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In de tien jaar voor en na het jaar 2000 onderging de museumsector in Frankrijk 
een grondige reorganisatie. Hoe en waarom? Wat waren de resultaten? Waren het 
vooral interne spanningen in het museumsysteem die de hervorming uitlokten? Of 
ging het om bredere beleidsontwikkelingen in de Franse staats(her)vorming? 

tekst Marc Jacobs

Het dubbele museumsysteem, 
verzelfstandiging en opvolging 

Frankrijk voor en na 2000

Sinds de revolutionaire periode van 1789-1815 heeft de Franse 
nationale overheid een belangrijke rol gespeeld in de uitvin-
ding en ontwikkeling van het begrip erfgoed (“patrimoine”) 
in het algemeen én van museale collecties in het publieke 
domein in het bijzonder. Dat geldt overigens ook voor het 
tussen 1794 en 1815 bezette gebied dat vandaag België wordt 
genoemd. Vanaf de Franse Revolutie werden instellingen en 
formules ontwikkeld om erfgoed te verzamelen, te inventa-
riseren, te behouden, te beheren en toegankelijk te maken: 
denk aan openbare archieven en erfgoedbibliotheken, aan 
lijsten van monumenten en etnologische inventarissen, en 
… nationale musea. Dit alles kreeg een grote boost sinds de 

jaren 1970, en vooral na het (Franse) Jaar van het Erfgoed in 
1980. Dat leidde tot een uitkristallisering van een brede erf-
goedsector, ook ver buiten de Grote Instellingen in Parijs. De 
voorbije jaren werd de druk om in allerlei beleidsdomeinen 
in Frankrijk meer decentraal te werken steeds groter; ook in 
erfgoedbeleid. Ook de internationale tendens om meer rela-
tieve autonomie aan musea te geven en naar andere vormen 
van bestuur – go(u)vernance – te evolueren kon moeilijk ge-
negeerd worden, net als de steeds sterker wordende nadruk 
op inspraak en participatie van burgers, groepen, gemeen-
schappen en andere stakeholders. 

Dossier | Verzelfstandiging musea

Scan de afbeelding met de 
ErfgoedApp (cf. p. 3): Lees het 
uitgebreide artikel van Marc 
Jacobs over de dynamiek in de 
Franse museumsector.
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Collecties, ambtenaren, geld en andere middelen

Het Franse Rekenhof maakte in 2011-2012 over die twee decen-
nia in de museumwereld een kritisch rapport dat in de Franse 
Senaat besproken werd. Hoe houdbaar was het museale sys-
teem dat in het begin van de 20e eeuw geïnstalleerd was? Vanaf 
het begin van de jaren 1990 begon het inzicht te rijpen dat het 
een te gecentraliseerd systeem was, waarbij de centrale struc-
turen, de Direction des musées de France (DMF) en de Réunion 
des musées nationaux (RMN) aan vervanging of updating toe 
waren.1 Belangrijk om weten is dat in dat museale systeem alle 
nationale collecties beheerd werden door het ministerie, meer 
bepaald de DMF. De topambtenaren in de Parijse administra-
tie Cultuur dus, die musea onder hun hoede namen. De nati-
onale musea waren in dat model als het ware administratieve 
diensten onder hun gezag. De DMF benoemde en betaalde de 
directeurs, de conservators en het veiligheidspersoneel. 

Daarnaast was er een tweede structuur, de RMN, die op lan-
delijk niveau instond voor het samenbrengen van de inkom-
sten van de nationale musea enerzijds en het financieren 
van publiekswerking en andere uitgaven voor educatie en 
publicaties van die musea anderzijds. De RMN was in 1895 
opgericht om schenkingen te ontvangen, maar was gelei-
delijk geëvolueerd tot een “caisse de mutualisation des musées 
nationaux”. Het was een poging om de verzameling(en) te 
verrijken en aan te vullen, en wel door het boekhoudkundig 
keurslijf te omzeilen dat aan de staatsinstellingen was op-
gelegd. Oorspronkelijk ging het om de verkoop van afbeel-
dingen, afgietsels en andere objecten en om schenkingen of 
andere inkomsten. Nadat de entree in nationale musea vanaf 
1921 betalend werd, kwamen ook de toegangsgelden erbij als 
financiële stroom. Het ging dus om een systeem van herver-
deling waarbij de inkomgelden in een grote ‘pot’ samenge-
bracht werden. Daarmee (naast bijkomende financiering 
door de overheid van de RMN) werd niet alleen het verwerven 
van nieuwe stukken gefinancierd, maar ook de ontwikkeling 
betaald van tijdelijke tentoonstellingen, tentoonstellingsca-
talogi, gadgets en de werking van museumshops.

Het decreet van 11 mei 1981 maakte van de RMN een “établisse-
ment public national à caractère administratif ”. Dat viel samen 
met de doorbraak van het steeds breder wordende erfgoed-
concept onder de legendarische cultuurminister Jack Lang. 
De Franse regering gebruikte het vehikel om steeds meer 
noden van steeds meer erfgoedinstellingen te lenigen, met 
een steeds problematischer financieel evenwicht tot gevolg. 
Het Louvre, Versailles en andere grote spelers formuleer-
den steeds meer kritiek over “transferts”. Alain Madeleine-
Perdrillat, woordvoerder van de RMN, formuleerde zijn 
verdediging tegen die kritiek bijzonder scherp: “Le grand 
principe que les gros aident les petits à s’en sortir est souvent perdu 
de vue, même si on continue d’affirmer le contraire. On a parfois 
l’impression d’un retour à un système de féodalités.”2

De sterke directe sturing (“régie directe”) van de eigen (mu-
seale) instellingen door het ministerie (DMF) lokte steeds 
meer verzet en kritiek uit en bleek vanaf de jaren 1990 steeds 

minder houdbaar. Het werkte remmend op de internationale 
profilering en de interne dynamiek binnen de personeels-
ploegen. Na het Louvre (1993) en Versailles (1995) stapten 
diverse grote musea uit het systeem, om te kiezen voor een 
grotere autonomie en verantwoordelijkheid in de vorm van 
een “établissement public”. Het nieuwe etnografische museum 
Quai Branly functioneerde van bij zijn ontstaan in 2006 on-
middellijk als autonome stichting. Daarnaast werd een tus-
senvorm gecreëerd via de formule van “statut de service à com-
pétence nationale” (SCN), die vanaf 1 januari 1999 van kracht 
werd voor nationale musea die dat wilden.3 

Bovendien veranderde ook het ministerie zelf, inspelend op 
de onstuitbare doorbraak en verbreding van erfgoedwerk in 
de 21e eeuw. Op 13 januari 2010 werd een fusie doorgevoerd 
van de Direction des Musées de France (DMF), de Direction 
des Archives de France (DAF) en de Direction de l’Architecture 
et du Patrimoine (DAPA). De structuur die daaruit ontstaan 
is, luistert naar de naam Direction générale des patrimoi-
nes, een grote entiteit binnen het ministerie van Cultuur en 
Communicatie. In het tweede decennium van de 21e eeuw 
was het uitgangspunt dat het aan de Franse staat toekwam 
om de grote lijnen en een normatief kader voor de publieke 
dienstverlening van musea te bepalen en de toepassing 
ervan te controleren en te evalueren. Rechtstreekse interven-
ties in het dagelijks management van de instellingen werden 
niet meer oorbaar geacht. Er werd wel betracht gezamenlijke 
lijnen (en dus effecten) van de museale werking in Frankrijk 
samen te laten sporen. Hoofdlijnen daarbij waren collectie-
mobiliteit (over het hele land en internationaal) enerzijds en 
toegankelijkheid anderzijds. Verder behoorden ook het na-
tionale collectiebeleid (begeleid door de Conseil artistique 
des musées nationaux) en de exploitatie van beeldrechten 
tot de hoofdopdrachten. Er zouden afsprakennota’s (“lettres 
de mission”) moeten opgemaakt worden met de directies van 
de musea. Er werd ook ingezet op transversale structuren op 
het vlak van beleid, strategie en monitoring van bezoekers 
voor het hele erfgoedveld. 

Is meer autonomie een remedie?

Het label “Musée de France” werd gelanceerd door de 
Museumwet van 4 januari 2002. Opvallend is de operationele 
definitie van een museum in artikel 1 van die Museumwet, 
die afwijkt van de klassieke ICOM-definitie(s) doordat niet 
“de permanente instelling” maar “de permanente collectie” 

Dossier | Verzelfstandiging musea

De voorbije jaren werd de druk om in al-
lerlei beleidsdomeinen in Frankrijk meer 
decentraal te werken steeds groter; ook in 
erfgoedbeleid. Ook de internationale tendens 
om meer relatieve autonomie aan musea te 
geven en naar andere vormen van bestuur  
– go(u)vernance – te evolueren kon moeilijk 
genegeerd worden, net als de steeds sterker 
wordende nadruk op inspraak en participa-
tie van burgers, groepen, gemeenschappen 
en andere stakeholders.

 ■ Foto links: het nieuwe etnografische musée du Quai Branly functi-
oneerde van bij zijn ontstaan in 2006  onmiddellijk als autonome 
stichting. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, Foto: Roland 
Halbe
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als uitgangspunt wordt genomen. Voor de wet van 2002 was 
het zo dat in de 35 belangrijkste musea buiten Parijs een door 
de staat opgeleide en betaalde “conservateur du patrimoine” 
aan het hoofd stond. Na 2002 mochten de regio’s zelf hun 
directeurs kiezen en … betalen. In 2002 werden ook nieuwe 
juridische formules naar voren geschoven, rechtspersoon-
lijkheden van publiekrecht op initiatief van lokale actoren, 
zoals de Etablissement public de coopération culturelle 
(EPCC). Zo kon het beheer van het museum onttrokken wor-
den aan de directe gemeentelijke (provinciale, etc.) regie om 
een relatieve autonomie te verkrijgen. Begin 2015 waren er 
1.220 musea op Frans grondgebied die het label hadden. Vijf 
procent behoorde tot de natiestaat, 82 % tot lagere besturen 
(“collectivités territoriales”) en 13 % tot vzw’s. Door de kerncol-
lectie als uitgangspunt te nemen, is het ook gemakkelijker 
te begrijpen dat de institutionele vorm nogal kan variëren.4

Maar wat betekende deze wet en de groeiende roep (bij de 
grote nationale musea die de meeste inkomsten genereer-
den) voor de ontwikkeling van “gouvernance” en de relatie 
tussen overheden en musea op nationaal, departementaal, 
stedelijk en gemeentelijk vlak? Om te antwoorden op deze 
complexe vraag had de Franse juriste Claire Bosseboeuf bijna 
negenhonderd bladzijden nodig.5

Terwijl allerlei evoluties in Frankrijk sinds de jaren 1990, op 
zowel ideologisch en juridisch vlak, alsook in de manage-
menttheorie, in het kader van decentralisering en depolitise-
ring (en vooral de gouden combinatie tussen beide), zouden 
kunnen doen vermoeden dat allerlei creatieve formules van 
verzelfstandiging zouden zijn ontwikkeld, blijkt dit in het 
tweede decennium van de 21e eeuw minder evident te zijn 
dan verwacht. De meerderheid van de musea van de lagere 

overheid bleven onder directe regie.6 Maar de druk op het 
systeem verhoogde. Belangrijk was de snelle evolutie naar 
nieuwe functies in musea inzake klimaatbeheersing, ge-
specialiseerde restauratietechnieken, digitalisering, nieuwe 
pedagogische projecten, participatief museumbezoek, etc. 
Daarvoor waren nieuwe professionelen nodig, met profie-
len en competenties die niet noodzakelijk in de beschikbare 
ambtenarenpool te vinden waren, maar die ook nieuwe fond-
sen vroegen, nieuwe strategieën, nieuwe verhalen.7 

Nog meer kritische evaluaties en suggesties

In 2011 publiceerde het Franse Rekenhof een rapport over de 
voorgaande jaren, waarbij de doelstellingen, uitdagingen en 
beloften ernstig werden genomen en afgetoetst aan de reali-
satie van de grote publieke instellingen.8 Dat rapport kreeg 
veel weerklank, zowel in de erfgoedsector als in de pers.9 Het 
Rekenhof nam immers niet zomaar vrede met het argument 
van de musea dat er meer bezoekers geregistreerd werden. 
Dat werd overigens ook jaarlijks in de pers rondgetoeterd 
en vergeleken. De onderzoekers gingen na of de belofte van 
“democratisering” en “bereiken van meer publiek” waarge-
maakt waren. Het publiek was diverser noch jonger gewor-
den. Tussen 1989 en 2008 daalde het percentage arbeiders 
(van 23 % naar 15 %) en steeg het aantal gepensioneerden, 
Parijzenaars en toeristen in de musea. Dit was scherpe kri-
tiek op het beheer van de nationale musea en een verwijt van 
strategische laksheid aan het adres van het ministerie van 
Cultuur. Noch de openbare financiën, noch de nieuwe pu-
blieken werden beter van die verzelfstandiging: de nationale 
(aan)sturing was verzwakt. De titel van het eerste hoofdstuk 
van het rapport van het Rekenhof vat het goed samen: “La 
réorganisation des musées nationaux: une autonomie opportune, 
un pilotage national affaibli.” 

Het Rekenhof stelde vast dat het museumbeleid in Frankrijk 
tussen 2001 en 2010 voor de staat net duurder was geworden, 
nog meer geconcentreerd was op de regio rond de hoofdstad 
en nog verder verwijderd van maatschappelijke doelstellin-
gen. Zoals: het bereiken van jongeren, armen en nieuwko-
mers. Het Rekenhof berekende dat de directe uitgaven en fis-
cale steun van de staat ten voordele van de nationale musea, 
via het faciliteren van mecenaat, twee keer sneller gestegen 
waren dan die van het ministerie van Cultuur en drie keer 
sneller dan de staatsuitgaven. Het Rekenhof wees expliciet 
op het gebrek aan strategische sturing (“pilotage stratégique”) 
door het Franse ministerie van Cultuur, op het moment van 
de transformatie van musea. Journaliste Sophie Flouquet 
wees op het baroniefenomeen in de museumwereld dat hier 
volgens haar aan de kaak werd gesteld. De Grote Directeurs 
van de Grote Musea waren erin geslaagd zich te onttrekken 
aan de aansturing en controle van de administratie Cultuur 
en konden hun eigen gang gaan.10 Het Franse Rekenhof had 
zelf gepleit voor meer autonomie in een rapport uit 1997. Daar 
hield het in het kritische rapport in 2011 aan vast: de strate-
gie van verzelfstandiging was aangewezen, maar moest wel 
goed worden uitgevoerd. Het Rekenhof ging nog verder door 
het cultureel mecenaat tegen het licht te houden. Het hof be-
nadrukte dat deze koers eigenlijk neerkwam op een uitgave 
voor de staat: “le mécénat est une dépense fiscale”. Er kan tot 90 
% afgetrokken worden als het gaat om een aankoop van een 
“nationale schat”. Heel dit systeem is volgens het Rekenhof 

Dossier | Verzelfstandiging musea

 ■ Het Louvre formuleerde steeds meer kritiek op het systeem van de 
financiële transfers van de Franse regering. De RMN werd gebruikt 
als vehikel om steeds meer noden van steeds meer erfgoedinstel-
lingen te lenigen, met een problematischer financieel evenwicht tot 
gevolg. CC0
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niet goed doordacht of doorgerekend en het uitreiken van 
fiscale attesten gebeurt met weinig controle. 
In december 2014 verscheen een aan de functionele auto-
nomie van nationale musea gewijd themanummer van het 
Journal des Arts. Daarbij werd de macht van de directeurs ge-
relativeerd: “Si certains faits sont exacts, ils donnent une image 
faussée de la réalité de leur pouvoir. […] Ces directeurs que l’on dit 
surpuissants doivent constamment argumenter auprès de leur tu-
telle sur de nombreux sujets, budgétaires, scientifiques ou promo-
tionnels.” Verder werd ook de realiteit van besluitvorming in 
de raden van bestuur belicht die nog sterk wordt beïnvloed 
door de top van de administratie en medewerkers van de mi-
nister. Een museumdirecteur moet laveren en bemiddelen 
tussen vele overlegorganen, “sans parler de la Société des amis 
plus ou moins amicale”.11

Zowel het Rekenhof als onderzoekers (zoals Bosseboeuf ) 
kwamen tot soortgelijke aanbevelingen. Meer zelfstandig-
heid inzake personeelsbeleid, management, programme-
ring, inkomsten en uitgaven: jazeker. Maar ook met een 
(heldere en strategisch een verschil makende) beheersover-
eenkomst met een écht onafhankelijke raad van bestuur of 
toezicht en een scherpe opvolging. Meer zelfstandigheid en 
vertrouwen geven aan de voormalige overheids- of natio-
nale musea lijkt dus hand in hand te gaan met een veel meer 

professionele, zakelijke en harde opvolging vanwege de (ad-
ministratieve) overheid. Als dit laatste achterwege gelaten 
wordt, komt het baroniemodel er sterker uit en is het kos-
tenplaatje voor de staat doorgaans hoger, zonder dat er meer 
diensten tegenover staan.

Dossier | Verzelfstandiging musea
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schappen en Archeologie) en directeur van FARO.
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 ■ Grote vissen eten de kleine vissen, Pieter van der Heyden, naar Pieter Brueghel (I), naar Jheronimus Bosch, 1557
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