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1. Participatie & Musea





Transmissie:

- lineair (hoogstens plus feedback)
- er is een boodschap!
- zender/ontvanger
- ‘kennis’ is objectief
- de zender is wijs en alwetend
- de ontvanger is leeg + dom
- ‘deficit model’
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UNESCO Recommendation

on the PROTECTION and PROMOTION

of MUSEUMS and COLLECTIONS

Rio de Janeiro, June 2012 / Paris 2015

1. Global North vs. Global South 

2. “We want our history back, now!”

3. Museums’ double foundation:
collections (what they have) and
processes (what they do for society)



ICOM 2019-
2022

Crisis over 
nieuwe 
defintie
“museum”
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2. Erfgoed in Ruimte





*

@JoksJanssen Monumentencongres 10.11.2016 



De Ceuvel, tijdelijke broedplaats op vervuild 
haventerrein Amsterdam Noord







3. Vermaatschappelijking



- Waarden:

* nabijheid

* menselijke maat

* verbinding

* gelokaliseerdheid

- Alles is Anders-show

ander speelveld, 

ander spel, 

andere spelers

* Naar: J. Janssen et al., Karakterschetsen: nationale onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte: Deel 1: Kennisagenda, RCE 2014
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4. Consequenties



Progress Report UNESCO Chair on Heritage 
Futures ‘17-’18, Kalmar 2018 
https://lnu.se/en/unescochair



Beleving/belevingswaarde

- Hoe gaan we om met embodied cognition?
- Welke opvattingen over de wereld kunnen 

betekenisvol gedeeld worden?
- Over wat voor beleving hebben we het eigenlijk in 

verband met ‘erfgoed ‘?
- Beleving is een activiteit, geen ding 

“We moeten ervoor waken om beleving in het 
archeologische domein te reduceren tot een 
passieve aanblik, waarbij wordt verteld ‘wat het 
is’. […] Participatie in opgravingen en in de 
uitwerking van vondstmateriaal lijken bijzonder 
aantrekkelijk vanwege hun meervoudig 
zintuiglijke karakter.”

Jos Bazelmans, ‘Onderzoek, beleving en 
herinnering. De waarde van archeologische vindplaatsen: een 
verkenning’, NAR 70, 2020, 281-292. 



Community Archaeology in Rural 
Environments – Meeting Societal 

Challenges (CARE-MSoC)

ArcheoHotspots en CARE: 
participatieve interfaces 
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