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M 
macht

M
acht is het vermogen van een persoon, groep of instelling 
om het gedrag van anderen te bepalen, en om toegang 
te hebben tot materiële of symbolische middelen. Macht 

bezit je wanneer je het verloop en de uitkomst van sociale interacties 
kunt beïnvloeden.

Veel mensen denken spontaan bij het woord macht aan kracht 
en geweld, hoewel die er niet zijn wanneer de macht voortkomt 
uit een (natuurlijk) gezag of uit overtuigingskracht. Dat is wél 
het geval wanneer macht wordt afgedwongen, bij afwezigheid 
van gezag. (Slaan uit onmacht dus).

Sociologen hebben oog voor de werking van macht om een 
maatschappij te begrijpen. Het marxisme kijkt naar de machts-
uitoefening van zij die het kapitaal bezitten over de arbeiders. 
Feministen letten op de (impliciete) machtsuitoefening van 
mannen. En Michel Foucault heeft er met zijn begrip bio-
macht op gewezen dat de overheid burgers wil controleren en 
disciplineren door wetten en maatregelen die met gezondheid 
te maken hebben: de staat (zijn leger en economie) heeft er 
namelijk baat bij als onderdanen een fit lichaam hebben. Dus 
moeten er gegevens en statistieken komen van de bevolking, 
bijvoorbeeld om te weten hoeveel mensen er kunnen gaan 
werken of vechten.

Koloniale regimes hebben architectuur ingezet om macht 
uit te oefenen op de lokale bevolking. In Indonesië lieten de 
Nederlanders arbeiders overkomen van eilanden naar plaatsen 
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waar ze veel mankracht nodig hadden: mijnen en plantages. 
De (vooral) mannen werden in zogenaamde pondoks of barak-
ken gehuisvest, waar ze buiten de werkuren konden eten, zich 
ontspannen en slapen.

De lay-out van de plantages weerspiegelde sociale ongelijkhe-
den en machtsverhoudingen: de residentie van de hoofdadmi-
nistrator lag immers in het midden, maar was tegelijk ontoe-
gankelijk voor de werkers die niet door de Europeanen zelf in 
de gaten werden gehouden, maar door lokale surveillanten.

De barakken zouden niet alleen een symbool worden van de 
macht die de kolonisator uitoefende, maar ook van het verzet 
dat daartegen ontstond: na de uren konden de arbeiders met 
elkaar in gesprek gaan over hun gedeelde lot, en mogelijk tot 
protest overgaan. Hoewel de pondok dus niet bedoeld was als 
thuisomgeving en de bewoners zich ook nauwelijks identifi-
ceerden met die schuren, die erg verschilden van de woningen 
waarmee ze vertrouwd waren, lukte het de jonge mannen toch 
om er een groepsgevoel te creëren.

Dovey, Kim. Framing places. Mediating power in built form. London: 
Routledge, 1999.

Foucault, Michel. Security, territory, population. Lectures at the Collège de 
France, 1977-78. Basingstoke: Palgrave, 2007.

Houben, Vincent. ‘Homes and colonial violence in the Dutch East Indies. 
The coolie pondok’, in: James Williams en Felicitas Hentschke (red.), 
To be at home: house, work, and self in the modern world. Berlin en 
Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2018, 120-124.

Markus, Thomas. Building and power. Freedom and control in the origin of 
modern building types. Londen en New York: Routledge, 2005 [1993].



materialistisch versus 
idealistisch

W
ie vanuit materialistisch oogpunt de maatschappij wil be-
grijpen – zoals Marx dat deed – richt de blik in de eerste 
plaats op hoe mensen hun leven vorm krijgt op een fysieke, 

praktische en economische wijze. Die materiële onderbouw zou dan 
bepalend zijn voor de bovenbouw: de cultuur of de symbolische 
wereld. Volgens een idealistisch standpunt werkt het net om-
gekeerd: komen de (onzichtbare) ideeën eerst en zijn de (zichtbare) 
vormen – waaronder de architectuur – daar een afspiegeling van.

Wellicht geldt ook hier het gezegde dat de deugd zich ergens in 
het midden bevindt: beide (vormen en ideeën) spelen in op el-
kaar, en kunnen zelfs niet los van elkaar bestaan. Hoewel het dus 
vanzelfsprekend is om je onderzoek naar de omgang met archi-
tectuur te starten met een blik op het fysieke landschap van de 
gebouwen, is een idealistisch oogpunt, waarin je de immateriële 
cultuur als uitgangspunt neemt, zeker ook boeiend en belangrijk.

Let er trouwens op dat je die twee termen uit de humane 
wetenschap niet verwart met dezelfde woorden in ons dage-
lijks taalgebruik, zoals wanneer je “Wat een materialist!” zegt 
over een buurman die met zijn wagen pronkt, of “Een echte 
idealist!” over een leerkracht die zich ook buiten de schooluren 
inzet voor kansarme jongeren.

Stroeken, Koen. De ondeelbare mens. Antropologie ingeleid. Antwerpen: 
Garant, 2013, 15-16.
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materiële cultuur

O
nze relatie met de fysieke omgeving. Dingen en ruimten zijn 
een integraal deel van het sociale leven: ze maken hande-
lingen (zoals iemand bedanken met een cadeau) tot wat ze 

zijn en tegelijk maken onze handelingen de dingen tot wat ze 
zijn (zoals de sokken die je kreeg van je zus jou, elke keer dat je 
ze aantrekt, aan haar herinneren).

De studie van materiële cultuur, bijvoorbeeld onze omgang met 
foto’s, laat toe om tegelijk de immateriële cultuur te onderzoe-
ken: de culturele ervaring van minder zichtbare of tastbare realitei-
ten, zoals tijd en herinnering.

Ook het lichaam zelf maakt deel uit van de materiële cultuur: 
hoe we ons kleden en opmaken vertelt iets over sociale iden-
titeit. Onderzoekers van ‘wonen’ gaan er dan weer van uit dat 
de vormgeving van de alledaagse ruimte veel kan zeggen over 
hoe mensen op een voortalige manier naar zichzelf en het leven 
kijken, en hoe stijlen verbonden zijn met betekenissen.

Dingen hebben een ‘sociaal leven’, zoals antropoloog Igor Kopytoff 
objecten biografisch benadert. In de loop van de tijd en naar-
gelang de context waarin ze terechtkomen kunnen objecten 
veranderen van inhoud, en dienen ze vaak ook als metaforen 
van mensen zelf, niet het minst van afwezige mensen. (Die ene 
sofa daar staat bijvoorbeeld voor opa.)

Vaak worden dingen inderdaad antropomorf benaderd, als 
mensen. Kinderen nemen hun popje mee op wandel en zorgen 



ervoor als een vader of moeder. Maar ook volwassenen gaan op 
een sociale manier met materie om. Denk maar aan de auto-
bezitter die zijn wagen een naam geeft en er kwaad op wordt – 
“Komaan, Rudy!” – als die de berg niet meer op wil. Zo kan er een 
magische kracht uitgaan van dingen, alsof ze zijn opgeladen met 
betekenis. Wanneer je iemand een geschenk geeft, geef je meer 
dan alleen maar dat cadeau: de ander komt bij jou in de schuld te 
staan, wat volgens antropoloog Marcel Mauss het wezen uitmaakt 
van alle sociale relaties. Kortom, dingen zijn niet zomaar dingen.

In het bijzonder de studie van dood en verlies kan de relatie 
tussen mensen en hun materiële omgeving inzichtelijk maken. 
Ze stelt namelijk de vraag hoe de breuk vanzelfsprekendheden in 
onze omgang met ruimten en objecten blootlegt. Terwijl we het 
kerkhof al snel aanduiden als de voornaamste plaats van de dood, 
waar nabestaanden hun dierbare overledenen opzoeken, zijn al-
ledaagse handelingen thuis, met objecten zoals foto’s en kleding-
stukken, minstens zo betekenisvol in de beleving van rouw.

Bleyen, Jan. ‘The materialities of absence after stillbirth. Historical 
perspectives’, in: Jenny Hockey, Carol Komaromy en Kate 
Woodhorpe, The matter of death. Space, place and materiality. 
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2010, 69-84.

Bleyen, Jan, Leen Beyers en Chris De Lauwer. ‘De dood en de dingen’, 
Volkskunde, 113-3 (2012) 257-262.

Buchli, Victor (red.). The material culture reader. Oxford: Berg, 2002.
Dibbits, Hester. Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en 

Maassluis, 1650-1800. Nijmegen: SUN, 2001.
George, Robert. ‘Home furnishing and domestic interiors’, in: Chris Tilley 

e.a. (red.), Handbook of material culture. London: Sage, 2006, 221-
229.

Graves-Brown, Paul (red.). Matter, materiality and modern culture. Londen: 
Routledge, 2000.

Hallam, Elizabeth en Jenny Hockey. Death, memory and material culture. 
Oxford en New York: Berg, 2001.

Kopytoff, Igor. ‘The cultural biography of things. Commoditization as 
process’, in: Arjun Appadurai (red.), Social life of things. Commodities 
in cultural perspective. Cambridge en New York: University Press, 
1986, 64-91.
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Miller, Daniel. Home possessions. Material culture behind closed doors. 
New York en Oxford: Berg, 2001.

Mounsbury, Carl. ‘Architecture and cultural history’, in: The Oxford 
handbook of material culture studies. Oxford: 2010, 484-501.

Pels, Dick, Kevin Hetherington en Frederic Vandenberghe. ‘The status 
of the object. Performances, meditations, and techniques’, Theory, 
culture and society, 19-5/6 (2002) 11.



media

R
ealiteiten, zoals steden en gebouwen, bestaan niet alleen 
als fysieke werkelijkheden. Evengoed verschijnen ze in 
voorstellingen, in representaties die vandaag vooral worden 

aangereikt door media: kranten, tv, radio, film, YouTube enzovoort.

Volgens Michel De Certeau wordt een samenleving bij elkaar ge-
houden door clichés zoals populaire media die ons voorschotelen. 
Media framen onze ervaring van en kijk op de wereld, zoals de stad, 
door ons op een bepaalde manier te laten kijken en mee te nemen in 
een verhaal dat de chaos van het leven reduceert tot een herken-
baar plot met duidelijke actoren. Zoals bij de meeste speelfilms 
bestaat zo’n verhaal uit typische narratieve kenmerken: goede en 
slechte figuren, een keerpunt en een climax met een moraal.

We moeten ons bewust zijn van de manieren waarop realiteiten 
gemedieerd worden, want die beelden en voorstellingen bepalen hoe 
we denken en handelen. Antropologe Katrien Pype onderzocht 
bijvoorbeeld in Kinshasa hoe nieuwsberichten op televisie 
beelden tonen van armoede, geweld en dood in de stad, en hoe 
zulke representaties van menselijk lijden begrepen kunnen 
worden als politieke handelingen – met de bedoeling iets te 
veranderen. Media – ook sociale media – zijn meer dan een 
instrument waarvan we gebruikmaken. Ze bepalen ook de 
boodschappen die we vertellen. “The medium is the message”, 
zei Marshall McLuhman al eind jaren vijftig: we worden omgeven 
door media, die ook ons denken en doen bepalen. Om de inhoud 
van beelden te begrijpen, moeten we dus ook letten op hun 
vorm en stijl.
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Welke wisselende beeldvorming kregen bijvoorbeeld de 
archeologische site van Stonehenge 20   en de Akropolis in de 
negentiende en twintigste eeuw? Hun betekenis (al dan niet als 
een nationaal symbool), maar ook de daadwerkelijke omgang 
met beide gebouwde omgevingen (of je de stenen op de site 
mag aanraken of niet) hing grotendeels af van hoe ze in allerlei 
media met woorden en beelden besproken werden, onder meer 
door politici: niet alleen in kranten, op televisie en ook op het 
web (sinds de laatste decennia), maar evengoed in musea.

Andere architectuur kan net opvallend afwezig blijven in me-
dia. De zogenaamde Flaktürme in Wenen (massieve betonnen 
bunkers in het centrum van de stad, niet ondergronds, maar 
als enorme torens gebouwd door de nazi’s tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, gebruikt voor luchtafweer en als schuilplaats, 
ziekenhuis of opslagruimte) werden na de oorlog in het 
algemeen gehaat door de bevolking, als pijnlijke tekens, zelfs 
monsterlijke littekens van het regime.

Lange tijd, vertelt Mélanie van der Hoorn, is er amper of geen 
discussie geweest over de Flaktürme. Sterker, ze werden niet 
getoond op stadskaarten, laat staan postkaarten. Fotografen 
proberen ze uit hun beeld te houden of retoucheren ze weg. 
De torens zijn taboe, stelt de antropologe. Mensen zien ze niet, 
rijden er voorbij, alsof ze niet bestaan. Tegelijk zijn de construc-
ties zo duurzaam en groot, zo moeilijk om te verwijderen, dat 
ze vandaag toch bijvoorbeeld als ruimte voor sport, waaronder 
muurklimmen, dienen. 21 

Bender, Barbara. Stonehenge. Making space. Oxford: Berg, 1998.
Buchli, Victor. ‘Architecture and archeology’, in: Idem, An anthropology of 

architecture. Londen e.a.: Bloomsbury, 2013, 47-70.
Ginsburg, Fay, Lila Abu-Lughod en Brian Larkin (red.). Media worlds. 

Anthropology on new terrain. Berkeley, Los Angeles en Londen: 
University of California Press, 2002.



Pype, Katrien. ‘Visual media and political communication. Reporting 
about suffering in Kinshasa’, The journal of modern African studies, 
49-4 (2011) 625-645.

Pype, Katrien. The making of the pentecostal melodrama. Religion, media, 
and gender in Kinshasa. New York: Berghahn, 2012.

van der Hoorn, Mélanie. ‘If not clearing, then at least thinking them 
away. The significance of unrealized proposals and the Viennese 
Flaktürme’, in: Idem, Indispensable eyesores. An anthropology of 
undesired buildings. Oxford en New York: Berghahn, 2009, 120-137.

Yalouri, Eleana. The Acropolis. Global fame, local claim. Oxford: Berg, 
2001.
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metaforen

Z
ijn méér dan talige versiersels. Ze zijn alomtegenwoordig. 
Ze zitten niet alleen in het talige denken en spreken, maar 
evengoed in de handelingen die we in concrete materiële 

ruimten uitvoeren met ons lichaam. Zo vormen ze het raak-
vlak van twee landschappen: het landschap van het inwendige 
denken, voelen en dromen, en het landschap van uitwendige 
acties.

Metaforen zijn de kern van betekenisgeving. Metaforen, zoals 
‘tijd is geld’, doen de ene werkelijkheid begrijpen door een andere: 
x = y. Het is de tastbare wereld (zoals geld, dat je kunt bekijken, 
vastpakken en doorgeven) die helpt om wat abstract is (zoals de 
tijd, die je niet onmiddellijk kunt waarnemen) te kunnen vatten. 
Zo maakt een metafoor als ‘rouw is een reis’ de realiteit van het 
rouwen tastbaar, als een ding waarmee je iets kunt doen. Het 
lichaam, en bij uitbreiding de lijfelijke omgeving, is een tactiele 
bron om abstracte noties en ongrijpbare realiteiten zoals rouw 
of de tijd onder woorden te brengen en aanwezig te maken.

Antropoloog Mateusz Laszczkowski beschrijft bijvoorbeeld hoe 
Astana, als nieuwe hoofdstad van Kazachstan, na de val van de 
Sovjet-Unie, begin jaren negentig, het idee ‘toekomst’ architectu-
raal moest uitbeelden. Niet alleen de futuristische gebouwen op 
linkeroever belichaamden de veel abstractere werkelijkheid van 
een (nieuwe, moderne) tijd. Ook het bouwen zelf – de werven, 
met kranen en bouwvakkers, druk in de weer – liet de onder-
danen van de ondemocratische leider Nazarbajev zien hoe het 
land daadwerkelijk de weg van vooruitgang was ingeslagen. 22 



De extravagante architectuur diende als metafoor van een tijd 
die er nog niet was, de toekomst, en die je in wezen nooit echt 
kunt ervaren. De aanlokkelijke beelden op televisie en ande-
re media zetten Kazakken van ver op het platteland aan het 
dromen en vervolgens aan het migreren naar Astana. In de 
praktijk kwamen ze terecht op de veel armere rechteroever en 
leefden ze ook te midden van oudere architectuur, wat leidde 
tot gevoelens van onrecht en frustratie.

Bleyen, Jan. ‘Metaforen als sleutel tot intersubjectiviteit. Historisch-
antropologische reflecties over de gedeelde dimensie van 
herinneringen’, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 92 
(2014) 595-614.

Fernandez, James. ‘Persuasions and performances. Of the beast in every 
body and the metaphors of everyman’, Daedalus. Journal of the 
American academy of arts and sciences, 101-1 (1972) 39-60.

Kövecses, Zoltán. Metaphor. A practical introduction. Oxford: Oxford 
University Press, 2002, 15-25.

Laszczkowski, Mateusz. ‘Building the future. Construction, temporality, 
and politics in Astana’, Focaal. Journal of global and historical 
anthropology, 60 (2011) 77-92.

Tilley, Chris. Metaphor and material culture. Oxford: Blackwell, 1999.
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microperspectief versus 
macroperspectief

Het microperspectief is typisch voor de blik van antropologen 
die als het ware vanaf de schouder van mensen meekijken om 
hun belichaamde handelingen te snappen. Ze zoomen in op het 
lichaam en wat er ‘op de grond’ gebeurt in plaats van, zoals een 
camera, beelden te maken vanuit vogelperspectief. Het macro-
perspectief is meer aanwezig bij sociologen die vooral aandacht 
hebben voor instituties en zo algemene uitspraken willen doen 
over groepen en sociale normen.

In zijn pleidooi voor stedenbouwkunde op mensenmaat 
spreekt Jan Gehl over het Brasilia-syndroom: wanneer plan-
ners en architecten vanuit de lucht lijken te ontwerpen, zoals 
te zien is in vele nieuwe Chinese districten. Gebouwen zijn 
vanuit zulk macroperspectief geslaagd als ze er mooi uitzien 
vanaf een afstand. Hoe geroemd Brasilia van Oscar Niemeyer 
ook is als modernistisch project, vanwege zijn esthetica (wie 
in een helikopter naar beneden kijkt, ziet in de hoofdplaats 
een arend met vleugels) voor wie er op de grond rondloopt, 
is het een ramp. Volgens Gehl gaat het om “bird shit architec-
ture” met een eenzijdige aandacht voor vorm: architectuur 
als een object. Door gebouwen te ‘droppen’ als sculpturen die 
indruk moeten maken, zonder context en zonder oog voor 
sociale ervaring, krijg je nog geen stedelijk leven, integendeel. 
Je ontwerpt niet voor mensen, maar voor auto’s en foto’s in 
glossy magazines. 23 



Ontwerpen op mensenmaat, met oog voor het microperspectief 
in plaats van het macroperspectief, wil zeggen dat je de mense-
lijke schaal centraal stelt: hoe we het stedelijk landschap met 
onze vijf zintuigen beleven op wandelsnelheid. Mensen zullen 
volgens Gehl een stedelijke ruimte pas echt vaak gebruiken als 
ze zich beschermd voelen: van auto’s, maar ook van lawaai, wind 
en regen. Ook comfort is belangrijk: nodigt de ruimte mensen 
van alle leeftijden uit tot wandelen, stilstaan, zitten, rondkij-
ken, in gesprek gaan, spelen en oefenen? En ten slotte willen 
mensen volgens Gehl ook kunnen genieten van de publieke 
ruimte, wat pas gebeurt als ze hun weg niet kwijtraken, geen te 
grote afstanden moeten afleggen, geen last hebben van hitte en 
hun ervaring esthetisch en zintuiglijk geprikkeld is.

Gehl, Jan. Steden voor mensen. Brugge: Vanden Broele, 2016.
Sim, David en Jan Gehl. Zachte stad. Densiteit, diversiteit en nabijheid in 

het leven van alledag. Brugge: Vanden Broele, 2022.
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modern

M
oderniteit staat tegenover traditie of premoderniteit. 
Vroege antropologen gingen ervan uit dat de samen-
levingen die ze opzochten, nog niet modern waren, in 

tegen stelling tot de context waaruit ze zelf kwamen: het negen-
tiende-eeuwse, geïndustrialiseerde Westen. Vanuit het huidige 
perspectief, wanneer je bijvoorbeeld onze transport- of communi-
catiemiddelen als referentiepunt neemt, kun je hun eigen wereld 
echter evenmin modern noemen. Wat we modern noemen, en 
wat niet, is met andere woorden relatief en relationeel: het hangt 
er maar net van af vanuit welk standpunt je daarover oordeelt.

Bovendien kan het concept ook slaan op het immateriële leven, 
zoals de gewoonten en waarden van een zogenaamde groep 
of bevolking. Zo gebruiken, of liever misbruiken, islamofobe 
partijen, zoals de PVV in Nederland en het Vlaams Belang in 
België, het begrip moderniteit vaak: wanneer ze stellen dat 
moslims ‘achterophinken’ of nog niet modern zouden zijn. Het 
‘eigen volk’ zou al verder staan in de evolutie (van denken en 
doen) en daardoor superieur zijn, zoals westerse staten, waar-
onder België en Nederland, lange tijd dachten ‘hun’ minder 
ontwikkeld geachte kolonies modern te kunnen maken.

Ook met betrekking tot architectuur en ruimtelijkheid is 
‘modern’ een veelgebruikt label, vandaag en in het verleden. 
Historica Ruth Hommelen onderzocht hoe in de jaren dertig van 
de vorige eeuw fotografen de stad wilden tonen als een door en 
door moderne plaats. Heel gericht kozen ze uit wat ze op beeld 
vastlegden: naast snelheid en beweging (denk maar aan auto’s), 



diende ook het elektrische licht als teken van moderniteit. 
Tijdens het interbellum werden steden daadwerkelijk meer dan 
voorheen opgelicht door straatlampen, verlichting van nieuwe 
gebouwen, en vooral: gigantische neonreclame aan daken en 
balkons. Technologie en vooruitgang werden gevierd in een op-
timistisch geloof dat de mensheid, mee dankzij elektrisch licht, 
de donkere nacht had veroverd.

De stad krijgt wel vaker, bijvoorbeeld in de vertogen van kun-
stenaars, de reputatie mee de plek bij uitstek te zijn van het 
moderne leven. Tegelijk grijpen modernisten opvallend genoeg 
terug op wat ze beschouwen als zuivere vormen, zoals ze die 
vinden in ‘landelijke’ architectuur (Le Corbusier) of ‘traditione-
le’ kunst, waaronder Afrikaanse maskers (Picasso).

Er bestaat inderdaad een hardnekkig cliché in onze beeld-
vorming over Afrika, zo stelt antropoloog Filip De Boeck, dat 
het een landelijk en traditioneel continent is van rust en van 
ongerepte natuur. In feite verstedelijkt Afrika sneller dan de 
rest van de wereld (Lagos is een megapolis vergelijkbaar met de 
omvang van New York) en is het evengoed een misvatting dat je 
alleen in de stad ‘modern’ kunt zijn. Moderniteit – waaronder 
‘modern’ bouwen of wonen – bestaat in Afrikaanse landen net 
zo goed, zij het in andere vormen. Je kunt dan ook spreken van 
alternatieve, lokale of meervoudige moderniteiten, zodat het 
spanningsveld met ‘traditie’ er heel andere invullingen krijgt.

De Boeck, Filip. ‘Stad zonder stedenbouw’, Ethische perspectieven, 15-2 
(2005) 125.

De Boeck, Filip. ‘Een laboratorium van moderniteit’, Karakter. Tijdschrift 
van wetenschap, 28-4 (2009) 12-14.

Geschiere, Peter, Birgit Meyer en Peter Pels (red.). Readings in modernity 
in Africa. Oxford, Pretoria en Bloomington: James Currey, Unisa 
Press en Indiana University Press, 2008.

Heynen, Hilde. Architecture and modernity. A critique. Cambridge MA: 
MIT Press, 1999.
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Hommelen, Ruth. ‘Dark modernism. Champroux’s nocturnal vision of 
Brussels’, French cultural studies, 26-4 (2015) 385-403.

Passanti, Francesco. ‘The vernacular, modernism, and Le Corbusier’, 
Journal of the society of architectural historians, 56-4 (1997) 438-
451.



musealisering

G
ebeurt met een realiteit (zoals een gebouw, maar het kan 
ook een traditie zijn) wanneer die letterlijk in een museum 
belandt. Of ruimer, wanneer men ermee omgaat als iets dat je 

in een museum bezoekt. ‘Vererfgoeding’ is een verwante term voor 
deze brede invulling van dit concept wanneer je het begrijpt als 
het bewaren en tonen van een object of plaats, zoals de hele binnen-
stad van Brugge of de Grote Markt in Leuven.

In een proces van musealisering wordt een realiteit uit zijn oor-
spronkelijke omgeving gehaald en getransformeerd tot een museaal 
object, waardoor de status en betekenis ervan zal veranderen. Of het 
nu gaat om een religieus voorwerp, een object dat nuttig is of 
dient voor plezier, of het überhaupt wel een object is, zodra het 
deel van een museum is, wordt het een materieel en ‘authen-
tiek’ bewijsstuk – en ‘vervanging’ – van een bepaalde menselij-
ke achtergrond dat onderzocht en bezocht kan worden.

Musealisering is deel van de rationele houding uit de moderne 
wetenschap waarbij realiteiten tot ‘dingen’ worden die we, an-
ders gezegd, ‘objectiveren’. Dat gaat vergezeld van een obser-
verende blik. Een traditioneel Chinees huis, tentoongesteld in 
een Amerikaans museum (met name in Salem, Massachusetts), 
wordt niet langer als een leefwereld bewoond en op een 
alledaagse manier ervaren. Bezoekers kijken ernaar als een 
interessant object dat ze als mooi of uniek zullen labelen.

Landschappen kunnen evengoed gemusealiseerd worden: niet 
alleen toeristische diensten van gemeenten maar ook heel wat 
planologen kijken nostalgisch naar het ‘platteland’ dat eigenlijk nog 
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nauwelijks begrensd is van de ‘stedelijke ruimte’ – maar op dat plat-
teland worden ideeën geprojecteerd, gelinkt aan het verleden. Ook 
natuurgebieden krijgen bordjes met uitleg, worden beschermd; je 
kunt ze bezoeken zoals je een expo bezoekt, waarbij het bezochte 
‘object’, hier het waardevolle groen, door de afstand (het niet mo-
gen betreden of aanraken ervan) een sacraal karakter krijgt. 24 

Antropoloog Dean MacCannell ziet dan weer verschillende 
stappen in het proces van sacralisatie waardoor een erfgoed-
site – bijvoorbeeld Westminster Palace in Londen – een toeris-
tisch-historisch icoon wordt. Hij richt zijn blik naar de veran-
deringen aan de markeringen die naar de site verwijzen, eerder 
dan aan de sites zelf die hij overigens bezienswaardigheden 
noemt. Om ‘heilig’ te worden, is een reeks handelingen nodig 
die in werkelijkheid niet los van elkaar plaatsvinden.

De gebouwde omgeving moet volgens MacCannell (door des-
kundigen) aangeduid en benoemd worden als meer waard dan 
andere om te bezoeken. De attractie krijgt een officiële begren-
zing (een afbakening, bijvoorbeeld verhoging) van de niet-hei-
lige omgeving. Er komt een speciale setting die verering toelaat. 
De locatie verspreidt of vermenigvuldigt zich als foto of andere 
weergaven via reisgidsen en ansichtkaarten. En ten slotte is er 
een sociale reproductie: andere plaatsen en groepen worden na 
verloop van tijd vernoemd naar de bezienswaardigheid.
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