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In 2009 werd de Italiaanse museumsector grondig doorgelicht, inclusief publiek 
toegankelijke archeologische sites. Dit ‘Carta-onderzoek’ bleek te gaan over een 
groot aantal structuren en entiteiten met vaak beperkte kritische massa en, be-
keken vanuit nationaal perspectief, een ongelijke verdeling van middelen. Verder 
stipte het expliciet als probleem aan dat de wetenschappelijke autonomie van 
Italiaanse musea niet stabiel geregeld was, en beïnvloed kan worden door de be-
stuursvorm. Het hele systeem was aan een doorstart en investeringen toe. Maar 
in de eerstvolgende jaren werden, naast de bevriezing van het personeelskader, 
eerst vooral drastische besparingen doorgevoerd in de cultuursector, dit zonder 
plan of toekomsttraject. 

Schoktherapie en reorganisaties

De museumrevolutie 
in Italië

tekst Marc Jacobs

En toen kwam Dario Franceschini. Bij zijn aanstelling als 
nieuwe minister van Cultuur en Toerisme op 22 februari 2014 
kondigde hij onder andere aan de problemen aan te pakken 
in de Italiaanse musea (en bij uitbreiding erfgoed). Enkele 
dagen later, tijdens het weekend van 1 maart, raakte bekend 
dat diverse monumenten in Pompeï waren ingestort, zoals 
de ondersteuningsboog van een Venustempel en een hele 
muur van een necropolis. Diverse zones – levensgevaarlijk 
geworden – waren niet meer toegankelijk voor bezoekers. De 
minister was zowel bezorgd als woedend. Hij trok op 4 maart 
het hele dossier naar zich toe, probeerde na te (laten) gaan 
wat de problemen waren en wat er met de eerder geïnves-
teerde middelen dan eigenlijk gebeurd was. Hij probeerde 
eveneens de gevolgen en bezorgdheden bij Europese instan-
ties en UNESCO in te schatten. Het gebrek aan transparantie 
en verantwoordelijken leek een probleem. 

Franceschini beet zich vast in het dossier: na jarenlange 
verwaarlozing en sluipende desinvestering zou het echt ver-
anderen in de erfgoedsector. De resultaten van het Carta-
onderzoek en vele andere diagnoses werden bekeken en 
geïnterpreteerd. Tegen de zomer zou hij met een hervor-
ming komen, zo beloofde de minister strijdbaar. Het werd 
duidelijk dat alle heilige huisjes en kunsthistorische bol-
werken in beeld kwamen en dat doortastend ingrijpen in de 
beheerstructuren op de agenda stond. Hij wou enerzijds de 
ondersteuning en afstemming van de museumnetwerken 
in de regio’s versterken en anderzijds de grootste musea in 
Italië meer autonomie, geld en personeel geven. Daar moest 
dan wel iets tegenover staan: beter presteren, meer eigen in-
komsten, echt na te komen afspraken op papier. Hij had ook 
duidelijk een les geleerd met het geval Pompeï: opvolging en 
controle zijn nodig.

Het nieuwe Italiaanse museumsysteem 

Franceschini schuwde in het perscommuniqué van 23 
december 2014 de grote woorden niet. Het ging om “de 
Museumrevolutie!” En er zou voortaan gewerkt worden met 
een dubbel en getrapt systeem: “il sistema museale italiano”. 
Aan de ene kant zouden er, om te beginnen, minstens twin-
tig meer autonome nationale musea functioneren; in 2016 
liep dit op tot dertig.1 Musea zouden niet langer als entiteiten 
in een ministerie beschouwd mogen worden, maar institu-
ten zijn waaraan technische en wetenschappelijke autono-
mie, een eigen statuut en een aparte boekhouding verleend 
worden. Wel worden diverse grote lijnen, de standaarden en 
criteria centraal bepaald en in beheersovereenkomsten vast-
gelegd, via de Carta dei servizi.

Aan de andere kant werd een nationaal aangestuurd netwerk 
van zeventien regionale subnetwerken of clusters (“una rete 
di 17 Poli regionali”) geïnstalleerd. Het doel is een continue 
dialoog te faciliteren tussen de grote verscheidenheid en 
werking van publieke en private musea op Italiaans grond-
gebied. Om uiteindelijk te komen tot een geïntegreerd aan-
bod aan het publiek.

Voor de statuten en reglementering van elk museum, groot 
en klein, moet worden uitgegaan van de ethische code van 
ICOM. Verder moet een open en eigen boekhouding gevoerd 
worden, die correspondeert met de strategische planning. 
Al deze musea zijn onderworpen aan het toezicht van het 
Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo). De top van het ministerie, de Direttore generale 
Musei, moet het vormen van consortia en stichtingen voor 
musea aanmoedigen, met medewerking van publieke en pri-
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vate partners. Het hele “sistema museale nazionale” wordt dus 
geactiveerd en kracht bijgezet door het in netwerk plaatsen 
van Italiaanse musea en door de integratie van diensten en 
museale activiteiten. Via overeenkomsten en convenanten 
wordt door de verantwoordelijke coördinatoren van de re-
gionale polen of netwerkknooppunten getracht alle andere 
musea te betrekken bij het systeem. Of ze nu privé of publiek 
zijn (dus niet alleen de archeologische of schone kunsten), en 
ook met inbegrip van volkskundige, academische en weten-
schappelijke musea. 

Dit nieuwe museumdecreet en het nieuwe kader werd 
doortastend uitgerold. Op 8 januari 2015 werden alle plek-
ken vacant verklaard, met mandaten van vier jaar.2 Van de 
twintig geselecteerde directeurs waren er tien vrouwen, 
dertien Italianen (waarvan er drie uit de Verenigde Staten 
waren teruggekeerd en een uit Frankrijk), drie Duitsers, 
twee Oostenrijkers, een Brit en een Fransman. Een van hen 
is bijvoorbeeld Eike Schmidt, een 47-jarige Duitse kunst-
wetenschapper die zeven jaar in het Duitse Kunsthistorisch 
Instituut in Firenze heeft gewerkt, in 2009 een doctoraat over 
de collectie beeldhouwkunst van de Medici behaalde en een 
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 ■ Begin maart 2014 raakte bekend dat tijdens het 
weekend van 1 maart diverse monumenten in 
Pompeï waren ingestort. Kersvers minister van 
Cultuur en Toerisme Franceschini probeerde na 
te (laten) gaan wat de problemen waren en wat 
er met de eerder geïnvesteerde middelen dan 
eigenlijk gebeurd was. CC0

 ■ Minister Franceschini stelde voorop dat er meer 
autonome nationale musea zouden functione-
ren als instituten met een technische en weten-
schappelijke autonomie, een eigen statuut en 
een aparte boekhouding, naast een netwerk van 
zeventien regionale subnetwerken of clusters. De 
Galleria degli Uffizi behoort tot een van die nati-
onale entiteiten. Foto: Nekotank, CC BY-ND 2.0

Scan de afbeelding met 
de ErfgoedApp (cf. p. 3): 
Meer weten over de 
situatie in Italië? Lees dan 
het uitgebreide artikel 
van Marc Jacobs.
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internationale carrière als curator in de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië had uitgebouwd. Deze specialist kreeg de 
Galleria degli Uffizi onder zijn hoede. 

Bilancio

Op 13 november 2017 werd – let wel: door de overheid en 
nieuwe directeurs zelf – de tussentijdse balans opgemaakt, 
drie jaar na de poging om de museum(directie)wereld te 
veranderen. Op de website van het Italiaanse ministerie zijn 
de video’s en documenten beschikbaar, waaronder het rap-
port Musei Italiani. 2014 |2017. L’esperienza dei primi direttori dei 
musei autonomi.3 Dat rapport begint met een citaat van Dario 
Franceschini zelf: “De reorganisatie van het ministerie werpt 
zijn vruchten af. Gedurende de drie jaren van hervorming die 
aan de musea van de Staat volwaardige juridische waardig-
heid hebben toegekend als Instituten, zijn de aantallen be-
zoekers van de cultuurplekken van de Staat van 38,5 miljoen 
naar 45,5 miljoen gegroeid en hebben de inkomsten 175 mil-
joen euro bereikt. Deze aantallen zijn voorbestemd om ook 
dit jaar te groeien, met de groei van het aantal bezoekers met 
9,4 % en van 13,5 % meer inkomsten in de eerste negen maan-
den, en die getuigen van een radicale ommekeer van tenden-
sen die te wijten zijn aan belangrijke vernieuwingen die in 
het nationale museale systeem zijn verwezenlijkt.”

Dit werd gekoppeld aan het herverbinden van het hele sys-
teem met onderzoek, met het onderwijs en toerisme. Vooral 
de archeologische sites, met Pompeï als sterkste voorbeeld, 
bleken te boomen. De net gemelde accenten en duiding zijn 
uiteraard de versie van de minister, de superdirecteurs en de 
spindoctors. Kritische commentatoren wezen erop dat niet 
de kwantiteit van de aantallen bezoekers, maar de kwaliteit 
van de bezoeken telde. Verder werd er in de pers op gewezen 
dat diverse van de nieuwe superdirecteurs wel degelijk een 
schokgolf hadden veroorzaakt en de publieke opinie beroerd 
hadden, zoals Cristiana Collu. Die had de Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma helemaal getrans-
formeerd. De autonomiebeweging laat meer keuzes toe, ook 
voor behoud en beheer (zoals in Uffizi), maar daarover moet 
gerapporteerd worden. Het leek te vroeg om alle aspecten te 
evalueren, wegens het ontbreken van gedetailleerde rappor-
ten over de hele werking van de musea. Bovendien waren er 
ook allerlei wrijvingen, kritische commentaren en juridische 
gevechten rond de museumdirecteurs. Antonio Lampis, 
de nieuwe directeur-generaal van musea, stelde begin dit 
jaar dat er nog veel werk aan de winkel was.4 Hij stelde dat 
hij zich bewust was van de complexiteit van de bureaucra-
tie en dat meer coördinatie en impulsen nodig waren, maar 
dat hij vooral wou inzetten op de netwerken, op participatie 
en het verder wegwerken van drempels. De schoktherapie 

door de tabula rasa op directieniveau en de reorganisatie van 
bestuursstructuren had zeker effecten, maar dat was maar 
het begin. Verdere netwerking, samenwerking, verdieping 
en participatie waarmaken moesten nog volgen.5 Ook de in 
2017 gepensioneerde directeur-generaal van de musea Ugo 
Soragni benadrukte hoe belangrijk de hervorming was, maar 
dat diepgang, brede verantwoordelijkheid en slimme keuzes, 
ook voor behoud en beheer, gerealiseerd moesten worden.6

Bij de evaluatie is het dus nodig het bredere plaatje te be-
kijken, en niet alleen de grote instellingen, hun superdirec-
teurs, hun gestegen bezoekersaantallen en andere quick wins, 
maar de evolutie van erfgoedbeleid en -praktijk als geheel. 
Het brede strategische plan en het organigram van het direc-
toraat-generaal Musea7, zoals het er in mei 2018 onder leiding 
van Antonio Lampis uitziet, maakt duidelijk hoe de puzzel in 
elkaar gepast is en wat de strategische lijnen zijn. Belangrijk 
daarbij is de volgende passage die als referentie voor de toe-
komstige ontwikkelingen geldt: “De Faro-Conventie, gepro-
moot door de Europese Raad en van kracht sinds 2011, en 
recent getekend door Italië, biedt het hoofdreferentiemodel. 
Dit model streeft naar een synergie tussen publieke instel-
lingen en stakeholders voor de verdediging, ontwikkeling 
en overdracht, met gedeelde ondersteunende acties, van 
cultureel erfgoed naar toekomstige generaties.” Synergie 
in het kwadraat dus? In 2017 werd volop werk gemaakt van 
die sluitsteen, de ratificatie van de Faro-Kaderconventie, 
om naar de volgende ontwikkelingsfase door te stoten. Het 
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Bij de evaluatie is het dus nodig het bredere 
plaatje te bekijken, en niet alleen de grote 
instellingen, hun superdirecteurs, hun 
gestegen bezoekersaantallen en andere quick 
wins, maar de evolutie van erfgoedbeleid en 
-praktijk als geheel.

 ■ Nieuwe middelen en directeurs voor museale paradepaarden in 
Italië?  Het hooi loopt het paard achterna, Johann Theodor de Bry, 
naar Pieter Bruegel, 1596.
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zou de deur kunnen openen tot een andere beweging die de 
krachtige top-downreorganisaties en schokgolf sinds 2014 
aanvult.8

En nu?

De wet met de ratificatie van de Kaderconventie van Faro 
(2005) raakte echter niet meer gestemd en goedgekeurd voor 
het einde van de legislatuur. Bij de verkiezingen van 4 maart 
2018 verloor Dario Franceschini in zijn regio van de anti-
Europese Lega Nord-kandidate Maura Tomasi. Het is bij het 
ter perse gaan van deze tekst nog onduidelijk wie hem zal 
opvolgen als minister van Cultuur. En wanneer er welk pro-
gramma wordt uitgevoerd door de onvoorspelbare regering, 
of de Kaderconventie van Faro dit of volgend jaar nog zou ge-
ratificeerd worden in Italië en of een volgende regering die 
dan effectief als referentiekader zal gebruiken. Het blijft af-
wachten hoe het nieuw geïnstalleerde museumsysteem zich 
zal ontwikkelen en of een nieuwe regering de uitgetekende 
lijnen zal versterken, dan wel ombuigen. Interessant zal zijn 
hoe de regionale netwerken van musea en andere erfgoed-
organisaties zullen ontwikkeld worden, en hoe de regio’s 
beleid zullen voeren. Maar ook wat er met de directeurs van 
de autonome musea zal gebeuren, na afloop van hun tijde-
lijke mandaten. Een van de protagonisten, Eike Schmidt, 
heeft ondertussen laten weten dat hij het Uffizi voor het 
Kunsthistorisches Museum in Wenen zal inruilen in 2019. 

Kan het Synergie² model werken en krijgen de autonomere 
museumstructuren, voor zover ze dat willen, de kans om 
met allerlei stakeholders, netwerken en participatieve trajec-
ten –of vice versa – voor een eigentijds(e) erfgoed(beleids)
praktijk te gaan? 

Dossier | Verzelfstandiging musea

Prof dr. Marc Jacobs is docent kritische erfgoedstudies aan de VUB (Vakgroep Kunstweten-
schappen en Archeologie) en directeur van FARO.

1. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat achter de benaming van die nationale en-
titeiten soms hele clusters schuilgaan van andere musea, tuinen en gebouwen. Het sterkste 
voorbeeld is Gallerie degli Uffizi, een benaming die staat voor: Cappella Palatina; Gabinetto 
Disegni e Stampe; Galleria d’Arte Moderna; Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano; Gal-
leria del Costume; Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti; Giardino 
di Boboli; Giardino delle Scuderie reali e pagliere; Museo degli Argenti; Museo delle Car-
rozze; Museo delle Porcellane.

2. Zie: www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.
html_1656248911.html 

3. Zie: www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1510560877867_
BROCHURE_12nov.pdf 

4. «Non sono un alieno. Conosco la macchina. So come resistere alla mostruosa burocrazia interna dello 
Stato. E realizzare gli obiettivi necessari al nostro sistema museale. […] Dobbiamo coordinare di più 
le azioni. Ripartire dalla rete».

5. Zie: http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/10/12/news/cosa-sta-cambiando-davvero-
nei-musei-autonomi-della-riforma-franceschini-1.312125

6. Zie: http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/12/news/i-nuovi-musei-molto-marketing-
poca-sostanza-1.312137

7. Zie: http://musei.beniculturali.it/en/structure

8. Zie de tekst die werd voorgesteld in de Italiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers op 
27/5/2017, ‘The Italian Draft Law on the ‘Ratification and Implementation of the Council of 
Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society’’, in: S. Pinton 
& L. zAGAto, Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017. Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2018, pp. 871-
878 (http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-225-3/; DOI 10.14277/978-
88-6969-179-9/SE-4).

 ■ Minister van Cultuur en Toerisme Dario Franceschini wilde tijdens zijn ambtstermijn enerzijds de ondersteuning en afstemming van de museum-
netwerken in de regio’s versterken en anderzijds de grootste musea in Italië meer autonomie, geld en personeel geven. Foto: Comune di Reggio 
Nell’Emilia, Comune di Reggio Nell’Emilia, CC BY-NC-ND 2.0
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