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Riemer Knoop, 16 april 2017 

Twee congressen, in drie dagen. De Zhejiang Universiteit in Hangzhou, waar Marjelle van Hoorn en ik eerder 
een anderhalve maand-workshop Participatieve Musea gaven, geeft het onderwerp “museum” een flinke draai. 
Museologie en Erfgoedstudies worden in China op 34 universiteiten onderwezen, maar altijd als 
dochterdiscipline van de archeologie. Dat kan anders, want musea zijn waarachtig wel wat meer dan vitrines 
voor opgegraven vondsten.  

De emancipatie voltrok zich 9-12 april 2017 met een summit en een conferentie. De eendaagse, bestuurlijke 
top behelsde een alliantie van universiteit (die een world class instelling wil worden), musea en provinciale 

overheid om de studie van het 
erfgoed te professionaliseren. Wel 
tien exclusief mannelijke, oudere 
hotemetoten marcheerden over 
het podium met allerhande 
politieke praat. Wetenschap, dus 
zowel archeologie als museologie 
en hun onderwerpen, dienen de 
Chinese cultuur te promoten, 
zoveel was wel duidelijk. President 
Xi had de maand ervoor immers 
nog een lans had gebroken voor 

erfgoed, de zorg ervoor en de communicatie erover. En in het 13de Vijfjarenplan van de volksrepubliek zal er 
ook meer ruimte voor zijn. In de zgn. Outlook 2030 is China over een decennium of wat echt geheel 
gemoderniseerd. Op erfgoed na dan. Daar ging het over: gebruik van traditionele cultuur om maatschappelijke 
verandering mee uit te lokken en te sturen. 

In de middag waren er breakout sessies waar ook buitenlandse gasten – VS, UK, NL, Japan – hun zegje mochten 
doen. Er komt, begreep ik, te Hangzhou een nieuw landelijk Cultural Heritage Research Institute, gericht op 
educatie en training voor de werkelijke noden van Chinese erfgoedzorg. Maar wat het precies was, of wordt, 
ontging me. Opmerkelijk was wel de verwijzing, en publique, door een van de sprekers naar de oproep van Xi’s 
voorganger Deng Xiaoping om te “leren van de fouten” die er tijdens Culturele Revolutie waren gemaakt. De 
Zhejiang University, de tweede van het land, wil de theorie vernieuwen en erfgoedstudies en museologie op 
een nieuwe leest schoeien. Erfgoed moet beter beschermd, in geïntegreerde natuur- en cultuurcontexten, en 
“deel van ieders leven” worden. Een verrassend pleidooi voor erfgoed als publiek goed, dat dan ook door het 
publiek moet kunnen worden toegeëigend, en dus collectief gemanaged. Er werd verwezen naar voorbeelden 
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als het Rockefeller Fund en de belastingvoordelen voor dit soort privaat cultuurmecenaat. Maar dan moet er 
wel adequate wetgeving zijn, én deskundige staf.  

Niet iedereen was gelukkig. Het gestaalde kader kon zich maar slecht vinden in deze best-wel-hippe visies. Zelfs 
ik kon zien, na enige jaren China-ervaring, dat dat geluid uit de provincie kwam, zoals uit Xi’an. Musea moeten 
school zijn, heet het dan: let the relics talk, ook hier op goed gezag van chef Xi, die zoiets enige jaren terug ook 
al riep. Nee, dan de Japanse buren. Directeur Handa van de Nippon museumvereniging (bevolking 130 miljoen, 
5.700 musea met jaarlijks 270 miljoen bezoeken) noteerde grote nood aan opslagruimte, budget en staf. Als 
dat hun problemen zijn… Suzanne Mcleod, hoofd van de Leicester School of Museum Studies, bepleitte 
meeslepend het belang niet alleen van professionele maar vooral ook creatieve, proactieve en leading heritage 
mensen, who drive the discipline and field of practice. Je blijft relevant door met het veld te werken, in lijn met 
de noden en behoeften van de musea, zei ze. Mijn bijdrage, door nijvere studenten snel in het Chinees 
ondertiteld, sloot daar perfect op aan. Ik gebruikte “mijn eigen” Rijksmuseum van Oudheden, van tevoren 
afgestemd met directeur Wim Weijland, voor de vraag: definieert het zichzelf in termen van zijn onderwerp of 
in termen van zijn publieksfunctie – is het een archeologisch of een ‘museologisch’ ding? Onze Reinwardt-
opvatting over de “erfgoeddrieslag” kiezen-koesteren-delen, verfijnd in vijf hoofdfuncties, laat dan mooi zien 
hoe je het geheel dynamisch maakt door meaning making met publiek/gebruikers als belangrijkste 
terugkoppelmechanisme.  

 

Onze RWA-alumnus An Laishun, ICOM-vicevoorzitter en ook in de Chinese museumboom heel hoog, had dat 
eerder al welsprekend onderstreept. Musea kennen altijd twee “systemen”, zei hij, een semi closed loop op 
gebied van collecties, en een open loop in relatie tot publiek. Mooi gevonden.  

Maar er ontspon zich ook een felle discussie over wat museologie nou precies is, en of ze aanspraak kan maken 
op de status van eigenstandige academische discipline. Ik had dit zien aankomen, nog eens met Peter van 
Mensch overlegd, en de gastheren een print laten maken, in het Chinees, van het onvolprezen ICOM-boekje 
Key Concepts of Museology (2010). De vijf definities van museologie daarin zijn uiterst nuttig. Ondanks een 
reeksje alternative facts uit de provincie (‘aan maar 5 van de 2000 universiteiten in de VS kun je museologie 
doen, en dan alleen met een certificate, geen degree’ en in Europa niks) vond men elkaar uiteindelijk in de 
conclusie dat museologie een geheel is van practice based kennis, kunde en allerhande theorie.  

Opmerkelijk was de oriëntatie van vrijwel alle Chinese sprekers op de VS, voor musea en onderwijs/onderzoek. 
Kennelijk speelt Europa geen sterke rol – misschien door haar verdeeldheid en meertaligheid? Dan hadden ze 
een goede aan de 78-jarige maar hilarisch onverdroten Zahava Doering, een half mensenleven socioloog- 
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educator aan het Smithsonian en chief editor van Curator: the Museum Journal. Museologie, zei ze, zo dat al 
iets is, werkt crossdisciplinair, en dus moet een opleiding daarvoor dat ook zijn.   

Op de internationale conferentie daarna stonden twee dagen lang musea en cognitie centraal. Hè? Convener 
en gerenommeerd tentoonstellingsmaker professor Yan Jianqiang is op zoek naar een communicatietheorie die 
wat er in musea gebeurt als een eigen medium kenschetst. Heb je de regels en wetmatigheden daarvoor 
helder, dan kun je het effect en de impact van musea optimaliseren. Yan ziet musea als intermediair en 
bemiddelaar tussen de werkelijkheid en het publiek. Dat was niet iedereen met hem eens. De 35 sprekers (elk 
10 minuten!) en zes keynotes (wel 20 minuten) schetsten een breed scala aan makers- en presentatie-
inzichten, uit Taiwan, Duitsland (Annette Loeseke!), Nederland, de VS en het VK. Het simpele schema van 
zender-transmissiekanaal-ontvanger werd door velen verfijnd. Onder meer door mijzelf, haha (maar dat was 
niet zo moeilijk, want ik bleef dichtbij mijn eigen ervaringen met participatieve musea: die doen helemaal niet 
aan transmissie, maar delen). Heel aardig: de helft van de sprekers waren masterstudenten en PhD’s van Yans 
eigen opleiding. Gilnerveus maar uiterst onderhoudend presenteerden die hun onderzoek. Het opmerkelijkst 
vonden wij buitenlanders de Chinese fascinatie met zgn auxiliary devices. In alle musea vind je wel instap-
diorama’s compleet met poppen, geur en geluid. Deze overweldigende, full immersion environments werken 
als een themapark en worden heel serieus als spatial narratives geduid. Panorama Mesdag meets de Efteling. 
Een tweede gek ding vonden we de preoccupatie met het dilemma ‘logica en vrijheid’. Een lineair verhaal, zo 
begrepen wij, valt of staat met logica, wat heel educatief werkt. Laat je dat los en geef je ruimte aan vrijheid 
van routing en keuze, dan verlies je inhoud, de reguliere overdracht van correcte feiten en informatie. Dat was 
even slikken. Mooie noot: een Arabische PhD uit Nottingham presenteerde een onderzoek naar 
vervreemdingseffecten, op z’n Bertolt Brechts, in the void van Libeskinds Judisches Museum-installatie in 
Berlijn… Maar mijn hart werd gestolen door een uiterst eigenwijze jonge Chinese onderzoeker Nino (ook nog es 
de organisator van de conferentie) die een PhD in Leicester doet, en zijn paper begon met een quote van 
Roland Barthes: There are countless forms of narrative in the world… narrative is present in myth, legend, 
fables, tales, short stories, epics, history, tragedy, ‘drame’ [suspense drama], comedy, pantomime, paintings, 
stained-glass windows, movies, local news, conversation. Moreover, in this infinite variety of forms, it is present 
at all times, in all places, in all societies… 

Intensief kennisgemaakt met prof. Suzanne McLeod uit Leicester. We spreken dezelfde taal, hoewel zij 
gespecialiseerd is in ruimte en museumdesign. Museum making, geweldig, in een keihard pleidooi, maar 
zijdezacht uitgesproken, tegen commercialisering van erfgoed, musea en public services, die zij alle en in 
toenemende mate door ‘de markt’ (market fundamentalism) gekoloniseerd ziet worden. Ze pleit voor een 
nieuwe visie op het publieke domein, op basis van Richard Sennets urbane deugden: sociability/conviviality en 
subjectivity/diversity. In plaats van shopping. Wow. Haar Britse collega’s David Masters (Imagemakers) en 
Thomas Duncan (Duncan McCauley) zijn nu in China bezig met exhibition design - erg knap. 

Prof Guo (Capital Museum, Beijing) gaat mijn paper in het nieuwe Chinese vaktijdschrift Museum publiceren. 
En het Nanjing Museum wil ons co-authored paper over de Participatory Museum-workshop graag hebben 
voor het magazine South East Culture... 

Suzanne Mcleod, Da, Annette Loeseke, Thomas Duncan, moi, Jiang Fan, Xu Jie (Nino), Funny Girl, Zahava Doering. 


