In 2013 werd in het Leuvense muse-
um M voor het eerst het participatie-
project Publiek Aan Zet/Public À l’Œu-
vre georganiseerd in samenwerking 
met de vzw Mooss (intussen Bamm!) 
en Cera20. Burgers kregen daarbij de 
kans gedurende een proces van ettelij-
ke maanden niet alleen het onderwerp 
van de tentoonstelling te kiezen maar 
ook de te exposeren objecten, de be-
middelingsteksten, de opstelling ...21 

Toegankelijkheid, zeker voor mensen 
en groepen die tot op heden buiten 
het bereik bleven van inclusieve prak-
tijken, is inmiddels een grote bekom-
mernis. En daarmee houdt de musea-
le sector gelijke tred met debatten die 
leven in de ruimere samenleving22. 
Musea als het MAS en het Red Star 
Line Museum in Antwerpen of het 
AfricaMuseum in Tervuren ontwik-
kelen dankzij de specifieke aard van 
hun collecties en hun thematiek (ko-
lonialisme, migratie ...) activiteiten die 

 18  Activiteit Fais entendre ta voix (Laat je stem horen): www.provincedeliege.be/fr/evene-
ment/17/11636, geraadpleegd op 09/08/2021.

 19  W. Bouchez, J. Rodeyns & al., Through Art We Care, 2019. 
 20  Bamm!, Publiek aan zet: www.publiekaanzet.be, geraadpleegd op 09/08/2021. Het project, 

waarbij zich intussen de vzw Arts & Publics aansloot, is sindsdien uitgezwermd naar het 
Musée des Beaux-Arts in Charleroi (tentoonstelling Reg’Arts décalés in samenwerking met het 
Musée de la Photo, 2016-2017), naar het Musée de Folklore et des Imaginaires in Doornik 
(tentoonstelling Faux Contact, 2018-2019), naar het museum BELvue (Brussel)…

 21  Zie ook het Museum Hof van Busleyden in Mechelen, het STAM in Gent, het Stadsmuseum 
in Lier, pioniers op het vlak van cocreatie.

 22  Zie het colloquium Des Musées (plus) accessibles (toegangekijke musea) in het Museum voor 
Natuurwetenschappen, Brussel, 24 en 25 november 2011 en de Akten ervan uitgegeven onder 
de leiding van B. Allard in La Vie des Musées, 24, 2012, 152 p. 
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reflectie vanuit meerdere invalshoe-
ken stimuleren. Zij erkennen op die 
manier meerstemmigheid, en dus de 
waarde van verschillende interpreta-
ties en betekenissen. In dezelfde geest 
vertrouwen andere musea bezoeken 
toe aan experten buiten de museale 
wereld die de werken benaderen van-
uit een meer persoonlijke, en soms 
ook militante, invalshoek van gender, 
culturele identiteit, religie, enz. en zo 
stellen ze zich open voor een nieuw 
publiek.

In Brussel tracht Brussels Museums 
de musea structureel inclusiever en 
participatiever te maken via het uit-
gebreide programma Open Museum23 
(gestart in 2020). En onder meer Bo-
zar verbindt zich uitdrukkelijk tot in-
clusief management door in zijn team 
een consulent inclusie (inclusion advi-
sor) op te nemen.

NIEUWE 
BEMIDDELINGSPRAKTIJKEN

Deze evoluties hebben hun impact op 
de bemiddelingspraktijk. Zo zijn dia-
loog en interactie ondertussen uitge-
groeid tot sleutelconcepten. 

Klassiekere instrumenten (teksten, 
audiogidsen, rondleidingen ...) blij-
ven weliswaar nog zeer aanwezig in 

programma’s, en gewaardeerd door 
het publiek, maar andere manieren 
van bemiddelen, zoals filosofische 
workshops, Slow Art, achtzaamheid 
(Mindfulness) of de constructivistische 
strategie van visueel denken (Visual 
Thinking Strategies - VTS), benade-
ren de bezoeker steeds meer als een 
ongeremde, actieve ontdekker24. Een 
aantal Antwerpse musea hebben op 
dit vlak flink wat expertise ontwikkeld 
(Fotomuseum, Middelheimmuseum 
...) en participeren aan een interna-
tionaal evenement zoals de Slow Art 
Day.25 Het zijn bemiddelingsinstru-
menten die nieuwe soorten publiek 
kunnen aanboren. Zelfs wanneer ze 
digitaal worden ingezet. Aansluitend 
ontwikkelde M (Leuven) expertise in 
beeldgeletterdheid, en organiseerde 
in 2019 de 51ste internationale confe-
rentie rond beeldgeletterdheid.26

Naarmate de bemiddelingspraktij-
ken evolueren, werken educatieve en 
publieksmedewerkers steeds meer 
samen en complementair met speci-
alisten op het vlak van artistieke en 
culturele bemiddeling, maar ook met 
partners vanuit de sociale sector of het 
domein van welzijn. Al die actoren 
dragen eveneens in ruime mate bij 
tot de vernieuwing van bemiddelings-
praktijken.

 23  Men kan o.a. geïndividualiseerde coachingsessies per instelling noemen, het uitwerken van 
een diversiteitshandvest, de organisatie van de virtuele conferentie Re-imagining museums as 
safe spaces op 9 maart 2021… 

 24  K. D’hamers, Hoe gebruikt u slow art in uw erfgoedpraktijk?, FARO. Vlaams steunpunt voor cul-
tureel erfgoed vzw : https://www.faro.be/kennis/publieksbegeleiding/hoe-gebruikt-u-slow-
art-uw-erfgoedpraktijk, geraadpleegd op 08.08.2021; Een voorbeeld van VST-initiatie voor een 
breder publiek: Wiels, Visual Thinking Strategies: introductieavond, 16.10.2019. In samenwer-
king met Matchbox en PhiloCité: www.wiels.org/fr/events/visual-thinking-strategies-soirée-dintro, 
geraadpleegd op 08.08.2021.

 25  Slow Art Day: www.slowartday.com, geraadpleegd op 08.08.2021.
 26  51st Annual IVLA Conference (mleuven.be): www.mleuven.be/nl/IVLA, geraadpleegd op 

08.08.2021.
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ALLEMAAL DIGITAAL

Digitale praktijken zijn eveneens bin-
nengedrongen op het terrein van de 
bemiddeling. Maar ze vergen vaak 
een (hoge) kostprijs en veel opvolging 
en blijven daarom veelal nog beperkt 
tot vrij eenvoudige ontwikkelingen 
(apps met digitale trajecten, gebruik 
van tablets ...). Door krachten echter 
te bundelen, verlenen de museumver-
enigingen MSW, FARO en ICOM Bel-
gium een niet te onderschatten onder-
steuning aan voor nieuwe evoluties.27 
 
Middelen worden soms op zeer lokaal 
niveau gebundeld, zoals in Bergen, 
waar de Pôle muséal van de stad een 
strategische langetermijnvisie ontwik-
kelt. In zijn MuseumLab worden regel-
matige multimedia experimenten uit-
gevoerd in partnerschap met bedrijven 
in de regio28. 

De gezondheidscrisis, met haar lock-
downs en andere beperkingen, heeft in 
een mum van tijd geleid tot een groot 
aantal digitale initiatieven: online ten-
toonstellingen maar ook blogs, vlogs, 
video’s ... De bemiddelaars worden zo 
eveneens communicatoren en worden 
regelmatig gevraagd om ludieke en pe-
dagogische content op de sociale media 
te plaatsen. Ze experimenteren met 
conferenties en webinars online, met 
virtuele bijeenkomsten met publiek en 
interactieve online rondleidingen. Dit 

toont opnieuw de flexibiliteit vele me-
dewerkers. 

Aanvankelijk werden deze digitale ini-
tiatieven vaak gezien als noodmiddel 
waardoor gidsen actief konden blijven 
en de dialoog met het publiek gehand-
haafd kon worden, maar uiteindelijk 
blijken het blijvende waardevolle nieu-
we instrumenten voor toegankelijk-
heid.

HET GESLOTEN MUSEUM, 
EEN NIEUWE RUIMTE  
VOOR EXPERIMENT?

Net zoals de sluiting van musea om sa-
nitaire redenen heeft geleid tot de ont-
wikkeling van nieuwe instrumenten 
om de banden met het publiek te on-
derhouden, maken veel musea die een 
tijdje dichtgaan voor renovatie van die 
gelegenheid gebruik om te herbronnen 
over hun verhouding tot het publiek. 
In 2017 opende het Musée L (Lou-
vain-la-Neuve) opnieuw zijn deuren 
met bemiddelingsinstrumenten die in 
het hart van de scenografie verwerkt 
zijn. In 2020 deed het Museum voor 
Schone Kunsten een beroep op 100 
vrijwilligers (De Schoonste Honderd) 
om de instrumenten te testen die bij 
de heropening operationeel zullen zijn. 
Maar liefst 5.000 mensen stelden zich 
hiervoor kandidaat.29 In het kader van 
het project Museum aan huis, het eer-

 27  Met de steun van ICOM en ICOM CECA werken ICOM Belgium, ICOM CECA Belgium, 
Brussels Museums, Musées et Société en Wallonie, in samenwerking met FARO, momenteel 
aan een experimenteel project dat in de zomer van 2022 zou moeten worden afgerond in de 
vorm van prototypes van interactieve virtuele rondleidingen en videotutorials bestemd voor 
musea die dit soort bemiddeling willen uitproberen.

 28  MuseumLab: www.polemuseal.mons.be/fr/museum-lab, geraadpleegd op  08/08/2021
 29  De Schoonste Honderd: www.kmska.be/nl/de-schoonste-honderd, geraadpleegd op 08.08.2021.
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ste Belgische initiatief dat de prijs voor 
Best Practice 2021 van ICOM CECA 
in de wacht sleepte, leent het Muse-
um van Elsene in samenwerking met 
de mediatoren van de vzw Patrimoine 
à roulettes, cocreator van het project, 
werken uit aan zijn buren, waardoor 
een trouw netwerk van ambassadeurs 
in de wijk van het museum ontstaat.30 

CULTUREEL BEMIDDELAAR, 
EEN VAK DAT MEER DAN 
OOIT OP ZOEK IS  
NAAR ERKENNING

Publieksbemiddeling of educatie is een 
complex en uitdagend vak; en de re-
cente context van de gezondheidscrisis 
Covid-19 vergrootte een aantal uitda-
gingen extra uit. 

Veel musea doen bijvoorbeeld een be-
roep op gidsen met diverse statuten. 
Deze statuten zijn vaak erg kwetsbaar 
en geven gidsen weinig (werk)zeker-
heid. Daarnaast zijn de verantwoorde-
lijken bemiddeling of educatie veelal 
duizendpoten die vele rollen - van 
secretaris, communicatieverantwoor-
delijke, animator, organisator van eve-
nementen, tot projectbeheerder - com-
bineren. In dergelijke omstandigheden 
hoeft het niet te verbazen dat de vaak 
erg grote passie voor het vak soms ook 
tot uitputting leidt.

Er is nood aan meer representativiteit, en 
aan het laten gelden van belangen. Dat is 
echter geen makkelijke taak gezien de si-
tuatie en context van musea heel uiteen-
lopend kan zijn; en gezien er in de sector 
ook een zekere concurrentie heerst. 

In 2020 hebben zelfstandige gidsen 
zich - in een poging om uit één mond 
te spreken en hun belangen te verde-
digen op het politieke forum (tariefbe-
leid, uitwerking van een duidelijk sta-
tuut, solidaire initiatieven ...) - verenigd 
door de vzw Gidsen en culturele bemidde-
laars van België op te richten. Een ander 
opmerkelijk initiatief, uitgaande van 
de bemiddelaars die werkzaam zijn in 
Brusselse cultuurinstellingen van de 
sector levende en hedendaagse kunst, 
is de (Franstalige) Association des Mé-
diateurices Culturel.le.s Professionnel.le.s 
(AMCP) die in 2021 werd opgericht 
om te zorgen voor een rechtstreekse 
vertegenwoordiging van het beroep van 
bemiddelaar binnen het Brusselse con-
sortium PECA, dat een tiental culturele 
spelers verenigt, waaronder Brussels 
Museums31.

TIJD VOOR VRAGEN

In het begin van de jaren 2000 lag de 
focus van musea en bemiddeling sterk 
op vooral het verruimen en de groei van 
het museumbezoek. Geleidelijk – en 
de maatschappelijke uitdagingen die 
er sindsdien bijkwamen zijn daar niet 
vreemd aan – verschoof het accent naar 
het genereren van impact en naar het 
afstemmen van de museale activiteit op 
de noden van de samenleving.

Een terugblik op twintig jaar museale 
bemiddeling in België roept onvermij-
delijk een aantal vragen over de toe-
komst op:

Hoe kan men, gezien inclusie een pri-
oriteit van alle bemiddelingsdiensten is 

 30  Museum in Progress: http://www.museumvanelsene.irisnet.be/nl/museum-in-progress?set_
language=nl, geraadpleegd op 08.08.2021.

 31  Cultureel en Artistiek Pedagogisch Traject binnen de scholen van de Federatie Wallonië-Brus-
sel. op. cit., noot 14.
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geworden, het museum omvormen tot 
een oprechte ruimte voor ontmoeting 
met anderen, en tot hefboom voor wer-
kelijk samenleven?

Hoe kan museale bemiddeling in deze 
jachtige samenleving die zichzelf meer 
dan ooit in vraag stelt, nog pro- en reac-
tiever zijn en de huidige maatschappe-
lijke uitdagingen integreren?

Hoe gaat men nieuwe partnerschap-
pen aan: met bedrijven, expertisecen-
tra, opleidingen… binnen en buiten de 
grenzen van bepaalde gemeenschap-
pen? Kunnen we hier nog ‘taalgemeen-
schappen’ van maken? Hoe worden 
musea nog krachtiger actoren binnen 
mogelijke partnerschappen? 

Hoe valoriseert en professionaliseert 
men het beroep van bemiddelaars en 
gidsen?

En ten slotte: hoe kunnen we nog meer 
samenwerking tussen musea realise-
ren, en zo ervaringen bundelen over 
taalgrenzen en barrières tussen instel-
lingen heen?

Wij hopen met de verschillende bespro-
ken voorbeelden te hebben aangetoond 
dat de complexiteit geen belemmering 
vormt voor vindingrijkheid of de wil 
om te delen. De noodzaak om te evo-
lueren naar een meer open museum, 
gericht op een bredere vertegenwoordi-
ging van het publiek, in voortdurende 
aanpassing aan een maatschappij die 
voortdurend in beweging is, belooft 
een grote inzet van de bemiddeling in 
België te worden.



Iets meer dan 25 jaar geleden, tijdens 
een rondetafel over musea op de As-

sisen van het Brussels toerisme, gaven 
een vijftiental Brusselse musea te ken-
nen dat ze zich wensten te groeperen 
in een vereniging die als ontmoetings-
plaats zou dienst doen en zou instaan 
voor de gemeenschappelijke promotie 
van de Brusselse musea. Dat leidde in 
september 1995 tot de oprichting van 
de Brusselse Museumraad (sinds 2020 
Brussels Museums), een vereniging 
zonder winstoogmerk, die de belan-
gen van de musea en hun bezoekers 
wil behartigen. 

Al 25 jaar lang is de kernmissie van 
Brussels Museums het beter toegan-
kelijk maken van de Brusselse musea 
en hun rijke en gediversifieerde collec-
ties. Dit doen we door te werken op de 
verschillende drempels die een muse-
umbezoek kunnen bemoeilijken: de 
toegangsprijs (al onze publieksactivi-
teiten kennen zeer democratische toe-
gangsprijzen), het tijdstip (vb. door het 

faciliteren van laatavondopeningen), 
sociaal-culturele factoren (via actieve 
partnerships ook kwetsbare groepen 
bereiken) en informatie (over het aan-
bod, maar ook de manier waarop dit 
aanbod wordt gepresenteerd in de mu-
sea). Wanneer het gaat over publieks-
bemiddeling, spelen vooral de laatste 
twee drempels (sociaal-cultureel en 
informatie) een cruciale rol.  

In wat volgt zoomen we in op een 
aantal belangrijke concepten van pu-
blieksbemiddeling die als een stevige 
rode draad doorheen onze verschillen-
de (publiek)sactiviteiten lopen.

Brussels Museums: 
25 jaar toegankelijker 
maken van de 
Brusselse musea
Pieter Van der Gheynst - Directeur Brussels Museums
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1.  GEEF RUIMTE  
AAN EXPERIMENT 
VANUIT DE PRAKTIJK

Brussels Museums heeft er nooit voor 
teruggedeinsd om te experimenteren 
met nieuwe formats. Denken we aan 
de allereerste editie van Museum Night 
Fever, 13 jaar terug, met slechts 7 deel-
nemende musea en heel veel argwaan 
en twijfels: “in Berlijn werkt zoiets 
misschien, maar in Brussel???”. Het 
werd een daverend success en groeide 
uit tot hét museumfeest van Brussel 
met meer dan 30 deelnemende musea 
en tot 17.000 bezoekers. Via nieuwe 
methodieken en concepten, toegepast 
in een concreet evenement, wilden we 
de musea ook inspireren om in hun ei-
gen praktijk verder te gaan dan wat ze 
tot dan toe gewoon waren. Nocturnes 
en speciale jongerenactiviteiten in de 
musea zijn een vaste waarde geworden 
in veel museumkalenders. Het BEL-
vue Museum bijvoorbeeld zette een 
eigen jongerenwerking op, “de Bende 
van BELvue”. Ook de “Tom & Charlot-
te” familiezoektochten in de musea, 
bij hun eerste editie in 2002 nog vrij 
ongewoon, groeiden uit tot een dank-
baar concept waar musea later ook zelf 
volop mee aan de slag gingen. 

2. DENK PEER TO PEER

Niets werkt beter om een boodschap 
over te brengen aan een doelgroep 
dan de doelgroep zélf de regie laten 
voeren. Dit principe is en blijft de 
basis voor Museum Night Fever, voor 
en door jongeren. Hierdoor verzeker 
je je van een authentiek discours en 
capteer je maximaal de leefwereld, 

verwachtingen en interesses van je 
publiek. Zo lieten we jongeren zelf 
rondleiden in de musea tijdens Mu-
seum Night Fever. In plaats van de 
traditionele “anderhalve uur rondlei-
dingen” kregen de toehoorders korte, 
verfrissende en vaak heel persoonlij-
ke info over onverwachte objecten of 
thema’s.

3.  BETREK JE DOELGROEP 
ACTIEF EN LUISTER

Ga niet teveel alleen aan de slag wan-
neer je nadenkt over publieksactivitei-
ten en concepten, maar vertrek zoveel 
mogelijk vanuit de ideeën en creativi-
teit van je doelgroep. Luister naar hen, 
bevraag hen, ontmoet hen, ga in dia-
loog. Zo wordt de programmatie van 
Museum Night Fever systematisch uit 
handen gegeven aan een scala van jon-
gerenpartners: jonge artiestencollec-
tieven, jongerenverenigingen, (hoge)
scholen, academies… 

Samen met de educatieve diensten van 
de musea worden hun ideeën verder 
vormgegeven, in relatie tot de collec-
ties van de musea. Dit leidde tot tal 
van mooie samenwerkingsverbanden 
zoals tussen meer dan 150 modestu-
denten van hogeschool Francisco Fer-
rer en BOZAR; tussen 70 jonge crea-
tievelingen van het collectief Kool Kids 
Klub en het BELvue Museum; tussen 
vormgevers, muzikanten, dichters 
en sociaal werkers die elkaar vonden 
in het MEDEX (Musée Ephémère de 
l’Exil) en experience.brussels; tussen 
de acrobatische sportievelingen van 
een Brusselse freerun / parkour ver-
eniging en Autoworld, enz.
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4.  VERLIES HET PLEZIER 
NIET UIT HET OOG  
EN WEES ORIGINEEL

Het is niet omdat je iemand iets wil 
bijbrengen dat dit saai, moeilijk of 
lang hoeft te zijn. De factor “plezier” 
wordt al te vaak vergeten of als min-
der cruciaal geacht, terwijl net een ple-
zante ervaring ervoor zal zorgen dat je 
toehoorder 1) toehapt en 2) blijft luis-
teren. Bij Museum Night Fever wordt 
het verhaal van de collecties getrans-
formeerd en genuanceerd via tal van 
artistieke performances die een an-
dere blik gunnen op wat musea door-
gaans via zaalteksten aan de man of 
vrouw proberen te brengen. Voor onze 
100 masters campagne uit 2016, waar-
bij 100 topstukken uit de permanente 
collecties van de Brusselse musea in 

de kijker werden gezet, ontwikkelden 
we o.a. een campagnewebsite vorm-
gegeven als een datingsite: net als op 
Tinder konden de bezoekers swipen 
tussen profielen van verschillende 
topstukken. Wanneer er een match 
ontstond, gaf het profiel/ topstuk extra 
info over zichzelf prijs en werden spe-
cifieke activiteiten rond het topstuk in 
de musea voorgesteld. 

Voor MuseumTalks uit 2008 lieten 
we jonge museumbezoekers korte 
beschouwingen inspreken over spe-
cifieke objecten uit de collecties. Een 
visueel vernieuwende en speelse web-
site verzamelde de meer dan 100 avant 
la lettre podcasts, aangevuld met bijho-
rend beeldmateriaal. 

Ook voor de spelparcours van Tom & 
Charlotte stond het plezier van het spe-
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len en ontdekken bovenaan, met kor-
te vragen en ludieke activiteiten in de 
musea voor het hele gezin.

5.  GA OP ZOEK NAAR  
HET ANDERE DEEL  
VAN DE VIJVER

Het “traditionele” museumpubliek 
is nog altijd overwegend wit, hoger 
geschoold, eerder bemiddeld en van 
oudere leeftijd. Afgezet tegen de to-
tale bevolking, vissen we helaas nog 
altijd in een klein beschermd stukje 
van de grote vijver… Publieksbemid-
deling moet de grotere vijver als am-
bitie hebben, willen we niet dat deze 
vijver binnen enkele jaren opdroogt of 
een monocultuur wordt. In de activi-
teiten van Brussels Museums is pu-

blieksverbreding, het zoeken naar die 
grotere vijver, altijd één van de hoofd-
doelstellingen. Hoe kunnen we meer 
jongeren bereiken? Hoe overtuigen 
we ook personen die amper of nooit 
musea bezoeken? Hoe kunnen we ook 
de wijken rondom het museum mobi-
liseren? Er is niet één unieke poort die 
toegang geeft tot de volledige vijver, 
maar we hebben altijd sterk geloofd 
in co-creatie, actief luisteren, oprecht 
betrekken van de doelgroep en experi-
menteren / trial and error (zie ook de 
punten hierboven). 

Het bereiken van cultureel-diverse 
groepen was altijd een belangrijke am-
bitie binnen onze werking, binnen de 
hyperdiverse Brusselse maatschappij. 
Zo deden we met de Erfgoedcel van de 

Open Museum on line - 9 maart 2021  
met Anne Wetsi Mpoma & Gladys Vercammen-Grandjean  
© Brussels Museums



VGC en Foyer vzw een fel gesmaakt 
inspiratietraject rond diversiteit waar-
bij we met een tiental Brusselse musea 
bezoeken brachten aan buitenlandse 
musea (zoals het Gemeentemuseum 
Den Haag en het Musée de l’Histoire 
de l’Immigration in Parijs) en in ge-
sprek gingen met de medewerkers van 
deze musea.

Een sleutelmoment voor Brussels 
Museums was ook de lancering van 
“Open Museum” eind 2019, een nieu-
we structurele peiler van onze wer-
king waarbij we een stap verder willen 
gaan in het begeleiden, sensibiliseren 
en responsabiliseren van onze leden: 
hoe kunnen we de Brusselse musea 
helpen om “inclusiever” te worden, 
op structurele basis, op vlak van per-
soneel, publiekswerking en program-
matie? In dit traject kijken we vooral 

naar ondergerepresenteerde groepen: 
hoe kunnen we hen meer welkom la-
ten voelen voelen in de musea? Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat ze zich 
meer “herkennen” in de museumnar-
ratieven? Open Museum wil thema’s 
aankaarten die tot voor kort teveel on-
der de radar bleven, zoals dekolonisa-
tie, racisme of gender. 

EN DE TOEKOMST? 

De covid-crisis confronteert ons met 
een uiterst wispelturige realiteit en 
dwingt ons tot het continu herdenken 
van onze ‘vaste waarden’. Zo zorgden 
covid-19 en de verschillende lock-
downs voor een spectaculaire door-
braak van allerhande digitale tools: 
augmented reality, 3D virtuele tours, 
online workshops, digitale collec-
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tie-ontsluiting, podcasts, museumra-
dio’s… Er komt heel veel heel snel op 
ons af en de nodige afstand ontbreekt 
vaak nog om al deze tools op hun mo-
gelijkheden (en risico’s) te toetsen. Sa-
men met MSW en de Belgische ICOM 
vertegenwoordigingen doen we vanaf 
dit najaar uitgebreid onderzoek naar 
het concept van online rondleidingen: 
hoe zorgen we voor de nodige interac-
tiviteit? Hoe bereiken we diverse doel-
groepen online? Wat verwacht de onli-
ne bezoeker? Hoe verschilt een online 
bezoek van een bezoek in situ? 

Het ziet ernaar uit dat de komende 
jaren uitermate boeiend worden voor 
publieksbemiddelaars. Met heel veel 
(nieuwe) uitdagingen, maar minstens 
evenveel nieuwe kansen ook. In deze 
complexe, veranderende en vaak ook 
gepolariseerde tijden is publieksbe-
middeling meer dan ooit de sleutel 
voor de musea van de toekomst!
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De vzw Musées et Société en Wallonie 
(MSW)(Museum en Samenleving 

in Wallonië) werd in 1998 opgericht 
om de specifieke kenmerken van de 
Waalse musea binnen een complex 
institutioneel weefsel te kunnen beant-
woorden. Vandaag telt ze meer dan 180 
musea van verschillende grootte en met 
verschillende achtergronden. Ze is in 
haar aanpak resoluut modern. Dankzij 
voortdurende evolutie is het een plat-
form voor uitwisseling en vernieuwing 
geworden, nu eens door de organisatie 
van evenementen, ontmoetingen of op-
leidingen, dan weer door het opzetten 
van specifieke bemiddeling, themada-
gen, workshops, enz.

In haar benadering van de sector is 
MSW het begrip ‘samenleving’ niet 
vergeten een begrip dat sommigen niet 
begrijpen of wijzigen, maar dat inte-
graal deel uitmaakt van de identiteit van 
de vereniging. Vanaf het begin heeft 

MSW ernaar gestreefd de maatschap-
pelijke uitdagingen zo goed mogelijk 
aan te gaan. Door bruggen te slaan 
tussen de culturele sector en de wereld 
eromheen is ze zo een bemiddelaar 
voor de Waalse musea geworden. Meer 
dan ooit hebben musea vandaag een 
netwerk nodig waarop zij op bepaalde 
sleutelmomenten kunnen terugvallen.

In dit artikel willen wij de aandacht 
vestigen op verschillende bemidde-
lingsprojecten waaraan wij dagelijks 
werken: Marmaille&Co (als label ter 
bevordering van bemiddeling met ge-
zinnen), de Jeugd- en Erfgoedweek (als 
vertegenwoordiger van bemiddeling 
door spel), de opleidingen voor de be-
middelaars en Behind the Museum (een 
belangrijk digitaal bemiddelingsinstru-
ment).

Musea en samenleving  
in Wallonië
Van federatie tot uitwisselings-  
en innovatieplatform
Alice Terwagne - Opleidingsverantwoordelijke
Diane Degreef - Adviseur nieuwe technologie
Aurielle Marlier - Communicatie verantwoordelijke
Romain Jacquet - Opleider ICT
Clément Lalot - Directeur
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MARMAILLE&CO

Een tiental jaar geleden lanceerde het 
netwerk van Musea voor Schone Kun-
sten (Art&Mus) het Marmaille&Co 
netwerk. Het principe was eenvoudig: 
van elk toegetreden museum werd 
verwacht dat de gezinnen specifiek 
verwelkomd werden in onze twee na-
tionale hoofdtalen. Bij de start van het 
project waren ongeveer vijftien instel-
lingen betrokken. Het netwerk groeide 
snel uit tot meer dan 60  musea. Zij 
komen overeen om zich te houden aan 
een vooraf opgesteld handvest, om het 
hele jaar door specifieke bemiddeling 
met het label Marmaille&Co aan te 
bieden en dynamisch samen te wer-
ken door verscheidene malen per jaar 
bijeen te komen, met name om de 
grote lijnen van het jaarlijkse actieplan 
vast te stellen. Naast de invoering van  

permanente bemiddelingsinstrumen-
ten stelt Marmaille&Co elk jaar vijf of 
zes acties voor, die worden afgestemd 
op de schoolvakanties. Sinds de oprich-
ting van het netwerk werden verschil-
lende projecten van Marmaille&Co 
gelanceerd: het gezinsweekend, ‘Sel-
fie’O musée’, de Nuits au musée (Muse-
umnachten), En balade au musée (Door 
het museum), RaConte-moi un musée 
(Vertel mij het museum), enz. De 
krokusvakantie (Carnaval), wanneer 
traditioneel de actie Viens t’a(musées) 
(Kom je a(musee)ren) wordt gelan-
ceerd, vertegenwoordigt een belangrij-
ke periode. Het project krijgt heel wat 
belangstelling dankzij de rijkdom en de  
diversiteit van de aangeboden activitei-
ten: speurtochten, schattenjachten, es-
cape room achtige activiteiten, optoch-
ten, creatieve workshops, spelboekjes, 
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shows en andere bemiddelingsactivitei-
tenmet een spelelement. Verschillende 
musea hebben ook tijdens de acties die 
in de loop van het jaar zijn gelanceerd 
educatieve kits ontwikkeld.  

Parallel met het jaarplan, heeft Mar-
maille&Co de afgelopen jaren inspan-
ningen gedaan om zich te revitaliseren 
en een nieuwe energie te vinden. Dit 
resulteerde in verschillende campag-
nes, waaronder  de invoering van een 
‘Paspoort van de kleine bezoeker’, een 
papieren document dat in de bezochte 
musea moet worden afgestempeld zo-
dat elke leerling-ontdekkingsreiziger 
zijn ervaringen kan uitbreiden. Dit jaar 
sluiten ook ambassadeursfamilies zich 
bij het project aan om verschillende 
activiteiten te testen, de musea te pro-
moten en de acties van het project te 
verrijken. Op die manier hopen wij een 
gemeenschap rond het project te creë-
ren en de kwaliteit ervan te verhogen.

Tot slot zal dit jaareinde de lancering 
van de Marmaille&Co pedagogische 
draagtas centraal staan. Het net-
werk werkt al meer dan twee jaar aan  
het ontwerp van een leuke draagtas, 
in samenwerking met het netwerk  
van Belgische speelgoedbibliotheken. 
Neutraal en aanpasbaar in elk muse-
um, zal deze draagtas de bezoekers 
een dynamische en leuke reis door 
drie verschillende spelmechanismen 
bieden. Het doel is het principe van 
gamification toe te passen op de mu-
seumruimte en niet andersom, zoals 
vroeger vaak het geval was. De tas zal 
eind 2021 worden gelanceerd tijdens 
een ledenevenement dat gericht is op 
de promotie van de verschillende be-
middelingsinstrumenten.

JEUGD- EN ERFGOEDWEEK 

Hoewel de acties van Marmaille&Co 
een immens succes zijn bij jongeren, 
zijn het niet de enige initiatieven die 
MSW heeft voorgesteld om de link 
tussen kinderen en musea te verster-
ken. Sinds 2019 ontwerpt MSW ook 
educatief materiaal voor de Jeugd- en 
Erfgoedweek. Dit jaarlijkse evenement, 
gecoördineerd door het secretariaat van 
de Open Monumentendagen, wil jon-
geren bewust maken van de noodzaak 
het onroerend erfgoed te bewaren en 
hen tegelijkertijd de rijkdom van het 
Waalse erfgoed laten ontdekken.

De actie bestaat uit twee delen, elk met 
een specifiek doelpubliek. Het eerste 
deel richt zich tot scholen, die het regi-
onale erfgoed kunnen ontdekken in in-
stellingen verspreid over heel Wallonië. 
Het tweede deel, gericht op gezinnen, 
bestaat uit een dag die specifiek gewijd 
is aan het familiepubliek. Zo openen 
de in het programma opgenomen erf-
goedsites telkens op 1 mei gratis hun 
deuren.

Deze verschillende bemiddelingsinstru-
menten ontworpen door MSW hebben 
als doel de overdracht van educatieve 
inhoud op een aantrekkelijke en recre-
atieve manier, dankzij gamification. 
Aangezien elk kind zich natuurlijk aan-
getrokken voelt tot spelletjes, is het ge-
bruik ervan een ideale manier om ken-
nis over te dragen aan jongeren. Deze 
media hebben dus steeds een onlosma-
kelijke speelse en educatieve dimensie. 
Om kinderen bij de verwerving van 
kennis te betrekken en hen te helpen 
zich verschillende inhouden eigen te 
maken, zijn verschillende ingrediënten 
nodig: betrokkenheid (kinderen zijn ac-
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teurs), ervaring (zij worden betrokken 
bij hun ontdekking) en, in het geval 
van teamspelletjes, een mengeling van 
competitie en samenwerking.  

Elk jaar zijn deze verschillende educa-
tieve instrumenten gebaseerd op een 
vooraf bepaald thema, zoals bijvoor-
beeld de schattenjacht. De uitdaging 
is dus meervoudig. In de eerste plaats 
gaat het erom dit thema opnieuw uit te 
vinden door het in diverse vormen aan 
te passen aan de verschillende leeftijds-
groepen (3-5 jaar, 6-12 jaar, 9-13 jaar). 
Afhankelijk van het doelpubliek wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de 
hoeveelheid aangeboden informatie, 
de gebruikte woordenschat en de geko-
zen grafische vormgeving. Vervolgens 
is het van belang spelmechanismen 
te ontwerpen die van de ene site naar 
de andere kunnen worden getranspo-

neerd en onafhankelijk door ouders of 
leerkrachten kunnen worden gebruikt. 
Het team heeft er dus op toegezien 
eenvoudige mechanismen te creëren, 
vergezeld van duidelijke aanbeveilin-
gen die door iedereen kunnen wor-
den begrepen. Tenslotte moeten deze 
bemiddelingsinstrumenten voor elke 
erfgoedsite een educatieve inhoud be-
vatten. De spelletjes zijn dus zo ontwor-
pen dat elke deelnemende instelling 
makkelijk een eigen gepersonaliseerde 
inhoud kan integreren.

OPLEIDINGEN

Een andere doelstelling van MSW is 
de professionalisering van de culturele 
sector. Daarvoor organiseert MSW ook 
meerdere malen per jaar opleidings-
cursussen om haar leden te helpen de 
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deskundigheid die ze nodig hebben 
voor de uitvoering van hun opdrachten 
te verwerven.

Het hoofddoel van de opleidingen is 
uiteraard de actoren in het werkveld 
te begeleiden doorheen een professio-
naliseringsproces, door hen te helpen 
een kwaliteitsvolle dienstverlening te 
bieden aan de museumbezoekers. Om 
dat te bereiken is MSW op verschillen-
de fronten actief. Enerzijds biedt het 
eigen opleidingen aan, waarmee het 
voorziet in een reële en zeer specifieke 
behoefte waarin geen enkele andere 
organisatie kan voorzien. Anderzijds 
programmeert de organisatie opleidin-
gen die vergelijkbaar zijn met het reeds 
bestaande aanbod, maar die  enkel mu-
sea als doelpubliek hebben. Het is dus 
de bedoeling de leden content aan te 
bieden die volledig op de sector is afge-
stemd, maar  daarnaast ook de uitwis-
seling van goede praktijken en ervarin-
gen te bevorderen. Deze formule maakt 
het makkelijker om van de theorie naar 
de praktijk over te stappen en biedt zo 
een echte meerwaarde aan de sessie.

De onderwerpen die tijdens de oplei-
dingssessies aan bod komen, focussen 
op zes thema’s: digitaal, conservatie, 
wetgevings-, bestuurs- en beheersvraag-
stukken, communicatie, publieksbe-
middeling en publieksonthaal.

Het thema gewijd aan publieksbemid-
deling wil musea helpen om steeds 
meer doelgroepen te bereiken, zoals 
peuters, bezoekers met speciale be-
hoeften, individuele toeristen, Neder-
landstalige bezoekers, schoolkinderen, 
enz.. De vereniging moedigt haar leden 
ook aan gebruik te maken van nieuwe 
bemiddelingstechnieken zoals gamifi-

cation en de speelsheid van de inhoud, 
die hierboven reeds werden besproken.

Zo werden de laatste jaren een groot 
aantal opleidingen aangeboden, zoals 
‘Scripting van een educatief escape 
game’, ‘Ontvangst van uw bezoekers in 
het Nederlands’, ‘Personalisering van 
het onthaal van uw bezoekers’, ‘Hoe 
laat je een kunstwerk tot leven komen 
voor alle soorten publiek’ of ‘Musea en 
het ECC: welke vorm van bemiddeling’, 
om maar een paar voorbeelden te noe-
men.

BEHIND THE MUSEUM 
(ACHTER HET MUSEUM)

De eerste vorm van bemiddeling, en 
de meest technologische van allemaal, 
is te vinden in immersieve virtuele 
3D-rondleidingen, waarbij de bezoe-
ker zich vrij kan bewegen en dus een 
actieve ervaring kan hebben in de gedi-
gitaliseerde ruimten. Het gebruik van 
deze technologie maakt verschillende 
dingen mogelijk. In de eerste plaats 
is het een manier om ruimten die ge-
woonlijk nooit toegankelijk zijn voor 
het publiek (opslagruimten, kantoren, 
restauratieateliers, enz.) en/of die niet 
meer toegankelijk zijn (vroegere tij-
delijke tentoonstellingen, gesloten of 
aangepaste ruimten/musea) op een im-
mersieve manier tot hun recht te laten 
komen. Doordat de paden worden on-
derbroken door informatiebubbels en 
inhoud in de vorm van teksten, video’s 
en foto’s, neemt de bezoeker deel aan 
een visuele ervaring die in alle opzich-
ten verrijkend is. De digitalisering in 
3D maakt het ook mogelijk te bemidde-
len voor bepaalde doelgroepen met spe-
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cifieke behoeften, zoals personen met 
een handicap en bejaarden, die niet in 
de minst toegankelijke ruimten kun-
nen komen (geklasseerde gebouwen 
zonder lift, verdiepingen met trappen, 
ladders, enz.) Ten slotte maakt digita-
lisering het mogelijk ruimten digitaal 
te bewaren, wat een essentiële vorm 
van bemiddeling is voor het publiek, 
museumprofessionals, studenten en 
onderzoekers van toekomstige genera-
ties, die zo toegang hebben tot vroegere 
tentoonstellingen en tot verschillende 
vormen van museografie die ten tijde 
van de digitalisering werden gebruikt.

MSW heeft onlangs nog een extra troef 
in handen genomen door zijn leden en 
hun bezoekers een nieuw en uniek di-
gitaal bemiddelingsinstrument aan te 
bieden: Behind The Museum (www.
behindthemuseum.be).

Dit immersieve webplatform, dat in 
2019 tot licht kwam, biedt bezoekers 
een ongekende en volledig gratis toe-
gang tot de backstage van verschillende 
Waalse musea en tot een aantal weinig 
bekende erfgoedcollecties die daar ver-
borgen liggen. Iedereen kan naar belie-
ven op de site surfen en de veelzijdige 
inhoud ervan ontdekken. Behind The 
Museum is gestructureerd rond ver-
schillende, in elkaar grijpende bemid-
delingsassen.

De videoclips en de interviews met het 
museumpersoneel vormen het tweede 
deel van het project en stellen ons in 
staat verder te gaan dan de inhoud die 
tijdens een fysiek bezoek wordt aange-
boden, om daarop te anticiperen en/
of het aan te vullen (zonder ermee te 
concurreren). Verschillende onderwer-
pen komen aan bod: de werking van 
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Foto van een masker (Musée du Masque) door Epicentro in het kader  
van het project Behind The Museum.   

© MSW



de instellingen zelf, de functies van de 
musea, de passie van het personeel, ac-
tuele kwesties, enz. Niet-gedigitaliseer-
de ruimten worden ook gemarkeerd en 
verklaard. 

Tot slot maken foto’s van de collecties, 
die volgens een specifiek artistiek pro-
cédé zijn gemaakt, het mogelijk om 
weinig bekende stukken van ons erf-
goed of voorwerpen uit het dagelijkse 
leven van onze voorouders uit te ver-
groten en zoveel mogelijk mensen er-
mee in aanraking te laten komen. Deze 
foto’s en videoclips zijn beschikbaar op 
de website van elk museum en in de 
virtuele tour.

Het platform, dat in december 2020 
werd gelanceerd, evolueert en verwel-
komt elke maand een nieuw museum. 
In juli 2021 telden we reeds negentien 
betrokken instellingen. Om de bezoe-
ker een beter inzicht te geven in de 
diversiteit en de complexiteit van de 
musea die over het Waalse grondge-
bied verspreid zijn, brengt Behind The 
Museum instellingen met verschillende 
thema’s (schone kunsten, archeolo-
gie, industrieel erfgoed, natuurweten-
schappen, immaterieel erfgoed, enz.), 
discoursoriëntaties (wetenschappelijk, 
geëngageerd, neutraal), rechtsvormen 
(openbare musea, privémusea, enz.), 
groottes (kleine, middelgrote of grote 
structuren) en geografische situaties 
(stedelijke, lokale, gedecentraliseerde 
musea, enz.) samen.

Kortom, het circuleren van informatie, 
het leggen van banden tussen musea 
en de samenleving en het vergemak-
kelijken van de toegang tot culturele 
inhoud voor specifieke doelgroepen is 
een van de essentiële uitdagingen van 
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de opdracht van MSW. Door steeds 
meer instrumenten te creëren, wil de 
vereniging van publieksbemiddeling 
een van haar sterkste punten maken en 
zo al haar deskundigheid en know-how 
ten dienste stellen van haar leden, nu 
en in de komende jaren.



Het Fonds Irène Heidebroek - Eli-
ane van Duyse, opgericht door 

de toegewijde lerares en museumgids 
Irène Heidebroek, wil jongeren uit het 
secundair onderwijs warm maken voor 
kunst en geschiedenis door hen aan te 
moedigen een bezoek te brengen aan 
een museum of een plaats van artistiek 
of historisch belang in België. 

Om die doelstelling te realiseren, orga-
niseert het Fonds een jaarlijkse projec-
toproep teneinde één of meerdere crea-
tieve en originele projecten te bekronen 
die jongeren tussen 12 en 18 jaar ertoe 
kunnen aanzetten musea of culturele 
instellingen te bezoeken. 

De oproep wordt jaarlijks gelanceerd in 
september. Het totale budget bedraagt 
10.000 euro. De kandidaatsdossiers 
worden beoordeeld door een onaf-
hankelijke jury van experts. Deze jury 
brengt verslag uit aan het Bestuursco-
mité, dat de eindbeslissing neemt. Bij 
haar beoordeling houdt die jury reke-

ning met een aantal selectiecriteria, 
waaronder:

-  het uitwerkingsproces van het project 
in co-creatie met jongeren;

-  de langetermijnvisie van het project 
en de waarborgen voor continuïteit;

-  de oprichting van een partnerschap 
tussen de wereld van het onderwijs, 
van de musea en eventuele technische 
partners;

-  de kwaliteit van de uitvoering van 
het project (correctheid en betrouw-
baarheid van het financieel plan, de 
haalbaarheid van het tijdschema, de 
evaluatie en de opvolging van het 
project, …) 

- …

De overige selectiecriteria en alle bijko-
mende informatie is te raadplegen via 
de website van de Koning Boudewijn-
stichting via www.kbs-frb.be  (typ “Hei-
debroek” in het zoekvenster).

Een enthousiaste gids  
en lerares moedigt jongeren 
aan om musea te bezoeken: 
het Fonds Irène Heidebroek - 
Eliane van Duyse1 
Laura Goyens 
Koning Boudewijnstichting
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Sinds het bestaan van het Fonds ont-
vingen er al 18 laureaten een financiële 
steun van het Fonds om hun project te 
realiseren. Zo kreeg La Fonderie, het 
Brussels Museum voor Arbeid en In-
dustrie, in 2019 een financiering van 
het Fonds om, met en voor jongeren, 
een mobiele applicatie te ontwikkelen 
die ons industrieel en technisch erf-
goed valoriseert. De jongeren werden 
tijdens vier stages uitgenodigd om, on-
der begeleiding van animatoren van La 
Fonderie en een digital developer een 
prototype van de app te ontwikkelen. 
Dat prototype werd vervolgens getest 
door andere jongeren en verder ont-
wikkeld tot een functionele app. De 
app zelf zal vanaf het najaar van 2021 
beschikbaar zijn voor het grote publiek.

Eén van de lopende projecten die door 
het Fonds wordt ondersteund, is het 

project ‘Collecties’ van de vzw MUS-E 
Belgium in samenwerking met het Ko-
ninklijk Museum voor Midden-Afrika 
in Tervuren. In het schooljaar 2021-
2022 zullen leerlingen uit twee klassen 
van het Nederlandstalig en Franstalig 
onderwijs samen met twee kunstenaars 
en hun leraar een bijzondere route uit-
stippelen door het museum. Die route 
krijgt vervolgens de vorm van een plan 
op papier, videobrieven en audiovisuele 
beelden. Eens het project klaar is, zul-
len andere klassen worden uitgenodigd 
om het museum te bezoeken en aan de 
begeleidde route deel te nemen. Doel 
van het project is om jongeren aan te 
zetten tot nadenken, ervaren en uitwis-
selen, en om andere jonge bezoekers te 
stimuleren tot reflectie over hun muse-
umbezoek en over de geschiedenis die 
er wordt gepresenteerd.
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op te nemen gedurende een stage over de ontwikkeling van de app  
© La Fonderie



 1  D. Ferriot & M. C. Lourenço, ‘De l’utilité des musées et collections des universités’, in La lettre 
de l’OCIM 93, 2004, p. 4-16; M. C. Lourenço, Entre deux mondes. La spécificité et le rôle contem-
porain des collections et musées des universités en Europe, thèse de doctorat, CNAM, École doctorale 
technologique et professionnelle, Parijs, vol. 2, 2005 (http://webpages.fc.ul.pt/~mclourenco/
chapters/MCL2005.pdf - geraadpleegd op 02/07/2021).

De universiteitsmusea en -collecties 
midden op de campus zijn niet al-

leen plaatsen voor museumeducatie op 
het kruispunt van universiteit en samen-
leving, daar waar onderzoekers, erfgoed 
en publiek elkaar ontmoeten, in dialoog 
gaan en samenwerken, maar ook op het 
snijvlak tussen universiteit en museum 
zonder meer. Ze bewaren, bestuderen en 
stellen collecties en kennis tentoon die 
allemaal getuigen van de drie functies 
van een universiteit (onderzoek, onder-
wijs, verspreiding van kennis), maar ze 
zijn vooral rechtstreeks geïntegreerd in 
domeinen gewijd aan wetenschappelijke 
kennis en zijn zo door een dubbele ‘sym-
bolische’ barrière gescheiden van de sa-
menleving, aangezien het grote publiek 
twee deuren door moet om er te komen: 
eerst die van de universiteit en daarna die 
van het museum.

Paradoxaal genoeg is die verankering in 
de smeltkroes van onderzoek, op de plek 
bij uitstek voor productie van kennis, net 
wat ze zo bijzonder maakt: de universi-
teitsmusea en -collecties hebben toegang 
tot kennis die op dat eigenste moment 
wordt gegenereerd en getuigen ervan, 
als ze er al niet rechtstreeks toe bijdra-
gen. Het is dus binnen hun muren dat 
die voortdurend veranderende weten-
schappelijke kennis verklaard, verspreid 
en bediscussieerd moet worden, wat de 
betrokken disciplines ook zijn.1 

Bovendien beschikken deze musea en 
collecties over tastbare tools (voorwer-
pen, archieven, inrichting, laboratoria, 
enzovoort) om te verklaren waarin we-
tenschap vandaag verschilt van die van 
gisteren, hoe ze doorheen de tijd wordt 
gecreëerd en overgedragen: ‘Het tastbare 
bewijs van de evolutie van kennis is intrin-

De universiteitsmusea  
en -collecties  
als plaats en middel  
voor museumbemiddeling
Nathalie Nyst
Coördinatrice van het Réseau des Musées van de ULB  
(Netwerk van de ULB Musea) 
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Affiche van de tentoonstelling Insoupçonnables beautés de la recherche 
© Réseau des Musées de l’ULB
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siek verbonden met de manier waarop voor-
werpen in de musea en collecties van de uni-
versiteiten worden verzameld, georganiseerd 
en gebruikt.’ 2 

Deze universiteitsmusea en -collecties 
zijn opgezet als plaatsen waar onderzocht 
en geleerd kan worden en die dus bij uit-
stek geschikt zijn voor educatie. De inter-
nationale conferentie Squaring the circle? 
Research, museum, public: A common en-
gagement towards effective communication3, 
in 2014 gezamenlijk door het CECA en 
het UMAC georganiseerd in Alexandrië, 
illustreert perfect de intrinsieke banden 
tussen de bezorgdheden van deze twee 
internationale comités van het ICOM. 

En wat met de Belgische universiteitsmu-
sea? Hoe vervullen zij hun rol van bemid-
delaar rond wetenschappelijke kennis en 
vragen? En voor welk type publiek?

Verspreid over tien universiteiten4 brengt 
België zo’n 300 universiteitsmusea en 
-collecties onder van wisselende omvang 
en soort, waarvan ongeveer 105 in Vlaan-
deren, 145 in Wallonië en 40 in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.5 

Deze museale entiteiten kunnen ver-
deeld worden in meerdere categorieën: 
1) plekken voor de bevordering en vulga-
risatie van wetenschap, waarvan enkele, 
zoals het Centre de culture scientifique van 
de ULB in Charleroi of het Expérimen-
tarium de chimie van de ULB (Université 
libre de Bruxelles/Vrije universiteit Brus-
sel), enkel zeldzame verzamelobjecten 
bewaren. Andere, zoals het Maison de la 

Science van de ULiège (Universiteit Luik) 
of het Expérimentarium de physique van 
de ULB combineren oude collecties met 
een hedendaagse inrichting; 2) de mu-
sea en collecties die specifiek toegespitst 
zijn op een of enkele duidelijke discipli-
nes, zoals het Aquarium-Muséum van de 
ULiège (Universiteit Luik) of de collectie 
botanische modellen en het herbarium 
van de Bibliothèque universitaire Plantin 
Moretus (Plantin Moretus universitaire 
biblitoheek) van de UNamur (Universi-
teit Namen); 3) de musea die specimina, 
kunstwerken en andere stukken uit uit-
eenlopende disciplines verzamelen, zoals 
het Musée L van de UC Louvain (Universi-
teit Louvain-la-Neuve), het Gents Univer-
siteitsmuseum (GUM) of het MUMONS 
van de UMons (Universiteit Bergen).

In welke categorie ze ook vallen, deze 
musea en collecties hebben allemaal een 
tweede kenmerk gelijk: het zijn plaatsen 
voor educatie, in de eerste plaats gericht 
op het publiek van de campussen zelf, 
met name studenten, docenten en on-
derzoekers.

EDUCATIE ROND 
ONDERZOEK EN ONDERWIJS

In de eerste plaats de studenten, voor 
wie de collecties en infrastructuur van 
de musea tools zijn die hen kunnen 
inspireren om creatief aan de slag te 
gaan of in samenwerking en over de 
disciplines heen tot leren te komen. De 
universiteitsmusea en -collecties dragen 

 2  D. Ferriot & M. C. Lourenço, op.cit., p. 14.
 3  13th ICOM-UMAC & 45th annual ICOM-CECA Conference, Alexandrië, Bibliotheca alexandrina, 

9-14/10/2014 (zie bibliografie).
 4  In Vlaanderen: KU Leuven, UAntwerpen, UGent; in Wallonië: UC Louvain, ULiège, UMons, 

UNamur; in Brussel: ULB, Université Saint-Louis (UC Louvain), VUB.
 5  Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed, Overzicht van collecties academisch erfgoed 

in Vlaanderen, 2019, p. 487; Cartographie des musées et collections universitaires en Belgique fran-
cophone, Plateforme du patrimoine académique francophone de Belgique, werk in uitvoering.
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bij tot informatie, vorming en valorisa-
tie van de studenten. Hun betrokken-
heid neemt verscheidene vormen aan: 
bezoeken aan musea en collecties, sta-
ges en projecten (uitdenken van tools of 
evenementen), studies, verhandelingen 
en thesissen over de collecties, restaura-
tie van voorwerpen, jobs.6 Bij wijze van 
voorbeeld vermelden we het project ‘Stic 
Jam’ in het Musée L van de UC Louvain: 
tijdens technologieworkshops werkten 
de studenten een innovatief en educatief 
digitaal medium uit;7 de organisatie van 
de internationale conferentie van het 
Universeum (netwerk voor Europees 
academisch erfgoed) in Brussel en Leu-
ven in 2022, een macroproject bedacht 
door masterstudenten Cultureel Ma-
nagement aan de ULB;8 en het Museum 
Student Team (MuST) van het GUM 
(Ghent University Museum), waarvoor 
studenten uit verschillende richtingen 
achter de schermen samenwerken.

De museumentiteiten van de univer-
siteiten zijn bijgevolg middelen en 
plekken voor educatie die het studen-
tenpubliek inwijden in theoretische en 
praktische kennis via de collecties, in 
onderzoek, wetenschappelijke vulgari-
satie en professionele praktijk, dit ech-
ter niet-exclusief.9 

Voor docenten zijn de collecties peda-
gogische hulpmiddelen die ze kunnen 
gebruiken tijdens de lessen, seminars 

en andere projecten en die hun stu-
denten de kans geven hun theoretische 
kennis in de praktijk te brengen. Aca-
demici omkaderen studenten biologie 
aan de Université libre de Bruxelles bij 
het gebruik van de collecties van het 
Muséum de zoologie et d’anthropologie 
voor de voorbereiding van activiteiten 
voor middelbare scholen. Een voor-
beeld: de editie in 2018 van de Prin-
temps des sciences (Wetenschappenlen-
te), de workshop Exploitation didactique 
d’un élevage de drosophiles (Didaktische 
verkenning van een drosofielkwekerij). 

En de onderzoekers? Zij gebruiken de 
specimina en andere artefacten niet 
enkel als onderzoeksobjecten, maar 
ook als middel voor educatie tijdens 
deze onderzoeken. Teams van het de-
partement biologie van de organismen 
en van de interfacultaire school van 
bio-ingenieurs aan de Université libre de 
Bruxelles gebruiken de infrastructuur 
van de Jardin botanique Jean Massart. 
Nicolas Vereecken van het laborato-
rium voor agro-ecologie onderzoekt 
in het kader van het project ‘ToxiFlo-
re’, gefinancierd door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de invloed van 
pesticiden die gebruikt worden door 
commerciële boomkwekerijen op de 
contaminatie van pollen. Dit gebeurt 
aan de hand van drie experimentele 
serres die in 2019 werden neergezet.11 

 6  Meer weten: N. Nyst, ‘Les musées et collections universitaires comme lieux de formation 
estudiantine. Le cas du Réseau des Musées de l’ULB’, in Les musées universitaires et leurs pu-
blics – The university museums and their publics, notulen van het colloquium georganiseerd door 
Embarcadère du Savoir en de Université de Liège, Luik, 5-7/11/2019, ter perse.

 7  A. QuerinJean, ‘Comment le Musée L, Musée Universitaire de Louvain, ouvert depuis fin 
2017, joue-t-il sa partition pour un nouveau concerto: students users friendly?’, conferentie 
gegevens tijdens het internationaal colloquium Les musées universitaires et leurs publics, Univer-
sité de Liège, 5/11/2019.

 8  www.universeum-network.eu
 9  Meer weten: N. Nyst, ‘Les musées et collections universitaires comme lieux de formation 

estudiantine’, op. cit., ter perse.
 10  Muséum de zoologie et d’anthropologie, activiteitenverslag 2018, ULB, n.p., p. 7.
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VULGARISERENDE 
MUSEUMEDUCATIE

Buiten de universiteit is het doelpubliek 
natuurlijk het grote publiek. Voor hen wil 
museumeducatie wetenschap toeganke-
lijker maken, laten zien hoe wetenschap 
ontstaat en wordt beoefend en de bezoe-
kers, die leken zijn, betrekken bij het we-
tenschappelijke proces en de onderzoe-
ken en hun resultaten samen bespreken. 

Binnenkort is er een nieuweling on-
der de Belgische universiteitsmusea: 
het MUMONS, dat in oktober 2021 de 
deuren opent. Het heeft zich tot be-
langrijkste taak gesteld een bijdrage te 
leveren aan de socioculturele inclusie 
in de regio Bergen, een economisch 
achtergesteld gebied. Het museum van 
de universiteit van Bergen zet in op het 
filantropische luik en heeft oog voor 
‘het geven aan ieder van sleutels om de 
wereld te begrijpen door nieuwsgierigheid, 
reflectie en een open geest te stimuleren 
en muren weg te nemen’.12 Het stelt dat 
wetenschappelijke kennis een strate-
gische rol speelt in het opnemen van 
burgerschap. Het MUMONS kondigt 
aan dat het zich niet langer zal beper-
ken tot wetenschappelijke communi-
catie, maar dat het nu ook iedereen via 
uitwisselingen over actuele vragen met 
het publiek de kans wil geven weten-
schappelijke kennis te verwerven.

We zien hetzelfde in het meest recen-
te Belgische universiteitsmuseum, het 
GUM van de universiteit van Gent, dat 
zich ‘Forum voor wetenschap, twijfel en 
kunst’ en ‘een museum voor ieder die durft 

na te denken’ noemt. Om een kritische 
blik te prikkelen, confronteren de acti-
viteiten van het GUM het publiek – dat 
hier ‘deelnemer’ wordt genoemd – met 
thema’s als wetenschap, cultuur en sa-
menleving. ‘De deelnemers voeren zelf 
onderzoek op basis van vragen, dialoog en 
een brede waaier van werkwijzen’.13 

Een trend die we tot slot steeds vaker 
zien in universiteitsmusea en -collec-
ties is dat het erfgoed en de activiteiten 
op het kruispunt worden geplaatst van 
wetenschap en kunst. Want binnen 
welke discipline de collecties zich ook 
situeren – biologie, fysica, architectuur, 
anatomie of mineralogie, wetenschap-
pelijke instrumenten, specimina, teke-
ningen of stalen – kunst en wetenschap 
staan binnen het universitaire erfgoed 
naast elkaar en gaan een dialoog aan 
met het publiek dat het allemaal ont-
dekt. Heette de voorloper van het Musée 
L van de UC Louvain, dat in 1979 werd 
geopend, toen al niet ‘Musée du dialo-
gue’ of museum van de dialoog?  

Het GUM levert daar ook geregeld het 
bewijs van, bijvoorbeeld met de res-
tauratie van een model van een paard 
gemaakt van papier-maché door Louis 
Auzoux (1797-1880) of een fresco uit 
2020 van de hand van muurschilder 
ROA op de gevel van het museum, be-
staande uit de skeletten van een olifant, 
een neushoorn, een grizzlybeer en een 
okapi14. Het Réseau des Musées van de 
ULB van zijn kant ijvert al meer dan 
vijftien jaar voor het smeden van ban-
den tussen kunst en wetenschap, met 
name via tentoonstellingen die het or-

 11  Jardin botanique Jean Massart, activiteitenverslag 2020, ULB, n.p., p. 12.
 12  https://mumons.be/a-propos/missions/ (geraadpleegd op 28/07/2021).
 13   https://www.gum.gent/fr (geraadpleegd op 28/07/2021).
 14  Ibid. Merk op dat de straatartiest trouw blijft aan de regel die hij zichzelf heeft opgelegd: een band 

met de lokale fauna (O. Granoux, ‘Street art: le mystérieux Roa rapatrie ses monstres fantasti-
ques à Paris’, Télérama, 14/01/2021; https://www.telerama.fr/, geraadpleegd op 28/07/2021). 
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ganiseert: ULBulles. Les musées de l’ULB 
accueillent la BD (2009) of Insoupçon-
nables beautés de la recherche. Le dessin 
dans les collections de l’ULB (2012).15 En 
dit zijn slechts een handvol voorbeel-
den uit een ruim aanbod.

OM AF TE SLUITEN

De lokale, regionale, nationale en we-
reldwijde context waarbinnen de univer-
siteitsmusea en -collecties zich positio-
neren, bijvoorbeeld met de prangende 
vraagtekens die bij de rol en de plaats van 
wetenschap in de samenleving worden 
gezet, leidt tot kenteringen binnen deze 
instellingen zelf. Zij willen namelijk 
geloofwaardig en aantrekkelijk blijven 
voor een niet-universitair publiek. Ze 
kunnen zich niet langer tevredenstellen 
met een rol als ‘geleerd museum’, maar 
moeten zichzelf opnieuw uitvinden en 
als het ware een ‘communicerend mu-
seum’16 voor de burger worden. Zij doen 
hiervoor een beroep op een nieuwe – 
hoofdzakelijk digitale – taal en nieuwe 
methoden, zoals inclusie van amateur-
praktijken en cocreatie (participatief 
onderzoek en platform, living labs, en-
zovoort), om wetenschap nog meer te 
verankeren in het dagelijkse leven, om 
nieuwsgierigheid te stimuleren en ruim 
plaats te maken voor verbeelding, reflec-
tie en participatie van het publiek. En 
welke betere manier daarvoor, voor de 
makers, gebruikers en beheerders van 
het erfgoed van de universiteiten, dan 
‘publiekelijk de wil om een culturele en 
sociale speler te zijn te herbevestigen en 
die rol ook voluit te gaan spelen’?17 

Want net als elders wordt ook in de 
musea en de collecties van de Belgische 
universiteiten niet langer de vraag ge-
steld naar de noodzaak van een dialoog 
tussen wetenschap en samenleving, 
tussen wetenschappelijk erfgoed en 
maatschappelijke kwesties. Het is nu 

 15  Georganiseerd in de Espace Allende (campus van Solbosch), respectievelijk van 23/10 tot 
7/11/2009 en van 13/01 tot 12/03/2012 (zie bibliografie).

 16  G. GiacoBini, Attirer le grand public aux musées universitaires. L’expérience turinoise, conferentie 
gegevens tijdens het internationaal colloquium Les musées universitaires et leurs publics, Univer-
sité de Liège, 6/11/2019.
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Expérimentarium de pysique (XP) :  
combinatie van oude collecties en moderne 

inrichtingen © J. Christophe

 17  H. Dreyssé, ‘Comment la question des publics pourrait-elle devenir centrale pour les musées univer-
sitaires? Quelques aperçus sous diverses latitudes’, conferentie gegevens tijdens het internationaal 
colloquium Les musées universitaires et leurs publics, Université de Liège, 6/11/2019.

 18  S. SouBiran, ‘Patrimoine des universités et médiation culturelle des sciences’, in La Lettre de 
l’Ocim, 164, 2016, p. 36-37.

in de tijd beter begrepen worden’, met 
name wat betreft de technische, econo-
mische en politieke context waarin dit 
zich afspeelt.18 

87tijd voor ‘sociaal bewuste, participatieve 
wetenschap en verantwoord onderzoek en 
innovatie’, die de bezoeker ‘in het hart 
van het proces en de praktijken die ge-
paard gaan met het opbouwen van weten-
schappelijke kennis, plaatsen, want alleen 
zo kunnen de ontwikkeling en de evolutie 
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 1  S. Chaumier [met F. Collin], Fernand Collin, directeur du Préhistomuseum de Ramioul à Liège, 
Rapport van de Mission Musées du XXIe siècle, vol. 5 – Bijdragen, ministerie van Cultuur, 
Parijs, 2017, p. 11-14 – zie ook: S. Chaumier & F. Collin, De la pédagogie du geste et de la pop-ar-
chéologie! in La Lettre de l’OCIM, 170, 2017, p. 32-34.

Wat begint als het Museum van de 
Prehistorie in Wallonië groeit via 

de Prehistosite van Ramioul uit tot het 
Prehistomuseum. En al die tijd is ons 
museum gesitueerd te Flémalle vlak 
bij Luik blijven timmeren aan de pu-
bliekswerking rond het erfgoed. Dat is 
een continu proces waaraan nog steeds 
wordt gewerkt in het lab voor museu-
meducatie van onze instelling. Nu we 
deze geschiedenis op papier zetten, 
geeft dat ons de kans terug te keren 
naar publicaties en werkdocumenten 
die al aanwezig zijn in ‘de diepe la-
gen van onze museumeducatie’. Het 
leek ons nuttig er enkele elementen 
uit te halen en ze op onze website ter 
beschikking te stellen van de lezer van 
deze korte samenvatting [www.prehis-
to.museum/journal].

In 1989 stelt het museum voor om de 
prehistorie actief bekend te maken bij 

het brede publiek. De term ‘museu-
meducatie’ wordt in die tijd echter nog 
niet gebruikt. Vandaag, is het Prehis-
tomuseum een atypische1 en unieke 
instelling in Europa, waar de belang-
rijkste prehistorische collectie van Bel-
gië (meer dan 500.000 voorwerpen) 
op een dynamische manier wordt be-
waard, bestudeerd en gevaloriseerd. 
Met een team dat hoofdzakelijk uit ar-
cheologen bestaat (20 van de 30 werk-
nemers) is het Prehistomuseum ‘100% 
museumbemiddelaar’. In een uitzon-
derlijk natuurgebied van 30 ha creëert 
het originele en ongeziene banden 
tussen het prehistorische erfgoed en 
de homo sapiens van vandaag. Boven-
dien is het Prehistomuseum ook een 
MuséoParc met de ambitie iets te be-
tekenen voor de culturele ontplooiing 
van allen. Sinds de nieuwe insteek en 
de uitbreiding in 2016 van de Prehis-
tosite van Ramioul (geopend in 1994) 

Het lab voor museumeducatie 
van het Prehistomuseum
Van een kinesthetische-  
naar een systemische  
en filosofische aanpak
Fernand Collin - Directeur 
Marie Wéra - Verantwoordelijke voor het lab voor museumeducatie
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worden hier jaarlijks tussen 50.000 en 
65.000 bezoekers verwelkomd. Onze 
instelling is gesticht door de gemeente 
Flémalle en de vzw ‘Les Chercheurs de 
la Wallonie’, een geleerd genootschap 
van amateurarcheologen die de grot 
van Ramioul ontdekten in 1907. Van-
daag wordt ze door het ministerie van 
Cultuur erkend als een museum cate-
gorie A en door het Commissariaat-Ge-
neraal voor Toerisme als uitzonderlijke 
toeristische attractie. Het Prehistomu-
seum kan ook rekenen op steun van het 
Agence Wallonne du Patrimoine (Waals 
agentschap voor erfgoed), waarmee het 
samenwerkt voor opdrachten rond pre-
ventieve archeologie. Naast behoud en 
studie en boven op de expertise inzake 
preventieve conservatie worden ook 
geregeld onderzoeken rond experimen-
tele archeologie en museumeducatie 
ontwikkeld in samenwerking met de 
twee laboratoria gewijd aan deze on-
derzoeksvelden. Het Prehistomuseum 
is actief binnen het Réseau des musées 
wallons (MSW, netwerk Waalse musea) 
van het ICOM en het Internationale 
Netwerk van Musea en Paleontologi-
sche Sites (Ice Age Europe).  

WAT HEEFT HET 
PREHISTOMUSEUM ZIJN 
BEZOEKERS VANDAAG  
TE BIEDEN EN WAAROM?

De hoofdbestaansreden van het Pre-
histomuseum is ‘het uitzonderlijke 
verhaal vertellen van de homo sapiens, 
om als inspiratie te dienen voor onze 
toekomst!’ De prehistorie is enorm 
boeiend, ook al zijn er maar weinig 
overblijfselen te vinden. Ze licht de 
sluier over onze gemeenschappelijke 

afkomst, maar geeft ons ook een inkijk-
je in de gevarieerde culturele uitingen 
van de menselijke samenleving sinds 
het begin der tijden. Tijdens een van 
de vele activiteiten in het Prehistomu-
seum ontdek je het uitzonderlijke ver-
haal van de homo sapiens, loop je in de 
voetsporen van ons eigen avontuur en 
kan je ontdekken wie we zijn. Weten 
waar we vandaan komen om ons heden 
beter te begrijpen en, waarom niet, ons 
wat inspiratie te geven voor onze toe-
komst.

Privébezoekers kunnen in het muse-
um en het 30 ha grote park vrij negen 
speelse (Amuseer je met…) en edu-
catieve (Pour apprendre que /Om te le-
ren dat…) activiteiten doen. Er is ook 
dagelijks de gelegenheid om vragen te 
stellen aan archeologen en educatieve 
medewerkers en zelf te experimente-
ren met technologieën uit de prehis-
torie (vuur maken, oefenen met een 
werptuig, vuursteen slijpen, aardewerk 
maken…). Groepen (scholen, vereni-
gingen, bedrijven…) volgen hetzelfde 
parcours, maar kunnen kiezen uit een 
dertigtal verschillende workshops met 
een archeoloog of educatieve medewer-
ker. Hier wordt voornamelijk gekeken 
naar gemeenschappelijke punten tus-
sen de homo sapiens van de prehistorie 
en die van vandaag: Sapiens et ses ancê-
tres (Sapiens en zijn voorouders), Tous 
Sapiens (Alle Sapiens), Sapiens nomade 
(nomadische Spaiens), Sapiens chas-
seur (jagende Sapiens), Sapiens agri-
culteur (landbouwers), Sapiens créateur 
(Sapiens ontwerper), Sapiens bâtisseur  
(Sapiens bouwer), Sapiens et la nature 
(Sapiens en de natuur), Sapiens sous la 
loupe (Sapiens in de kijker). 
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HOE ZIET DE DNA VAN DE 
PUBLIEKSWERKING VAN 
HET PREHISTOMUSEUM 
OP DE MUSEUMWERKING 
ERUIT?

In de loop van 30 jaar is publiekswerking 
stapje bij beetje de hoofdactiviteit van het 
museum in al zijn dimensies geworden. 
Vandaag is het dan ook de ruggengraat 
van het culturele, wetenschappelijke, 
sociale en toeristische project van de in-
stelling. Het museum annex educator 
koppelt voortdurend terug naar wat het 
publiek, de collecties en de wetenschap 
nodig hebben. Museumeducatie is de 
voeding van de transversale aanpak van 
het museum. Precies dat transversale 
maakt het mogelijk dat muren worden ge-
sloopt en het museum op een ongeremde 
manier wendbaar kan zijn, wat meer dan 
nodig is. In dat opzicht laat het museum 
zich leiden door een kompas, veel meer 
dan door normen. Het zet de richting uit, 
wijst de weg. Het zet alle neuzen op stra-
tegisch, maar ook op operationeel vlak in 
dezelfde richting. De bestaansreden ver-
klaart waarom er een publiekswerking is 
en bij uitbreiding ook waarom het Prehis-
tomuseum zelf er is. Via onderzoek en ac-
ties inventariseert het laboratorium voor 
museumeducatie de concepten waarop 
het museum is gegroeid en integreert ze 
in zijn didactische aanpak. Samen met de 
educatieve dienst en de museumanima-
toren brengt het die in de praktijk, evalu-
eert ze en stuurt ze bij.

De bestaansreden van het Prehistomu-
seum is ieder de kans geven zich onder 
te dompelen in de geschiedenis van de 
mensheid door de prehistorie, de ar-
cheologie en de natuur van dichtbij te 
leren kennen.

Het Prehistomuseum is er voor, door en 
met zijn gebruikers. Het is een archeo-
logiemuseum dat zich neerzet als een 
ethisch museum voor de samenleving 
en de burgers. De collecties staan stil 
bij de grote vragen in onze samenleving 
en worden op die manier in perspectief 
gezet. Het wijdt uit over de wetenschap-
pelijke en maatschappelijke aanpak en 
staat stil bij hoe er met twijfel wordt 
omgegaan. De mensheid is universeel, 
maar komt doorheen de tijd en de ruim-
te op verschillende manieren tot uiting. 
Het Prehistomuseum erkent dat en is 
daarmee een museum van de mens, dat 
de complexiteit van het gedrag wil begrij-
pen en doen begrijpen. Daarvoor wordt 
in de prehistorie en in de archeologie 
op zoek gegaan naar feiten die voor ons 
vandaag een betekenis hebben en een 
filosofische overpeinzing bij het lot van 
ons mensen kunnen stimuleren. Het 
museum maakt het erfgoed – dat het be-
waart en waarvoor het verantwoordelijk 
is – intellectueel, sociaal en fysiek toe-
gankelijk en wil zich zo richten op zoveel 
mogelijk mensen. Daarnaast wil het zijn 
kennis, expertise en interpersoonlijke 
vaardigheden ook verbeteren en inzetten 
om de ervaring van de gebruikers nog 
rijker te maken. Het team van het muse-
um noemt zijn aanpak zelf ‘pop-archeo-
logie’, met andere woorden ‘proberen 
een museum te maken voor mensen die 
niet van een museum houden, maar ook 
voor wie er wel van houdt!’

De bestaansreden van het Prehistomu-
seum bestaat uit vier onderdelen, die on-
losmakelijk met elkaar verbonden zijn 
en complementair zijn, en samen de 
sokkel vormen van het culturele en we-
tenschappelijke project van de instelling. 
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1.  IEDER DE KANS GEVEN  
ONS ERFGOED EN DE HULP-
BRONNEN TE ONTDEKKEN. 

Het Prehistomuseum biedt onderdak 
aan belangrijke collecties uit de prehisto-
rie, maar ook uit andere tijdvakken van 
onze geschiedenis. Daarnaast is het een 
archeologische site, wordt er uitgebreide 
documentatie bewaard en is er een ruim 
natuurgebied. Al deze hulpmiddelen 
worden ingezet om de bezoekers iets bij 
te leren, te laten zien hoe ze iets kunnen 
bijleren, hoe ze kunnen handelen en re-
ageren. Aan de hand van de diversiteit 
van de uitingen en de relativiteit van het 
belang ervan in functie van de standpun-
ten worden de bezoekers uitgenodigd om 
stil te staan bij dit erfgoed. Het museum 
postuleert dat ‘erfgoed niet bestaat’, maar 
dat het onze behoefte (drang) is om het 
te verwerven, bewaren, bestuderen en 
delen, die erfgoed oplevert. Het muse-
um wil bezoekers ook bewust maken van 
het fenomeen dat erfgoed is en van het 
belang ervan in de ontwikkeling van en 
het inzicht in onze samenleving. Erfgoed 
maakt onderdeel uit van het bouwen aan 
een erfgoedidentiteit die samenhangt 
met de specifieke eigenheden van tijd en 
ruimte. Maar meer nog dan tijd en ruim-
te wil het museum het universum dat de 
hele mensheid deelt, benadrukken en 
niet die specifieke kenmerken uitlichten. 
Zo hoopt het een aanzienlijke bijdrage 
te kunnen leveren aan een volkseducatie 
waarbinnen de diversiteit van culturele 
uitingen die het laat zien en verklaart, 
een kritische geest ontwikkelt die onze 
vastgeroeste ideeën en zekerheden nuan-
ceert. Bij de woorden ‘vooruitgang, evolu-
tie en beschaving’ worden nuttige vraag-
tekens gezet tijdens de debatten die onze 
samenleving over ‘samen leven’ voert. 

2.  IEDER DE KANS GEVEN  
HET ECOSYSTEEM VAN DE 
MENSHEID TE BEGRIJPEN. 

Het museum wil het menselijke gedrag 
in al zijn dimensies begrijpen en laten 
begrijpen: sociaal, cultureel, economisch 
en op het vlak van milieu. De archeologi-
sche vondsten die onderzocht, tentoon-
gesteld of verklaard worden, worden op 
een systemische manier benaderd zodat 
de complexe en gelijktijdige interactie 
met de bouwstenen van het ecosysteem 
waarbinnen de menselijke samenlevin-
gen voortdurend veranderen, geëxpli-
citeerd worden. De verklaring van het 
transdisciplinaire en het interdisciplinai-
re karakter draagt bij aan de ontwikke-
ling van een wetenschappelijke cultuur 
waarbinnen begrip voor de wetenschap-
pelijke benadering de ‘twijfel’ aanvaard-
baar moet maken, wat de basis is van ie-
der onderzoek. De ‘ecosysteemgerichte’ 
aanpak combineert alle erfgoedbronnen 
van het museum en de uiteenlopende 
standpunten van de verschillende ge-
bruikers. Het museum laat zien wat het 
niet weet en waarom het onderzoek doet. 
Het werkt samen met de gebruikers om 
door ervaring van het erfgoed de geza-
menlijke reflectie te verrijken.  

3.  IEDER DE KANS GEVEN EVEN 
ALLES LOS TE LATEN, ZICH  
TE HERBRONNEN, STIL TE STAAN 
BIJ ZICHZELF ALS INDIVIDU  
EN/OF ALS GROEP INDIVIDUEN. 

Omdat de prehistorie in het collectieve 
denken verwijst naar gebrek, overleven, 
eenvoud, een verloren paradijs of primi-
tiviteit en omdat de infrastructuur van 
het museum bestaat uit ruimten die in 
contrast tegenover elkaar worden gezet 
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(in de natuur, in het donker, op blote 
voeten, midden in de collecties…), is 
het Prehistomuseum bij uitstek een 
plek om te ontdekken, te genieten, zich 
goed te voelen en te mediteren. ‘De 
sfeer van de omgeving’ creëert gun-
stige en gevarieerde omstandigheden 
om stil te staan bij existentiële vragen: 
‘Waar komen we vandaan? Wie zijn 
we? Waar gaan we naartoe?’ Aan de 
hand van zintuigen en emoties wordt 
het publiek aangemoedigd tot reflectie 
over te gaan. Zelf ervaren hoe de ‘pri-
mitieve mensen’ leefden bijvoorbeeld, 
aan de hand van eenvoudige handelin-
gen, leidt tot een complexer denken. 
Door zich onder te dompelen in de 
natuur komen vragen op over de men-
selijke cultuur, over wat aangeboren en 
wat verworven is. Het museum nodigt 
als vanzelf uit na te denken over wat ge-
luk is: ‘Zijn we uiteindelijk gelukkiger 
dan onze voorouders?’ Dat is de reden 
waarom het Prehistomuseum zichzelf 
een ‘museum van de mens’ en ‘het 
museumpark van de prehistorie om de 
mensheid zelf te ervaren’ noemt.

4.  IEDER DE KANS GEVEN EEN 
BEROEP TE DOEN OP PROFESSI-
ONELE EXPERTISE EN PROFES-
SIONELE EN/OF PROFESSIONA-
LISERENDE DIENSTEN.

Het Prehistomuseum wil zijn kennis, 
vakkennis en interpersoonlijke vaardig-
heden ontwikkelen om zijn bestaansre-
den, namelijk ten dienste staan van het 
publiek, te realiseren. Daarvoor moet 
de organisatie van de onderneming 
voortdurend verbeterd worden en moe-
ten voortdurend specifieke en geschik-
te methodologieën voor de beste uitoe-

fening van zinvolle museumfuncties 
ontwikkeld worden. Als het museum 
zich neerzet als museale onderneming, 
zijn daarvoor technologieën voor be-
heer en management nodig die aan-
gepast zijn aan het project en de grote 
uitdagingen ervan. Een aanpak door de 
bril van economische functionaliteit en 
samenwerking, alsook de verbetering 
van de organisatie door management 
van kwaliteit en collectieve intelligentie 
zijn bedrijfservaringen. Als ze succes-
vol zijn, kunnen ze andere culturele 
en toeristische ondernemingen mis-
schien ook wel inspireren. Het Prehis-
tomuseum is misschien ook wel een 
laboratorium om te experimenteren 
met museumbeheer. Het laboratori-
um voor experimentele archeologie, 
het centrum voor conservatie, studie 
en documentatie en het laboratorium 
voor museumeducatie ontwikkelen 
diensten en werk- en vormingsmetho-
den die erom vragen gedeeld te worden 
met collega’s van andere instellingen 
of studenten prehistorie, museologie, 
museumeducatie, toerisme en erfgoed, 
en economie. Het Prehistomuseum 
zoekt, onderneemt en experimenteert 
met bescheidenheid en ambitie, maar 
altijd met als hoofddoel iets te beteke-
nen voor de gebruikers en het erfgoed.  

WAT ZIJN DE 
BELANGRIJKSTE DATA  
IN DE MUSEUMEDUCATIE 
SINDS 1989 IN HET 
PREHISTOMUSEUM?

1989/1993: de periode van het Chi-
nese spreekwoord ‘Ik hoor en ik ver-
geet, ik zie en ik begrijp, ik doe en ik 
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onthoud…’. Het Musée de la Préhistoire 
en Wallonie (geopend in 1987) wil van 
de bezoeker zelf de ontdekker maken. 
Daarom worden workshops op basis 
van onderzoek naar experimentele ar-
cheologie uitgewerkt voor scholen. Het 
museum is daarmee een pionier op dit 
vlak en kiest ervoor de bezoekers pre-
historische activiteiten te laten uitvoe-
ren (vuur maken, vuursteen hakken…) 
om de waas van geheimzinnigheid die 
over de prehistorie hangt, een beetje 
weg te nemen en iedereen de kans te 
geven het erfgoed zelf te ervaren. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen animatie en eigenlijk onderzoek 
om ook een bijdrage te leveren tot de 
wetenschappelijke cultuur.2 

1994/2000: de periode van de ‘ar-
cheologie-boodschap’. Oprichting van 
een structuur die aangepast is aan mu-
seumeducatie voor scholen en indivi-
duele bezoekers aan de ‘Préhistosite 
van Ramioul’. Eerste theoretisering 
over museumeducatie rond de prehis-
torie met de pedagogie van het hande-
len en de archeologie-boodschap. Na 
de vraag ‘Hoe bezielen?’ komt heel 
snel de vraag ‘Waarom bezielen en 
voor wie?’. De Préhistosite werkt een 
modeltraject voor de bezoeker uit aan 
de hand van museumeducatie (voor en 
door het erfgoed) gebaseerd op de the-
orie van de nieuwe geografie. De sys-
temische museumeducatie komt op 
(feiten/economie/cultuur/milieu) en 
wordt door verschillende archeologen 

en educatieve medewerkers van het 
museum gebruikt als eerste methode 
voor publiekswerking rond de prehis-
torie. Tezelfdertijd brengt de bewust-
wording dat erfgoed een permanente 
hedendaagse creatie en een relatieve 
waarheid is, het idee van ‘archeologie 
als boodschap’ mee, waarbij archeolo-
gie en het museum beschouwd wor-
den als spiegels voor de samenleving 
met alles wat daarbinnen vertekenend 
is. Uit deze periode stamt ook de uit-
spraak: Beter goede vragen stellen dan 
slechte antwoorden verzinnen!3 

2001/2007: de periode waarin de Pre-
histosite het concept van ‘museume-
ducator’ bedenkt voor alle museum-
functies Een steeds groter wordende 
educatieve dienst (tussen 10.000 en 
15.000 schoolkinderen en 4000 tot 
5000 privébezoekers per jaar) en het 
opstellen van een eerste Code voor 
de deontologie van museumeducatie, 
bedoeld om het vak van museumbe-
middelaar in een vorm te gieten. De 
deontologische code  wordt opgesteld 
op basis van die van de journalistiek, 
omwille van de analogie tussen de 
twee, een schakel tussen feiten en sa-
menleving. De museumeducatie gaat 
de fase van de professionalisering in, 
waardoor ze plots centraal komt te 
staan en alle andere functies van het 
museum stimuleert. De Prehistosite 
geeft zichzelf een eigen definitie van 
museum en noemt zich bemiddelaar-
museum.

 2  F. Collin, ‘Recherche, vulgarisation et pédagogie de la Préhistoire, réflexions à partir d’exem-
ples d’animations au Musée de la Préhistoire en Wallonie’, in Bulletin de la Société royale belge 
d’Études géologiques et archéologiques “Les Chercheurs de la Wallonie” 32, 1992, p. 53-71.

 3  F. Collin, ‘Patrimoine archéologique et société : relations difficiles ? Le rôle du médiateur’, 
in Bulletin de la Société royale belge d’Études géologiques et archéologiques ‘Les Chercheurs de la 
Wallonie’ 40, 2000, p.: 7-15.

 4  F. Collin, 2001-2002. ‘Médiation du patrimoine archéologique’, in Bulletin de la Société royale 
belge d’Études géologiques et archéologiques ‘Les Chercheurs de la Wallonie’ 41, 2001-2002, p.  7-12.
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WAAROM ZICH EEN BEMIDDELAAR MUSEUM NOEMEN?

Omdat publiekswerking niet een van de opdrachten van een museum is. Ze is het 
actieve principe van de vier fundamentele taken van het museum en zijn werking. 
Het beleid van acquisitie, conservatie en studie, communicatieprojecten en het 
beheer van de instelling worden aangedreven door de energie die gehaald wordt 
uit de ontmoeting in het museum tussen publiek, erfgoed en wetenschap. Het 
museum creëert van nature banden tussen zijn drie pijlers en is dus bemiddelaar 
doorheen de gehele operationele keten omdat het zijn opdrachten door, voor en 
met het publiek realiseert. Dat publiek is zijn bestaansreden. Het belangrijkste 
kenmerk van het museum als educator is de waas weghalen die in de ogen van 
het publiek over erfgoed en wetenschap hangt. Dit doet het door zich bewust te 
worden van de maatschappelijke processen achter museumeducatie. Aangezien 
erfgoed en wetenschap concepten zijn die voortdurend veranderen, neemt het 
museum als educator akte van de subjectieve en relatieve aard van zijn educatie. 
Het museum als bemiddelaar is het aan zichzelf verplicht het hele proces rond 
erfgoed en onderzoek uitdrukkelijk te formuleren zodat het ‘standpunt’ dat alle 
keuzes en acties bepaalt, begrijpelijk is voor iedereen. De ‘making-of’ is een van de 
deontologische basissen van het museum als bemiddelaar.

We kunnen er dus van uitgaan dat het museum als bemiddelaar zijn missies 
fundamenteel in vraag stelt, vooral als die vastgeroest zijn (verwerven om te 
verwerven, conserveren om te conserveren, bestuderen om te bestuderen, com-
municeren om te communiceren). Daarom moet het zijn projecten rechtvaar-
digen en tegelijk een antwoord geven op vier vragen: wat, waarom, voor wie en 
hoe? Het museum als bemiddelaar is echter geen anarchist, het realiseert zijn 
opdrachten namelijk met respect voor deontologische normen en regels. Dankzij 
deze ‘positieve schizofrenie’ kan het museum als bemiddelaar het publiek een 
reeks projecten aanbieden waarin het interesse heeft. Als een kunstenaar creëert 
het museum onverwachte spanningsvelden in het hart van onze fundamentele 
tegenstellingen. Het museum spreekt als het ware het museum in elk van ons 
aan in de wirwar van onze existentiële vragen. Als een museum verzamelen ie-
dere man, iedere vrouw en ieder kind herinneringen, sorteren, rangschikken en 
bewaren ze en geven ze vervolgens door, ongeacht of ze stoffelijk of onstoffelijk 
zijn. Op deze grote agora binnen het museum kan eenieder dus nadenken over 
hoe hij of zij zelf herinneringen sprokkelt, over de preventieve conservatie van de 
belangrijkste dingen die hij of zij wil behouden en kan hij of zij zich afvragen hoe 
die waarden aan de kinderen doorgegeven kunnen worden… Het museum is niet 
meer beperkt in tijd en ruimte!

Het museum conserveert hoofdzakelijk de menselijke natuur, de eigenheid van 
de mens, de verscheidenheid aan gedragingen en de sporen van zijn keuzes en 
handelingen tijdens de prehistorie. Het is dus niet alleen een materiële verzame-
ling noch gewoon een gebouw. Het wordt een collectief proces van erkenning van 
erfgoed en een geëngageerd, veranderlijk, modern of opvallend proces in de we-
reld van de kennis”.

(2007)

“

„
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2008/2012: de periode van de ‘actieve 
principes van het museum’.5 Officiële 
oprichting van het lab voor museume-
ducatie om publiekswerking te onder-
zoeken, creëren, ermee te experimente-
ren en te evalueren, wat voeding geeft 
aan het museale proces in zijn geheel. 
De Préhistosite wordt te klein voor de 
35.000 bezoekers per jaar. Voorberei-
ding van de vierde uitbreidingsfase. Dat 
is ook de periode waarin het museum 
een echte museumonderneming wordt, 
waarvan het financiële evenwicht voor 
50% afhangt van eigen inkomsten. Het 
zet de reflectie over het nut van een mu-
seum voor de maatschappij verder en 
stelt een museale aanpak voor zichzelf 
op, waarbij het, net als bij een genees-
middel, de ‘actieve principes van het 
museum’ oplijst. Sindsdien zijn de kern-
woorden van het Prehistomuseum de 
volgende: museumeducator, agora, we-
tenschap, levendigheid, duurzaam, bur-
gerzin, een toeristische onderneming 
en een rechtvaardig museum. In deze 
periode wordt het museum als educator 
zich er ook bewust van dat het handelt in 
een ‘museaal ecosysteem’. Het museum 
wordt zich bewust van de noodzaak om 
inspiratie te halen uit zijn biotoop.

2013/2016: de periode van de ‘Pop-Ar-
cheologie’ en de ‘5M-theorie’. Bouw 
van het Prehistomuseum, een nieuwe 
invulling van de Prehistosite (het muse-
um groeit van 3 naar 30 ha). Creatie van 
negen permanente tentoonstellingen 
binnen en buiten. Dit is ook de periode 
waarin het museum zijn museumedu-
catie onder de gezamenlijke noemer van 
‘pop-archeologie’ schaart, geïnspireerd 

op de pop-filosofie. Het is de ambitie een 
‘museum te maken voor zij die niet van 
musea houden en voor zij die er wel van 
houden’. Op zijn eigen manier opent het 
museum intern een debat over volkscul-
tuur, dat de creativiteit moet stimuleren 
voor de keuze van permanente tools voor 
museumeducatie (tentoonstellingen om 
te ervaren) en voor het uitwerken van 
programma’s voor museumeducatie. 
De geëngageerde systemische en volkse 
aanpak stimuleert de behoefte om muse-
umeducatie te verankeren in begrip voor 
het menselijke gedrag. Daarom stelt het 
museum een pedagogie van het mense-
lijke gedrag op, de ‘5M-theorie’ (Materi-
aal, Model, Manier, Mondelinge uiting, 
Metafysica), die de hoeksteen is van het 
Prehistomuseum en alle tentoonstel-
lingservaringen die aan de bezoekers 
worden aangeboden. Updaten van de 
deontologische code. Organisatie van 
opleidingen voor leerkrachten.

2017/2020: de periode van ‘het muse-
um als onderneming’. Noteren van de 
huidige bestaansreden van het museum 
op basis van een economisch model dat 
voortvloeit uit de circulaire economie, de 
‘Economie van de Functionaliteit en de 
Samenwerking’. Dit is ook een succesvol-
le periode (het bezoekersaantal schom-
melt tussen 55.000 en 65.000 per jaar, 
waarvan 30.000 via schoolbezoeken). 
Na een periode waarin het museum 
zichzelf een ‘avonturenpark van de pre-
historie’ noemde, omschrijft het zichzelf 
nu als een ‘museumpark’. 2020 is het 
jaar van de pandemie. Het faillissement 
dreigt en het museum is verplicht zich 
te herpositioneren en herstructureren. 

 5  F. Collin  & M. Wéra, ‘Le Musée-Médiateur du Préhistosite de Ramioul au Préhistomuseum : 
reformulation d’un projet muséal à Flémalle (Liège, Belgique)’, Actes du 9e Congrès de l’Associ-
ation des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique - 56e Congrès de la Fédération 
des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique (Luik, 23-26 augustus 2012) Congres van Luik,  
II,  2, 2017, p.  163-173.
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De hygiënemaatregelen worden ver-
werkt in het dagelijkse beheer van het 
museum. Het dienstenaanbod wordt 
herwerkt en er wordt teruggekeerd 
naar de essentie en het hart van de mu-
seumberoepen. De ijkpunten worden 
naar beneden bijgesteld en de ‘cho-
reografie’ van de animaties herwerkt. 
Dit blijkt op heel wat aspecten van het 
leven van het museum een gunstige 
uitwerking te hebben en in het bijzon-
der op het professionele leven van de 
museumanimatoren, die nu veel meer 
initiatief en creativiteit aan de dag mo-
gen leggen dan vroeger, wat een ‘nieuw 
tijdperk van mogelijkheden’6 opent.

2021 wordt de periode van het ‘mu-
seum als hoofdfiguur in de transitie’. 
Na het succes van ‘operatie Super Sa-
piens’, gelanceerd in volle covidcrisis 
om stil te staan bij en na te denken over 
hoe wij kunnen reageren op tegenslag 
dankzij ons menselijke talent, schrijft 
het Prehistomuseum zijn mantra: ‘Het 
uitzonderlijke verhaal vertellen van de 
homo sapiens, om als inspiratiebron te 
dienen voor onze toekomst!’. Dit gaat 
samen met een nieuwe storytelling, die 
een meer leesbare leidraad geeft en in-
zet op het speelse en educatieve aspect 
van de voorgestelde ervaringen die be-
zoekers hier kunnen komen beleven. 
Uiteraard wil het Prehistomuseum 
zich tot slot ook engageren op de weg 
naar museumeducatie en duurzame 
ontwikkeling. Samen met zijn part-
ners bestudeert het de mogelijkheden 

om zijn waardenaanbod op de site te 
diversifiëren, maar ook op de bijko-
mende 30 ha, die op voorstel van de 
aangrenzende steengroeve een nieuwe 
bestemming kunnen krijgen, zodat het 
Prehistomuseum uitgebreid kan wor-
den. Het Prehistomuseum werkt op dit 
ogenblik ook aan educatie rond het an-
tropoceen… (wordt vervolgd).

WAAROM WIL HET 
PREHISTOMUSEUM 
BEMIDDELAARMUSEUM VAN 
DE TRANSITIE WORDEN?8 

Wat doet het museum wanneer onze 
kinderen de straat optrekken om onze 
planeet te redden? Aangesproken door 
deze vraag zet het Prehistomuseum 
geleidelijk een reeks acties in gang om 
concreet onderdeel te worden van de 
transitie. Het museum van ‘moeten’ 
(moeten verwerven, conserveren, be-
studeren en de collectie verspreiden) 
wordt een museum van de transitie: 
een museum dat samen met de collec-
tie en de kennis een rol wil spelen in de 
complexiteit, kennis wil overbrengen 
en mensen met elkaar wil verbinden 
om deel te nemen aan onderzoek naar 
een toekomst voor onze planeet en dus 
voor de mens. In lijn met zijn bestaans-
reden ‘bestaat het Prehistomuseum 
om ieder de kans te geven zich onder 
te dompelen in het verhaal van onze 
mensheid door de prehistorie, de ar-
cheologie en de natuur zelf te ervaren’. 

 6  PREHISTOMUSEUM ASBL, 2018. Dossier voor de aanvraag tot omvorming van het muse-
um in een categorie A (juni 2018), II. Het cultureel en wetenschappelijk project, 44 p. Zie in 
het bijzonder p. 22-35 en p. 42-43 [Archief Prehistomuseum cote PR-667].

 7  M. Wéra, Lettre à nos visiteurs. Pourquoi un grand jeu? Par un Homo sapiens de la Préhistoire et 
ses amis du musée, 2020. https://www.prehisto.museum/journal/Lettre-à-nos-visiteurs.

 8  Prehistomuseum Team, ‘The reason for the Prehistomuseum’, in Ice Age Europe Magazine, 
2017, 2, p. 36-37.
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Het museumteam is ervan overtuigd 
dat het Prehistomuseum een nuttige 
speler kan (moet) worden in de duurza-
me ontwikkeling.

OM OM TE GAAN  
MET COMPLEXITEIT

Wordt onze westerse samenleving niet 
stilaan verstikt door een (simplistische) 
eenheidsgedachte die voortvloeit uit on-
ontkoombare spanningen veroorzaakt 
door onze onzekerheden en twijfels, 
onze overtuigingen en wetenschappe-
lijke waarheden? De prehistorie is een 
bijzondere wetenschappelijke disci-
pline waarbinnen we elke dag, samen 
met onze bezoekers, kunnen experi-
menteren met de complexe gedachte. 
Onze educatieve dienst werkt dagelijks 
aan animaties die de systemen in ar-
cheologische feiten en de complexiteit 
van het menselijke handelen wil door-
geven, wil zien en wil begrijpen. Ons 
laboratorium voor museumeducatie 
werkt aan een universele benadering 
van de mensheid en doet dat door in te 
zetten op de diversiteit van de culturele 
expressies in tijd en ruimte. Het heeft 
de ‘5M-theorie’ op punt gesteld, een 
pedagogie van de complexiteit van het 
menselijke gedrag die alle animaties 
en tentoonstellingen van het museum 
onderbouwt. Bezoekers worden in een 
ruimte met de permanente tentoonstel-
ling ‘De making-of van het museum’ 
geïnformeerd van deze ‘stellingname 
van het museum’. 

‘Het Prehistomuseum biedt op dit 
ogenblik een universele aanpak aan 
van het menselijk gedrag door te stel-
len dat onze handelingen op ieder Mo-

ment, in een gegeven Milieu, ergens in 
de Wereld, bepaald worden door onze 
Metafysica, onze Mondelinge uitingen, 
onze Modellen, onze Manieren, ons 
Materiaal en dat we slechts een en de-
zelfde mensheid zijn met Meervoudige 
expressies.

Iedere menselijke productie houdt de 
complexiteit van het menselijke gedrag 
in zich. Op een gegeven moment (bij-
voorbeeld 40.000 jaar geleden) is de 
ambachtsman die in een gegeven mi-
lieu (bijvoorbeeld in Huccorgne, in de 
provincie Luik) een vuistbijl wil maken, 
bewust of onbewust gestuurd door ma-
teriële (materiaal, model, manier) en 
immateriële (metafysica, mondelinge 
uitingen) beperkingen.

-  Materiaal: het materiaal dat beschik-
baar en uitgekozen is en dat past bij 
de productie 

-  Model: de referentie die als zodanig 
wordt erkend, gereproduceerd door 
de samenleving

-  Manier: de herinnering en de opeen-
volgende handelingen en ervaringen 
waardoor modellen gereproduceerd 
kunnen worden. 

-  Metafysica: het gewijde, de mythes, 
religies, taboes… geven al dan niet toe-
stemming voor bepaalde producties.

-  Mondelinge uitingen: zij organiseren 
de herinnering, de transmissie en ze 
drukken onze intenties en acties uit.’

OM MENSEN TE VERBINDEN

Heeft onze westerse samenleving niet 
steeds meer te lijden onder eenzaam-
heid en individualisme, kunstmatig in 
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de hand gewerkt door sociale netwer-
ken waarop eenheidsgedachten vrij 
kunnen circuleren? Het museum is 
daarentegen een reële ruimte waarin 
de bezoeker kan experimenteren met 
authentieke voorwerpen uit het verle-
den. De ideale ruimte dus om het so-
ciale weefsel weer op te bouwen. Het 
is een project van ons Centrum voor 
Conservatie, Studie en Documentatie 
(CCSD), dat zijn collecties inzet om 
progressief een erfgoedgemeenschap 
uit te bouwen (de conventie van Faro 
over de waarde van cultureel erfgoed 
voor de samenleving moedigde in 
2005 al dit soort initiatieven aan). We-
kelijks komen nieuwsgierige burgers, 
amateurarcheologen (van de vereni-
ging Les Chercheurs de la Wallonie, die 
het museum oprichtte), studenten (ar-
cheologie, conservatie, museologie…) 
en mensen uit het vak (van het Prehis-
tomuseum, het Agence wallonne du pa-
trimoine, andere musea) samen in het 
CCSD om actief deel te nemen aan de 
receptie van een collectie afkomstig 
uit preventieve archeologische opgra-
vingen in Bierset, op het vlak bij het 
museum gelegen vliegveld van Luik. 
Dit project, een bron van persoonlij-
ke en professionele ontplooiing, geeft 
ruimte aan onverwachte ontmoetin-
gen tussen mensen, die stapje bij 
beetje een echte gemeenschap uitbou-
wen. Zo zien we op dit ogenblik dat 
verschillende ‘sociale cellen’ in het 
museum bij elkaar komen. We stellen 
vast dat deze stimulerende toenade-
ringen en het wegnemen van muren 
een nieuwe ‘ondernemingsgedreven 
erfgoedcultuur’ opleveren.

OM TE PROBEREN  
HET MUSEUM ANDERS  
IN TE KLEDEN

Onze westerse samenleving staat stil bij 
het dominante economische model en 
onderzoekt progressief alternatieve mo-
dellen waarvan ze hoopt dat ze duurza-
mer zijn voor de toekomst van de planeet 
en de mensheid. Op zijn eigen niveau en 
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binnen zijn eigen specifieke ecosysteem 
experimenteert het Prehistomuseum 
ook met een nieuw economisch mo-
del ten dienste van de mensheid en de 
natuur, dat steunt op immateriële (mo-
gelijk eindeloze) hulpbronnen en niet 
zozeer op materiële en dus eindeloze 
hulpbronnen. Vandaag is de inzet van de 
Economie van de Functionaliteit en de 
Samenwerking, opgestart door het mu-

seum, om waarden te creëren, leveren en 
vatten. Met deze ondernemingsgerichte 
technologie integreert het museum so-
ciale en milieuvraagstukken in zijn da-
gelijkse beheer en in zijn onderzoek en 
ontwikkeling. Het maakt zowel van de 
verwachtingen als van het potentieel van 
alle betrokken partijen (in het bijzonder 
de gebruikers) de kern van zijn acties en 
projecten. In die geest gaat het Prehisto-
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museum ook op zoek naar nieuwe ma-
nieren om zich intern te organiseren en 
daarbij de voorkeur te geven aan samen-
werking en collectieve intelligentie om 
het museum ‘wendbaarder’ te maken, 
zodat het meteen kan inspelen op onze 
samenleving die voortdurend verandert. 
Het Prehistomuseum wil langzaam uit-
groeien tot een ‘bevrijde onderneming’. 
Als de kinderen die de straat optrekken 
om de planeet te redden, op een dag naar 
het Prehistomuseum komen, dan wil 
het team dat ze een nuttig museum ont-
dekken dat een antwoord geeft op hun 
bezorgdheden, maar ook een coherent 
museum. 

OM TE FILOSOFEREN 

Onze westerse samenleving wordt zich 
bewust van de ophanden zijnde nood-
zakelijke veranderingen en het belang 
daarvan om iets te doen om onze planeet 
te redden. Paradoxaal genoeg kunnen 
de oudste tijdvakken uit de geschiedenis 
van de mensheid ons de meeste inspira-
tie geven voor de debatten van vandaag. 
Verdwijnen, verschijnen, veranderen, 
universaliteit, uitvindingen, verspreidin-
gen, typische kenmerken, migraties en-
zovoort zijn fenomenen die de mensheid 
gisteren heeft beleefd, maar ook vandaag 
nog doormaakt. Omdat de prehistorie 
zo ver in de tijd van ons afstaat en ons 
vreemd lijkt, nodigt ze uit om te ontdek-
ken, om het geheel van deze fenomenen 
buiten iedere polemiek te analyseren. Ze 
brengt serene debatten tussen ideeën op 
gang, die een antwoord kunnen bieden 
op onze existentiële vragen. Door de pre-
historie in perspectief te plaatsen, komt 
een filosofische reflectie op gang. In de 
laatste zaal van de permanente tentoon-
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stelling Tous Sapiens (Allemaal Sapiens) 
stelt een menselijk hoofdje uit het neoli-
thicum deze filosofische vraag:

‘De prehistorie geeft ons standpunten 
over de mensheid … die onze vastgeroes-
te ideeën over de ‘ander’ in tijd en ruimte 
nuanceren … Ze spreekt onze burgerzin 
aan … en geeft ons de kans stil te staan 
bij de vraag wat geluk is …

Standpunten … Waarom stilstaan bij 
onze verschillen en niet bij onze ge-
meenschappelijke punten om de ‘ander’ 
te begrijpen in tijd en ruimte? 

Nuances … Welke zin geven we nu aan 
de woorden evolutie, vooruitgang, be-
schaving, wanneer de prehistorie ons 
laat zien dat we slechts een en dezelfde 
mensheid zijn, met meervoudige expres-
sies? 

Burgerzin … Geeft de prehistorie ons 
niet de kans ons bewust te worden van 
het feit dat we allemaal deel uitmaken 
van een universeel proces dat de mens-
heid is en dat we slechts spelers zijn?

Geluk … Welke criteria maken dat we 
een waardeoordeel kunnen vellen over 
het leven van de prehistorische mens of 
over dat van onszelf?’



 1  Musée et vie sociale / Museum en samenleving, Bruxelles/Brussel, 1977.

Op de eerste ICOM vergaderingen 
waren twee Belgische museum-

conservatoren aanwezig: Henri Lava-
chery (Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis) en Léo Van Puyvelde 
(Koninklijke Musea voor Schone Kun-
sten van België). De twee internatio-
nale ICOM comités verbonden met de 
onderwijswereld – het Kindermuseum 
en activiteiten voor kinderen in de mu-
sea (nr. 6) en Educatief werk in de mu-
sea (nr. 7), opgericht in 1948 – en de 
organisatie die het in 1953 opvolgde – 
het Comité voor onderwijs / Committee 
for Education – telden bijna geen Bel-
gische leden. Het was wachten op de 
algemene conferentie van het ICOM 
in Kopenhagen (1974) voor het ICOM 
opengesteld werd voor alle professio-
nals uit de museumwereld, inclusief 
cultuureducatoren!

Het internationale CECA telt sindsdien 
Belgische cultuureducatoren binnen 
zijn directieorganen (secretariaat, di-
rectie, bureau). De oprichting van de 

Commissie voor Educatie en Culturele 
Actie in 1971 binnen de Belgische mu-
sea na een aanbeveling van UNESCO 
moest het educatieve werk ook in het 
buitenland uitstraling geven. Een laat-
ste gemeenschappelijke actie voor de 
opsplitsing van de commissie in twee 
afzonderlijke groepen na de regiona-
lisering van het land in 1979 was het 
colloquium Musée et vie sociale / Muse-
um en samenleven, waaraan naast Luis 
Monreal, secretaris-generaal van het 
ICOM, ook Danièle Giraudy van het 
Centre national d’art et de culture G. 
Pompidou, Heike Kraft van het Kunst-
historisches Museum van Frankfurt, 
Simon Wilson van de Tate Gallery in 
Londen, Lars-Henrik Ilsen van het Zo-
ologisch museum van de universiteit 
van Kopenhagen en Ger van Wengen 
van het Rijksmuseum voor Volkenkun-
de te Leiden1 deelnamen.   

Internationale uitstraling 
van de Belgische  
museumeducatie 
Nicole Gesché-Koning
Cultureel erfgoed bemiddelaar 
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ENGELSE EN DUITSE CECA 
LEDENOPGELEID IN BELGIË

België had al enkele toekomstige CECA 
leden ontvangen, op wie hun verblijf in 
België een grote invloed had gehad.

Molly Harrison (1909-2002), van 1941 
tot 1969 conservatrice in het Londense 
Geffrye Museum2, wier portret bewaard 
wordt in de National Portrait Gallery in 
Londen3 en aan wie we een van de eer-
ste publicaties over educatie binnen het 
ICOM4 te danken hebben, zou in een 
Belgisch klooster gestudeerd hebben.5 De 
inkomsten van het Molly’s café genoemd 
als eerbetoon aan deze inspirerende pio-
nier in de wereld van museumconserva-
tie en educatie die wordt gelauwerd voor 
haar gevoel voor ethiek en inclusie6 wor-
den integraal doorgestort naar de dienst 
museumeducatie. Een ideetje voor ande-
re museumcafetaria’s? 

Renée Marcousé (1906-1986), van 1965 
tot 1974 CECA secretaresse, studeerde 
kunstgeschiedenis aan het Institut royal 
supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéolo-
gie (het koninklijk instituut voor kunst-
geschiedenis en archeologie) in Brussel, 
opgericht in 1903 en ondergebracht in 

de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis (KMKG), vandaag het Mu-
seum Kunst & Geschiedenis.7 Daarna 
behaalde ze een doctoraat aan de univer-
siteit van Londen en ging ze aan de slag 
op het departement museumeducatie 
van het Londense Victoria & Albert Mu-
seum. Van 1969 tot 1974 was ze redac-
trice van het CECA tijdschrift, Annales 
des Musées / Museums Annual, en in die 
hoedanigheid bleef ze onophoudelijk ij-
veren voor de bekendmaking en de ver-
dediging van culturele museumeducatie 
op internationaal vlak: het was haar wens 
dat museumeducatie niet langer een 
passieve rol zou spelen, maar een van de 
belangrijkste motors voor persoonlijke 
ontwikkeling van iedereen in het muse-
um zou worden.8 

Cornelia Bruninghaus-Knubel (Nele)9, van 
1983 tot 1989 CECA voorzitster, lijkt al 
van bij haar geboorte banden te hebben 
gehad met België. Ze werd in 1943 ge-
boren en toen haar moeder haar werk 
als actrice weer opnam, werd de zorg 
voor de kleine Cornelia uitbesteed aan 
een jonge Belgische au pair. Twintig 
jaar later kwam ze naar Brussel en op 
aanbeveling van een musicus en vriend 

 2  https://www.museumofthehome.org.uk – geraadpleegd op 15/07/2021.
 3  https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw106571/Mrs-Molly-Harrison - geraadpleegd 

op 15/07/2021. 
 4  G. cart, M. harrison & Ch. russell, Musées et jeunesse. Trois exposés, ICOM, 1952, p. 141. Zie 

ook: M. harrison, Changing Museums. Their use and misuse, Londres, Longman, Green & Co, 
1967 en Learning out of school: a teachers’ guide to the educational use of museums, Londen, Ward 
Lock Educational, 1954, uitgave herwerkt in 1970. 

 5  G. adams, ‘Molly Harrison. Pioneering the accessible approach in museums’, in The Guar-
dian, 23 augustus 2002 - https://www.theguardian.com/news/2002/aug/23/guardianobitua-
ries.obituaries1 - geraadpleegd op 15/07/2021. 

 6  https://www.museumofthehome.org.uk/visit-us/mollys-cafe/ - geraadpleegd op 15/07/2021. 
 7  https://art-histoire.be  
 8  R. marcousé, The listening eye: teaching in an art museum, Londres, Victoria and Albert Mu-

seum, 1961. Zie ook: R. Marcousé, ‘Museums and education’, in Museum, vol. 21, 1, 1968, p. 
4-8 en R. Marcousé (ed.), Museums, Imagination and Education, Museums and Monuments 
Series, XV, UNESCO, 1973.

 9  Haar ouders kozen deze bijnaam als verwijzing naar de heldin uit de roman Tijl Uilenspiegel.
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van haar ouders vond ze onderdak in 
een flatje van Marcel Broodthaers in de 
Karmelietenstraat. Hij was in datzelfde 
jaar in Parijs literatuur gaan studeren. 
Ze woonde er in hetzelfde gebouw als 
Claude Vermeylen, toen secretaris in het 
Paleis voor Schone Kunsten, dankzij wie 
ze het Belgische culturele leven leerde 
kennen. Zijn broer, psychiater Jean Ver-
meylen, had haar voorgesteld aan een 
joodse man die als kind tijdens de oor-
log ondergedoken was. Samen met hem 
zwierf ze door de stad. Het waren voor 
haar vormende jaren in de hoofdstad, 
zowel op artistiek als op menselijk vlak. 
Een periode ook die een grote indruk op 
haar heeft gemaakt en waarover ze van-
daag nog met veel enthousiasme spreekt. 
Hoewel het verblijf haar misschien niet 
beïnvloed heeft, heeft het zeker een be-
langrijke rol gespeeld in haar latere carri-
ère als museum educator in het Essense 
Museum Folkwang, het Kunstmuseum 
in Düsseldorf en later bij de oprichting 
van het Kindermuseum in het Wilhelm 
Lehmbruck Museum in Duisburg, zo 
vertelde ze ons onlangs. Onder haar 
voorzitterschap kon het CECA de hoge 
vlucht die het comité sinds de jaren 1970 
had genomen, consolideren en het vak 
van museumeducator, de ‘advocaat’ van 
de bezoekers, verdedigen.10

BELGISCHE AANWEZIGHEID 
OP INTERNATIONAAL VLAK

De culturele museumeducatoren hadden 
in de eerste jaren geen toegang tot het 
ICOM, daarom staat Constant Pirlot van 
de algemene directie van Kunsten en Let-

teren als enige tussen de Belgische leden 
van het CECA, een lijst opgenomen in de 
Annales des Musées, het CECA tijdschrift 
gelanceerd door R. Marcousé. Het vierde 
nummer (1972) vermeldt het onderzoek 
naar musea en jongeren, gevoerd door 
J. Boël, D. Nicolas en S. Gevers met de 
hulp van de Amis des Musées royaux des 
Beaux-arts de Belgique en gepubliceerd 
in het tijdschrift Clés pour les Arts (juni 
1972). Het onderzoek ging over het mu-
seum in het algemeen (locatie, invloed 
op het werk in het museum, diensten 
voor jongeren, financiën, de relatie tus-
sen de educatieve dienst en andere de-
partementen), het museumpersoneel 
(selectie, kwalificaties en opleidingen), 
het publiek (hoe worden jongeren ge-
contacteerd, sociale afkomst, leeftijd, 
werk met het schoolpubliek – kinderen 
en leerkrachten), de activiteiten (in-
richting van de lokalen, rondleidingen, 
workshops, uitleendienst). In het vijfde 
nummer van de Annales des musées 
(1973) wordt een tweede Belgisch lid ver-
meld, Thérèse Destrée-Heymans die op de 
conferentie van het CECA in Boedapest 
het Dynamusée voorstelde, dat in 1971 
de deuren had geopend. Tussen de na-
men van de Belgische leden van het co-
mité staat nu ook René De Roo, conser-
vator van de KMKG. Zodra ook andere 
personeelsleden van musea lid konden 
worden van het ICOM, werd de lijst van 
Belgische leden van het CECA langer. 
Allemaal waren ze lid van de Belgische 
Museumvereniging en vooral van Com-
missie voor Educatie en Culturele Actie 
in de musea, in zekere zin het Belgische 
CECA.11  

 10  C. BrüninGhaus-knuBel, ‘Museum educator: the audience’s advocate’, in Museum Interna-
tional. Volume 45, 4, 1993, p. 13-17 - https://doi.org/10.1111/j.1468-0033.1993.tb01131.x - ge-
raadpleegd op 17/07/2021. Zie ook EAD., ‘L’éducation par le musée dans le cadre des fonc-
tions muséales’, in ICOM, Comment gérer un musée. Manuel pratique, 2006, p. 119-132. 

 11 Zie hoger de artikels van N. Gesché-Koning en I. Lowyck.   
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Deelnemers aan de regionale europese CECA conferentie  
te Brussel juni 1993





Doorheen de jaren namen verscheidene 
Belgische museumeducatoren deel aan 
jaarlijkse conferenties van het comité, maar 
ook aan andere internationale conferenties 
over museumeducatie: R. De Herdt, L. De 
Jong, C. Deltour-Levie12, T. Destrée-Hey-
mans13, C. Fache14, Y. Hannoset, M. Lau-
reys, S. Masuy, G. Pas15, J.-L. Petit, P. Saey, 
G. Stappaerts16, M. Vandevyvere, A. Van 
Dyck17, A. van Waeg18, S. Vermeiren, R. 
Verstraelen.  

Bernard Van den Driessche van het Musée 
de Louvain-la-Neuve, trouw lid van het Co-
mité voor Educatie en Culturele Actie in de 
musea, is bovendien een van de oprichters 
van het comité van het ICOM voor univer-
siteitsmusea en -collecties (UMAC), dat in 
2000 het levenslicht zag en in 2001 zijn 
eerste vergadering hield ter gelegenheid 
van de algemene conferentie van het ICOM 
in Barcelona. In 2004 nodigde hij de voor-
zitster van het comité, Cornelia Weber, uit 
om in het Musée de Louvain-la-Neuve te 

spreken op het colloquium Musées et collec-
tions universitaires d’arts et de civilisations.19 
Sinds de oprichting heeft dit comité net als 
het CECA een Belgisch lid in het bureau, 
met name Nathalie Nyst. 

Dit korte overzicht van de Belgische aanwe-
zigheid op internationaal vlak zou niet vol-
ledig zijn zonder Christine Boël, oprichtster 
binnen de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België van de ‘Midis du ciné-
ma’ en voorzitster van de stichting ICOM 
te citeren. De deelnemers aan de CECA Eu-
ropese regionale ontmoeting in 1993 herin-
neren zich nog haar warme ontvangst.  

BELGISCHE LEDEN  
VAN HET CECA BESTUUR  

Het was vooral met Thérèse Destrée-Hey-
mans, van 1978 tot 1983 CECA secretares-
se, dat België binnen het ICOM van zich 
liet horen. Ze nam tussen 1973 en 1988 
actief deel aan de jaarlijkse CECA confe-

 12  C. deltour-levie, ‘Développement du service éducatif: réflexions et interrogations’, in ICOM 
Hellenic National Committee (ed.), CECA Annual Conference 1988 : Establishing, Maintaining 
and Developing Museum Educational Services, Athene, 1991, p. 146-149.    

 13  T. destrée-heymans, ‘Visiteurs handicapés dans les musées’, in D. Cicha (ed.), Music in the 
museum, 1976, p. 115-116. 

 14  C. Fache, ‘Educational games’, in T. høyer hansen et al. (eds)., Museums and Education, Dani-
sh ICOM-CECA, 1982, p. 57-61. Zie ook over de deelname in 1986 van C. Deltour en C. Fache 
aan het Europees colloquium in Ravello (Italië) over de sensibilisering van adolescenten rond 
erfgoed: C. Fache, ‘Les activités de la Commission Éducation et Action culturelle dans les 
musées de la Communauté française de Belgique’, in Pact News, 18, maart 1987, p. 79-81. 

 15  G. Pas, ‘Kunstpluk, art as play’, in ICOM CECA (ed.), Museums and Communities, Oslo, 1996, 
p. 59. 

 16  G. Stappaert, ‘Catching up with het Kiel’, in H. kraeutler (ed.), Heritage Learning Matters. 
Museums and Universal Heritage, ICOM-CECA, 2007, Schlebrügge, 2008, p. 345-346. 

 17  A. van dyck, ‘Museum of Photography, Antwerp’, in INC-ICOM & ASPAC (eds.), Museums 
for integration in a multicultural society, Calcutta, ICOM-Asia-Pacific Organisation, [1984], p. 
92.

 18  A. van waeG, ‘Museums as a Platform for Intercultural Dialogue. What can Museums do for 
Community Art? What can Community Art do for Museums?’, in G. JunyinG & m. fanG wanG 
(eds.), Public Education and Museums. Museums for Social Harmony, Jinan University Press & 
ICOM, 2011, p. 173-179. 

 19  ‘Promoting university museums and collections: Concepts for and experiences on local, natio-
nal, and international strategies’. Internationaal colloquium Musées et collections universitaires 
d’arts et de civilisations, Museum van Louvain-la-Neuve, UCL, België, 25-26 November 2004.
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renties. Enthousiast als ze was, diende ze 
haar kandidatuur in voor het bureau van 
het internationale CECA, maar niet zon-
der er zich van tevoren van te vergewissen 
dat ze voor deze taak gesteund zou worden 
door een logistiek medewerker, aangesteld 
door het ministerie voor Franse Cultuur. In 
1978 werd ze tijdens de algemene ICOM 
conferentie in Moskou en Leningrad verko-
zen tot secretaresse van het comité. Thérè-
se nam me vervolgens in dienst met een 
contract van 9 uur per week. Ik werd zo de 
secretaresse van de secretaresse! Een van 
mijn eerste opdrachten voor het CECA was 
de organisatie van de jaarlijkse conferenties 
in Rotterdam (1978) en Sesimbra, Portugal 
(1979). Thérèse en ik werkten samen aan 
het negende en tiende nummer van het tijd-
schrift ICOM Education, dat we overnamen 
van Gudrun Vahlquist Hard. Op de cover 
van het tiende nummer staat werk van de 
Belgische kunstenaar Philippe de Gobert, 
met wie Thérèse Destrée ook samenwerkte 
voor de inrichting in het museum van de 
didactische zaal over houten retabels: heus 
teamwerk tussen conservators, museume-
ducatoren, restaurateurs en kunstenaars.20 
Vreemd genoeg zag ik die retabels twintig 
jaar later terug in een andere context: die 
van de sensibilisering van het publiek voor 
conservatie van erfgoed (zie verder). 

MEER DAN DERTIG JAAR 
BELGISCHE DEELNAME  
AAN HET CECA BUREAU 

Toen ik op internationaal vlak actief werd, 
kon ik dankzij mijn talenkennis snel 
doorgroeien binnen het CECA comité en 
er verschillende functies vervullen, wat ik 
tot op vandaag nog steeds doe. Tijdens de 
CECA conferentie in Parijs in 1987 tolkte 

ik onverwacht tijdens het bezoek aan het 
Grand Louvre voor de prestigieuze gids 
Pierre Quoniam. Dat was het begin van 
mijn deelname als vertaalster aan de vol-
gende CECA conferenties.

REDACTIE VAN ICOM 
EDUCATION21  

Op vraag van Cornelia Bruninghaus-Knu-
bel nam ik vanaf 1987 de redactie van het 
CECA tijdschrift, ICOM Education, over, 
dat ik samen met Thérèse Destrée was be-
gonnen en dat enige tijd later overgenomen 
werd door Udo Liebelt. Ik stelde verschil-
lende Belgische museumeducatoren voor 
om hun werk in het tijdschrift te publice-
ren: Miriam Dom (nr. 17), Bénédicte du Bois 
d’Enghien (nr. 18) en Véronique van Cutsem, 
A. Querinjean en S. Trivière (nr. 19). Het 
twintigste nummer, gepubliceerd dankzij 
een bijdrage van het ICOM ter gelegenheid 
van zijn 60ste verjaardag, was gewijd aan 
het oplijsten van alle publicaties van de ver-
schillende comités over educatie binnen 
het ICOM. In het 21ste nummer, met als 
thema Musea en jongeren (Les Musées et 
les adolescents), stonden de Belgische bijdra-
gen van Christine Holef en Greet Stappaerts. 

CECA SECRETARIAAT  
(1992-1995)  
EN VOORZITTERSCHAP  
(1995-1998) 
Van 1992 tot 1995 was ik secretaresse van 
het comité en kreeg ik de gelegenheid om in 
Brussel, Louvain-la-Neuve en Gent, met de 
hulp van Eta Helming, de tweede Europese 
regionale CECA conferentie te organiseren, 
na die van 1991 in Londen en Liverpool.22 
Voor heel wat Belgische museumeducato-

20  ICOM Education, 9, 1979-1981, p. 12-17 - http://ceca.mini.icom.museum/fr/publications/
icom-education/ 

21   Alle nummers van ICOM Education zijn online in te kijken: http://ceca.mini.icom.museum/
fr/publications/icom-education/
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ren ook de gelegenheid om hun vaak baan-
brekende activiteiten te delen met internati-
onale collega’s. 

Tijdens mijn voorzitterschap van 1995 tot 
1998 (met Dorothee Dennert van het Haus 
der Geschichte in Bonn als secretaresse) 
werd België op het tweede seminar over 
museumeducatie, georganiseerd in Caïro 
(april 1996), vertegenwoordigd door Ma-
rie-Cécile Bruwier van het museum van 
Mariemont en mijzelf. In datzelfde jaar 
ging het CECA de uitdaging van het Comi-
té voor Conservatie ICOM-CC aan om het 
tweede Cahiers d’étude / Study Series van het 
ICOM te publiceren, gewijd aan het CECA 
comité.23 Dit was een mooie gelegenheid 
om de contacten met andere internationale 
comités, zoals het comité voor conservatie 
ICOM-CC, het comité voor de vorming van 
personeel ICTOP en het comité voor docu-
mentatie CIDOC, te verveelvoudigen. Op 
vraag van het ICOM vertegenwoordigde 
ik het CECA op de ontmoeting Museums, 
Civilization and Development van 26 tot 30 
april 1994 in het Jordaanse Amman.24  

CECA EN 
ERFGOEDCONSERVATIE

De rol van educatie  bij de erfgoedcon-
servatie  ligt  aan de basis van het contact 
tussen de twee belangrijkste comités van 
ICOM. Gaël de Guichen van ICOM-CC 
werd uitgenodigd bij CECA en omge-
keerd, CECA bij ICOM-CC. ‘Vijf minuten 
voor de eeuwigheid’ is een voorstel om bij 
elke bemiddelingsactiviteit vijf minuten te 

wijden aan de rol van allen bij de erfgoed-
conservatie.

OPLEIDING VAN GIDSEN – 
SAMEN ZORGEN VOOR ONS 
ERFGOED (1996 - 1998) 

Dit programma, waaraan de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, 
de Koninklijke Musea voor Kunst en Ge-
schiedenis en het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium (KIK) deelnamen 
en dat gecoördineerd werd door Catheline 
Périer-D’Ieteren, professor aan de Univer-
sité libre de Bruxelles en lid van het conserva-
tiecomité ICOM-CC, had onder meer het 
CECA als partner. In samenwerking met 
Gaël de Guichen van het ICCROM (In-
ternationaal centrum voor conservatie en 
restauratie van culturele goederen)25 werd 
een versie van de tekst voor sensibilisering 
rond de waarde van erfgoed, specifiek ge-
richt op jongeren, opgesteld.

ALLE WEGEN LEIDEN  
NAAR ROME

Dit project was aanvankelijk bedoeld als 
integraal onderdeel van een ruim pro-
gramma van het ICOM, dat bij de Europe-
se Commissie werd ingediend en meer-
dere comités verenigde. Het programma 
als dusdanig werd niet weerhouden. Het 
CECA diende opnieuw een ingekort sen-
sibiliseringsprogramma voor jonge Euro-
peanen rond het vrijwaren van erfgoed in 
bij de Commissie en dat werd geselecteerd 

22  N. Gesché-koninG (ed.), European Museum Communication, Brussel, ICOM-CECA, juni 1993. 
 23  https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2_ICOM-CECA.pdf - geraadpleegd op 

16/07/2021.
 24  N. Gesché-koninG, ‘La Mission d´éducation du musée’, in ICOM (ed.), Musées, civilisation et 

développement/Museums, Civilization and Development, Amman, ICOM, 1994, pp. 385-389.
 25  c. périer-d’ieteren (éd.), Public et sauvegarde du patrimoine, Brussel, ULB, 1999 & A. Blondé 

(éd.), Les jeunes et la sauvegarde du patrimoine, Rome, 2001. - https://www.iccrom.org/ sites/
default/files/2018-02/2000_blonde_jeunes_sauvegarde_75872_light.pdf – geraadpleegd op 
31/07/2021.
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Belgische participatie aan de Eindmanifestatie in Rome van het CECA project Alle Wegen voeren  
naar Rome hier bij de Hadrianusvilla te Tivoli © Peter Van der Plaetsen
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binnen hetzelfde programma Raphaël 
(DGX). In 1997 kreeg het de audiovisuele 
prijs van de Open Monumentendagen. 

Dit project nodigde uit om de weg waar-
langs onze culturele identiteit is gesmeed, 
af te leggen en te verkennen. De subsi-
dies van de Commissie werden beheerd 
door de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis (KMKG) en de Belgische 
coördinatie van het project werd in han-
den gegeven van Claudine Deltour-Levie, 
Françoise Putman en An Wielockx. De 
KMKG verwelkomden het colloquium 
over de Educatieve museale publicaties. Een 
vernieuwende aanpak van de Romeinse we-
reld (22-25/1/1997). Zo konden de part-
ners van het project26 de rijkdom van de 
Belgische educatieve diensten ontdekken. 

De uiteindelijke manifestatie vond plaats 
in Rome en had langs Belgische kant 
veel te danken aan de deelname van het 
Provinciaal Archeologisch Museum Zuid-
oost-Vlaanderen - Site Velzeke onder lei-
ding van Peter Van der Plaetsen en van 
het Sint-Pieters Instituut in Gent. Niet 
minder dan 400 Europese jongeren tus-
sen 15 en 18 jaar uit Duitsland, Oostenrijk, 
België, Bulgarije, Kroatië, Spanje, Frank-
rijk, Griekenland, Italië, Polen, het Ver-
enigd Koninkrijk en Slovakije kwamen 
van 28 mei tot 1 juni 1998 op uitnodiging 
van de leden van het CECA in elk van de 
deelnemende landen naar het Forum Ro-

manum, de Villa Hadriana en de site Os-
tia om er de artistieke creaties voor te stel-
len, de vrucht van hun reflecties over de 
vrijwaring en de aanwezigheid van Rome 
in hun respectievelijke landen.27  

BELGISCHE NATIONALE 
COÖRDINATIE BINNEN  
HET INTERNATIONALE CECA

Op Europees regionaal niveau, waar ik 
in eerste instantie België vertegenwoor-
digde, kon ik in 2011 deelnemen aan de 
ontmoeting tussen nationale coördinato-
ren in Rome en Salerno (Italië). Om effi-
ciënter te kunnen werken zijn er vandaag 
twee Belgische leden van het CECA die de 
band tussen het internationale CECA en 
de museumeducatoren van de twee taal-
gemeenschappen van ons land onderhou-
den: Stéphanie Masuy en Sofie Vermeiren, 
die de conferentie CECA 2021 in Leuven 
zullen organiseren rond het thema Co-cre-
atie binnen en buiten het museum. Dialoog, 
samenwerking, inclusie, deelname van het 
publiek, maar ook harmonieuze co-crea-
tie tussen de verschillende afdelingen van 
het museum vormen de nieuwe visie van 
het museum en zijn missie. Museum-
bemiddeling is niet langer beperkt tot de 
educatieve en culturele diensten van het 
museum alleen: vandaag moet de hele in-
stelling het begrip “bemiddelaarmuseum” 
omhelzen.28 

 26  Het Museo nacional de arte romano van Merida, English Heritage, het Museo nazionale 
di Castel Sant’Angelo, Rome, de Zweedse vereniging voor museumeducatoren, het Musée 
des Antiquités van Rouen, het Museums-Pädagogisches Zentrum van Münich, het Deense 
Skoletjenesten, The New Haifa Museum, Israël, Tullie House, Verenigd Koninkrijk en het 
Landesmuseum für Kärnten in Klagenfurt, Oostenrijk.

 27  N. Gesché-koninG, ‘All Roads Lead to Rome – A European Project of the Committee for Edu-
cation and Cultural Action (CECA) of the International Council of Museums (ICOM)’, in 
Archäologische Museen und Stätten der Römischen Antike – Auf dem Wege vom Schatzhaus zum 
Erlebnispark und virtuellen Informationzentrum? Keulen 2001, pp. 197-203,  en ‘Impact du pro-
gramme européen Tous les chemins mènent à Rome après dix ans’, in: Congrès de Namur, Actes, 
Namen 28-31.VIII.2008, Presses universitaires de Namur, 2011, pp. 1283-1293.

 28  Zie, p. 96.
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Fernand Collin is prehistoricus-directeur van het Préhistomuseum. Hij is een 
bespiegelende praktijkbeoefenaar die van opgravingen overstapte op experimen-
teel archeologisch onderzoek en vervolgens nieuwe museumbenaderingen voor de 
prehistorie en archeologie-educatie ontwikkelde. Zo creëerde hij in 1989 de eerste 
animaties voor het toenmalige Waalse Musée de la Préhistoire (Flémalle, België). 
Op basis hiervan ontwierp hij in 1949 de Préhistosite van Ramioul die hij in 2016 
samen met zijn team volledig transformeerde in een nieuw museumconcept met 
nieuwe museumtechnieken:  het Préhistomuseum en de pop-archeologie. Hij is 
ook hoofddocent van de leerstoel Museumstudies aan de ULG, wetenschappelijk 
medewerker bij de leerstoel Prehistorie aan de ULG, medeoprichter van de ver-
eniging Musées et Société en Wallonie (MSW) en voorzitter van het departement 
Opgravingen van de Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles.

Diane Degreef is adviseur nieuwe technologieën bij vzw MSW (Musées et So-
ciété en Wallonie). Ze behaalde een diploma en aggregaat in de Kunstgeschiedenis 
(UCL) en is sinds 2019 ook verantwoordelijk voor het project ‘Semaine Jeunesse 
et Patrimoine’. Dit project wordt gecoördineerd door het Secrétariat des Journées 
du Patrimoine en heeft als doel om via spel en sensibilisering jongeren bewust te 
maken van het belang van erfgoed.
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Nicole Gesché-Koning is kunsthistorica en antropologe. Haar loopbaan 
valt uiteen in onderwijs aan de ArBA-EsA (Académie royale des Beaux-Arts 
- Ecole supérieure des Arts) en in museumeducatie, voornamelijk in de Ko-
ninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.  Ze gaf ook lessen 
beroepsethiek in de conservatie-restauratie aan de Académie des beaux-arts van 
Kinshasa en aan de Franstalige universiteit Senghor van Alexandrië. Binnen 
het CECA was ze actief als secretaris (1992-1995), voorzitster (1995-1998), re-
dacteur van het tijdschrift ICOM Éducation (1987-2007) en nationale corres-
pondent voor België (2008-2017).

Laura Goyens is onafhankelijk experte binnen de afdeling Erfgoed en cul-
tuur van de Koning Boudewijnstichting en beheert in dit kader onder andere 
dossiers van het Fonds Irène Heidebroek-Eliane Van Duyse, dat projecten be-
loont die jongeren stimuleren om musea te ontdekken. 

Romain Jacquet is projectverantwoordelijke met een focus op erfgoed en 
geeft ICT-opleidingen binnen de vzw MSW. Hij behaalde een diploma Geschie-
denis (ULG) en Toegepaste cultuurwetenschappen met een specialisatie in het 
Cultureel erfgoed (ULB). In 2017 trad hij toe tot het MSW-team. Sinds 2019 is 
hij verantwoordelijk voor het project ‘Behind the Museum’, een gratis online 
platform voor virtuele museumbezoeken, waarmee hij een actieve bijdrage le-
vert aan erfgoedbehoud en -overdracht voor een zo groot mogelijk publiek. 

Clément Lalot is sinds 2017 directeur van vzw MSW. Hij behaalde een diplo-
ma Kunstgeschiedenis (UCL) en Managementwetenschappen (Louvain School 
of Management) en zette in 2013 zijn eerste stappen in de museumsector als 
wetenschappelijk attaché van het Musée du Petit Format. Sindsdien stelt hij 
zijn ervaring en expertise ten dienste van de promotie en vertegenwoordiging 
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van musea en museale instellingen in Wallonië. Daarnaast leidt hij het com-
plementaire werk van de teamleden, dat vooral te maken heeft met opdrachten 
voor culturele educatie.

Isabel Lowyck - Verbeelding en verwondering inspireren mij, persoonlijk 
en professioneel. In mijn opleidingen volgde ik mijn passie. Na mijn studie 
master in de Kunstwetenschappen, volgde ik specialisaties in Culturele studies 
(KU Leuven), Cultuurmanagement (UFSIA), en Executive Development Pro-
gram (Vlerick). Twintig jaar lang ben ik in diverse culturele contexten actief 
geweest: stage bij het V&A; medewerker KMKG, Brussel; projectcoördinator 
Vlaamse museumvereniging; oprichter en coördinator AmuseeVous; afdelings-
hoofd Publiekswerking M - Museum Leuven. Dit liet me toe mijn competenties 
steeds verder te ontwikkelen. Ik heb deze ervaring willen benutten in diverse 
vormen van engagement als lid van beoordelingscommissies, adviescommis-
sies, rvb, av binnen diverse cultuurinstellingen. Recent heb ik mijn jarenlange 
ervaring in de culturele sector benut voor een functie als deeltijds Business 
manager Belgium Guide ID en lector aan de Universiteit Antwerpen.

Jo Luycx - Consulent. Educatief medewerker ingeschakeld bij gidsbeurten en 
ontwikkeling/renovatie van zalen of tijdelijke tentoonstellingen. Verantwoor-
delijke voor de museumbibliotheek. Opvolger van het project van de digitalise-
ring van de audiovisuele materialen. Nebenactiviteiten in beheer deelcollecties 
en ontleningen van collectiestukken.

 

François Mairesse is museumwetenschapper, professor cultuureconomie 
en houder van de UNESCO-leerstoel Museum Prospect, waarbinnen museum-
diversiteit en de evoluties hierin bestudeerd worden, aan de nieuwe Sorbonne 
Université, Paris 3 (CERLIS, CNRS, labex ICCA). Hij doceert ook museumkun-
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de aan de École du Louvre. Voordien leidde hij het Koninklijk Museum van 
Mariemont in België (van 2002 tot 2010) en was hij voorzitter van het internati-
onale comité voor museumkunde van het ICOM (International Committee for 
Museology, ICOFOM). Hij heeft talrijke artikelen en werken gepubliceerd over 
museumkunde, cultuureconomie en culturele bemiddeling.

Aurielle Marlier is de communicatieverantwoordelijke van MSW. Ze behaal-
de een diploma Romaanse talen en literaturen (algemene richting, UNamur) 
en heeft ook een master in de Boekwetenschappen en -beroepen (UCL). Ze 
startte haar carrière in de uitgeefsector als redactioneel verantwoordelijke en 
persattaché. Enkele maanden geleden vervoegde ze het MSW-team, niet alleen 
als communicatieverantwoordelijke, maar ook als verantwoordelijke voor het 
project Marmaille&Co. Ze streeft ernaar de leden annex musea rond dit label 
samen te brengen en coördineert doorheen het jaar transversale acties om de 
promotie van museumorganisaties bij jongeren en gezinnen te verzekeren.

Stéphanie Masuy staat sinds 2011 aan het hoofd van de dienst publiekswer-
king van het Museum van Elsene (Brussel). Ze had toen al negen jaar ervaring 
binnen de Brusselse Museumraad (nu Brussels Museums), de vereniging van 
Brusselse musea, als adjunct-directrice en coördinator van diverse evenemen-
ten: de Nocturnes van de Brusselse Musea, speurtochten voor kinderen onder 
de naam Tom & Charlotte en de vier eerste edities van de Museum Night Fever, 
de nacht van de Brusselse musea. Ze vindt het belangrijk om samenwerkings-
modellen binnen de culturele sector te ondersteunen en is daarom lid van de 
Raad van Bestuur van Brussels Museums en van de Algemene Vergadering van 
Lasso, het Brusselse platform voor cultuurparticipatie. Sinds 2019 is ze ook 
nationaal ICOM CECA-correspondente voor Franstalig België.
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Nathalie Nyst is lector binnen de master Cultureel Management aan de facul-
teit filosofie en sociale wetenschappen van de Université libre de Bruxelles (ULB) 
en sinds 2003 coördinatrice van het Réseau des Musées van de ULB. Ze is ook 
verbonden aan de directie van cultureel erfgoed van het ministerie van de Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, hoofdzakelijk belast met openbaar museumbeleid. 
Daarnaast is ze ook penningmeester van het UMAC (internationaal comité voor 
universitaire musea en collecties van het ICOM) en al jaren lid van het Universe-
um (netwerk van Europees academisch erfgoed).

Daphné Parée is doctor in de Geschiedenis aan de Université libre de Bruxel-
les (ULB) en heeft haar thesis gewijd aan de geschiedenis van het Museum van 
Mariemont. Als onafhankelijk onderzoekster heeft ze vooral interesse in de ge-
schiedenis van musea en de tussenkomst van overheden op dit gebied. Nadat ze 
binnen de Federatie Wallonië-Brussel dertien jaar lang verantwoordelijk was voor 
de kunsthogescholen, werd ze in 2017 lid van het administratieve team van de 
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Ze is 
er momenteel verantwoordelijk voor de bibliotheek, archieven en artistieke col-
lecties.

Alice Terwagne is sinds 2017 project- en opleidingsverantwoordelijke van 
vzw MSW. Ze behaalde een diploma in Toerismemanagement en -wetenschap-
pen (ULB) en vervult een dubbele functie. Als verantwoordelijke voor de promo-
tie van musea bij toeristische diensten beheert, coördineert en organiseert ze de 
meest uiteenlopende opleidingen voor belanghebbenden uit de musea, met als 
doel om de culturele sector verder te professionaliseren.

Pieter Van der Gheynst is sinds 2019 directeur van Brussels Museums vzw, 
de federatie van meer dan 120 musea in Brussel. Daarvoor was hij projectverant-
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woordelijke bij Brussels Museums voor diverse projecten zoals de Brussels Card 
en Museum Night Fever. Hij is tevens bestuurder bij museumPASSmusées, de 
nationale Belgische museumpass, en was daarvoor ook bestuurder bij Amusee-
Vous/MOOSS (nu BAMM!) dat jongeren en musea dichter bij elkaar wil bren-
gen. Pieter is in het bijzonder geïnteresseerd in hoe musea zich kunnen openstel-
len voor een zo breed en divers mogelijk publiek. 

Hildegarde Van Genechten is sinds 2003 werkzaam in het cultureel erf-
goedveld. Eerst als consulent publiekswerking bij Culturele Biografie Vlaanderen 
vzw. Sinds 2008 als adviseur participatie en educatie bij FARO, Vlaams steun-
punt voor cultureel erfgoed vzw. FARO staat voor praktijkondersteuning en prak-
tijkontwikkeling in het museumveld, maar richt zich eveneens tot het ruimere 
erfgoedveld (archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen…). Hildegarde zette 
reeds diverse projecten, netwerken, collegagroepen en vormingen op omtrent de 
thema’s erfgoededucatie, bemiddeling en participatie, telkens voor én met mede-
werkers in het veld. Steeds staat daarbij de vraag centraal hoe musea en andere 
erfgoedorganisaties (nieuw) publiek kunnen betrekken, en hoe ze in hun werking 
het meest betekenisvol kunnen zijn voor samenleving, groepen en individuen.

Marie Wéra is kunsthistorica en archeologe. Ze was een van de eerste educa-
toren die in 1994 aangeworven werd bij de Préhistosite in Ramioul. Ze stapte al 
snel over van die dagelijkse begeleiding naar een reflectie over de betekenis van 
museumeducatie. Zo vertaalde ze verschillende nieuwe concepten uit de geschie-
denis van het instituut naar tastbare, inspirerende realiteiten voor de educatieve 
dienst van het museum. Sinds 2007 is ze verantwoordelijk voor het educatielab 
en geeft ze zowel interne als externe opleidingen in het Préhistomuseum. Ze 
voert hier een onderzoeksactie die de voedingsbodem vormt voor de uitdagingen 
van het instituut.
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“ „

Het Comité voor Educatie en Culture-
le Actie van de Internationale Raad 

van Musea ICOM CECA stelt mit dit 
boek een nieuwe reeks publicaties over 
een wereldgeschiedenis van publieks-
werking en educatie in musea.

ICOM Belgium heeft niet geaarzeld dit 
avontuur aan te gaan door dit eerste deel 
gewijd aan België, een pioniersland op 
dit gebied te publiceren. Van de oudste 
didactische middelen gebruikt in musea 
tot schoolmusea en het ontstaan van de 
eerste educatieve diensten die in de loop 
van de 20ste eeuw werden ontwikkeld en 
de overwegingen die tot de evolutie van 
publieksmiddeling in de afgelopen twin-
tig jaar hebben geleid, wordt de lezer 
hiermee uitgenodigd de rijkdom van een 
beroep dat aan de oorsprong ligt van het 
idee van de “bemiddelaar museum”, een 
museum ten dienste van zijn bezoekers 
en de gemeenschap te ontdekken.  

Een educatieve dienst is niet zomaar een dienst in een museum, het is het 
hele museum die ten dienst van publiekswerking moet zijn.

 (Ignace Vandevivere)  


