
Stelling: “Het museum 
wordt een clubhuis met 
collectie.” Hoe is dat 
voor jullie museum?

Koerstafel praatplaat

De nieuwe ICOM museumde� nitie

De ICOM (Interna� onal Council of Museums) hee�  in 2019 een nieuwe museumdefi ni� e 
voorgesteld waarin vooral de menselijke interac� e centraal komt te staan. Binnen 
deze defi ni� e zijn musea onder meer “democra� serende, inclusieve en meerstemmige 
ruimtes voor kri� sche dialoog over het verleden en de toekomst.” Dit is een scherp 
verschil met de meer collec� egerichte defi ni� e die ICOM sinds 2007 hanteert. De 
voorgestelde defi ni� e is inmiddels van de baan. In deze Koerstafel bespraken we het 
proces achter de ICOM museumdefi ni� e en voerden we het gesprek over wat een 
andere defi ni� e betekent voor Brabantse musea.

Opzet Koerstafels

Het werken met erfgoed is mooi, uitdagend en inspirerend 

voor velen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht 

gekomen voor hoe wij dat als maatschappij samen kunnen 

blijven doen. Wie bepaalt wat er op de agenda staat, welke 

mensen doen mee en wat voor onderwerpen worden belangrijk 

gevonden? Met andere woorden: wie bepaalt de koers? 

Erfgoed Brabant stelt voor dit samen te doen in zogenaamde 

Koerstafels: in een kleinschalige (digitale) omgeving komen we 

samen en wisselen we van gedachten over onze ervaringen 

en perspec� even. Met deze praatplaat nemen we u mee in 

wat er besproken is � jdens de eerste Koerstafel en nodigen 

we u uit om in gesprek te gaan binnen uw eigen organisa� e.



Wat zijn jullie 
gedachten over de 
maatschappelijke 
functie van musea 
– en jullie museum 
in het bijzonder? 

Welke plek heeft 
jullie collectie in 
jullie instelling? 

Welke rollen zien 
jullie voor jezelf en 

jullie publiek?

Welke gedachten leven er 
bij jullie over dit thema?
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Gesprekspunten

Wat is de maatschappelĳ ke 
functie van een museum?

• Musea ze� en aan tot nadenken.
• Of kun je het omdraaien: wat 

hee�  de maatschappij nodig 
en welke vorm past daarbij? 
Museum? Werkruimte? Dialoog? 

• De missie uit de voorgestelde 
defi ni� e was te ac� vis� sch.

• Wel kri� sche dialoog met elkaar 
voeren: waar kijken we nu naar?

Welke plek hee�  de collectie 
in de voorgestelde de� nitie?

• Speel met je collec� e!
• Filosofi sche kwes� e: waarom 

en waartoe bewaar je? 
• Hoarders en hamsteraars 

kunnen op basis van de 
voorgestelde defi ni� e ook een 
museum inrichten. Dankzij de 
huidige defi ni� e is er wel een 
duidelijke grens van wat als 
professioneel wordt ervaren.

• Spagaat in de defi ni� es: doe mee 
met maatschappij (dynamiek 
en hec� ek), en aan andere kant 
het behoud (sta� sch en rust). 
Maar als we dat kunnen laten 
groeien kunnen we de diverse 
invalshoeken combineren: collec� e 
én de mensen daaromheen.

Wat is de rol van  het publiek 
en de museummedewerkers in 
de voorgestelde de� nitie?

• Is erfgoed en cultuur van 
en voor iedereen?

• En mét wie bepaal je de collec� e? 
Vraag je gemeenschap om mee 
te beslissen. En over welke 
collec� e beslissen we met 
elkaar? Ook de ‘topstukken’?

• Meerstemmigheid, 
mul� perspec� viteit, inclusie: 
er worden keuzes gemaakt 
door musea en de mensen 
met wie je samenwerkt, 
wees je daarvan bewust.

• Je kunt niet inclusief zijn, je 
bedient een bepaalde doelgroep.

Kijk voor meer informatie over de Koerstafels op: 
www.erfgoedbrabant.nl/projecten/koerstafels


