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Inleiding  
 
Als zelfstandig kunstenaar en projectleider ontwerp ik educatieve kunstinstallaties voor 

musea en ontwikkel ik kunsteducatieve lesprogramma’s voor primair- en voortgezet 

onderwijs. Omdat ik bewust bekwaam wil zijn in het vormgeven en overbrengen van 

gevoelige onderwerpen, zoals de rol van Nederland in het slavernijverleden, wil ik mij 

verdiepen in de problemen en mogelijkheden die kunnen ontstaan bij het lesgeven en 

exposeren van kunst en erfgoed met betrekking tot deze historisch beladen kwesties. Mijn 

doel is uiteindelijk om de opgedane kennis te kunnen inzetten op educatieve afdelingen in 

musea.  

In de literatuur, op conferenties en in de media is steeds vaker het geluid hoorbaar dat 

de westerse wereld de negatieve kant van het koloniale verleden heeft ‘weggepoetst’ uit ons 

historisch geheugen. Dit wegpoetsen van de nadelige effecten van het koloniale tijdperk 

gebeurde al in het koloniale tijdperk zelf (Wulf, 2015). Alexander von Humboldt was 

bijvoorbeeld een belangrijke ontdekkingsreiziger en natuurwetenschapper die tussen 1800 en 

1850 empirisch onderzoek verrichtte naar de nadelige effecten van de kolonisatie op mens en 

natuur. Hij schreef dit op in zijn meesterwerk Kosmos. In de Verenigde Staten kwam er een 

uitgave van dit boek met daarin wel de geografische en ecologische gegevens, maar het 

verband omtrent de negatieve gevolgen van slavernij werd bewust weggelaten:  “Hij legde 

verbanden tussen koloniale machtsuitoefening en ecologische kwesties, en uitte kritiek op de 

onrechtvaardige verdeling van het land, monoculturen, geweld tegen inheemse stammen en de 

arbeidsomstandigheden van indianen – allemaal zaken die ook nu nog uiterst relevant zijn” 

(Wulf, 2015, p.142).  

De Nederlandse overheid hield dit verleden vaak weg uit enerzijds redenen omtrent 

mogelijke imago schade, anderzijds economische en toeristische overwegingen. In 2002 werd 

er nog enthousiast 400 jaar VOC verleden gevierd met tentoonstellingen en dagjes uit onder 

het motto ‘History is Fun’ gesubsidieerd door de overheid. Drie zaken werden hierbij 

verzwegen: Het militaire geweld,  de mensenhandel en de opiumhandel. Daarbij lieten de 

Nederlandse historici de wandaden van Jan Pietersz Coen weg uit de geschiedenisboeken of 

ze schreven deze zaken op zo’n wijze dat de inhoud niet tot de lezers doordrong of begrepen 

werd. Musea hebben ook bijgedragen aan het verzwijgen van deze schaduwkanten. 

Voornamelijk door een strikte scheiding te creëren tussen kunst musea en historische musea. 

Zo wordt er bij schilderijen met afbeeldingen van slaven niets over de inhoud verteld omdat 

geschiedenis in een kunstmuseum niet wenselijk zou zijn (Vanvugt, 2016). 

Dit wordt door Grever en van Boxtel (2014) de blinde vlek in het collectieve 

geheugen van Nederland genoemd. Op school werd er niet of nauwelijks les gegeven over de 



rol van de Nederlanders in het slavernijverleden. In de jaren ‘70 en ‘80 vond er een migratie 

plaats met mensen uit Suriname en de Antillen. Deze groep mensen vond dit verleden van 

groot belang en confronteerde ons met hun onvrede over de nalatigheid met betrekking tot dit 

onderwerp in de westerse canon.  

Waarom dit verleden nog steeds actueel is verwoord de directeur van het van 

Abbemuseum in het volgende citaat: “Het negeren van het Nederlands koloniale verleden 

heeft niet alleen een negatief effect gehad op het verleden maar is nog steeds gaande in onze 

huidige samenleving. De verhitte discussies omtrent zwarte piet en de wijze waarop Europa 

zich verhoudt tot de vluchtelingenproblematiek is nog steeds een gevolg van dit miskennen” 

(Esche 2014, p.47). Hij ziet het als de taak van zowel de musea als de kunsten om een rol te 

spelen in de educatie over dit gevoelig erfgoed. Grever en van Boxtel (2014) zijn het met hem 

eens, dat we als samenleving kritisch moeten blijven en ruimte moeten geven aan de discussie 

over wat erfgoed moet worden en wie deze inhoud zou moeten bepalen.  

Omdat het belang van de aandacht van dit ‘vergeten’ verleden nog steeds niet 

algemeen gedragen wordt in onze huidige samenleving vind ik het relevant om juist nu 

onderzoek hier naar te verrichten. Er was namelijk een korte tijd aandacht aan het 

slavernijverleden vanuit de overheid: Zo is in 2002 het slavernijmonument geopend in het 

Oosterpark in Amsterdam. Sinds 2003 is het NiNsee (het nationaal instituut voor kennis en 

expertise centrum over het slavernijverleden) opgericht en is er een serie schooltelevisie 

afleveringen over het slavernijverleden gemaakt. Beiden gesubsidieerd door de overheid. 

Deze subsidie is door de economische crisis in 2012 door de overheid weer teruggetrokken. In 

2008 protesteerde toenmalige minister Verdonk van integratiebeleid tegen de opkomst van 

slavernijmonumenten. De politieke verhoudingen zijn sindsdien alleen maar harder geworden 

en partijen die deze meningen nog steeds delen zijn nu onderdeel van ons kabinet. Het blijven 

bevestigen van de aandacht over dit onderwerp is daarom nog steeds actueel benadrukt van 

Stipriaan (2016). 

Op meerdere conferenties en symposia wordt er wederom weer veel aandacht besteed 

aan het gebrek van culturele diversiteit in kunst en culturele instellingen. Aangezien er hierin 

vooral blanke mensen de koers bepalen, waarbij hun eigen generatie al weinig tot geen les 

hebben gehad over dit onderwerp, is het juist van belang om niet alleen leerlingen les te geven 

over dit onderwerp maar juist ook de generatie die is geboren vóór de millenniumwisseling 

(van Stipriaan, 2016).  

Sinds deze millenniumwisseling zijn er mondjesmaat steeds meer tentoonstellingen in 

musea die gaan over het slavernijverleden. Daarbij wordt erfgoededucatie ingezet om 

leerlingen onderwijs over dit onderwerp aan te bieden. Met deze toenemende vraag vanuit 

opdrachtgevers van musea aan ontwerpers van educatieve projecten wil ik onderzoeken hoe 

projectleiders dit sensitieve erfgoed het beste kunnen vormgeven. Daarbij kun je denken aan 

het inrichten van tentoonstellingen met bijhorende (kunst)installaties en lesmateriaal voor 

(museum)docenten. 

 



Welke benaderingen van erfgoededucatie en tentoonstellingen met betrekking tot 

sensitief erfgoed (zoals het Nederlands koloniale verleden) kunnen een richtlijn bieden 

bij het ontwerpen van kunsteducatieve projecten in musea om daarmee een breder en 

cultureel divers publiek te bereiken? 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden heb ik de volgende deelvragen opgesteld: 

1. Welke dilemma’s kom je tegen bij het vormgeven van erfgoededucatie met 

betrekking tot sensitief erfgoed? 

2. welke benaderingen hebben musea tot nu toe gebruikt met betrekking tot sensitief 

erfgoed? 

3. Welke presentatiemogelijkheden hebben musea tot nu toe ingezet bij het  

tentoonstellen van sensitief erfgoed? 

4. Conclusie en discussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begripsbepaling 
 

Erfgoed:  

Volgens Seixas (2016) is er een duidelijker onderscheid te maken tussen geschiedenis 

en erfgoed. Geschiedenis is te meten aan feiten en gebeurtenissen die hebben plaats gevonden 

en die te verdelen zijn in verschillende tijdperken. Erfgoed is verbonden aan meningen en 

groeperingen en heeft een duidelijke verbintenis met tradities van een bepaalde cultuur. 

Erfgoed refereert daarbij aan emoties en ontmoetingen en niet aan argumenten of onderzoek. 

Volgens van den Akker (2016) is erfgoed toekomstgericht. Omdat we niet weten vanuit welk 

retrospectief we in de toekomst naar ons heden gaat kijken is het onze verantwoordelijkheid 

om de meerdere aspecten van het heden in zowel materieel als immaterieel erfgoed te 

behouden. Erfgoed is het gene wat we willen conserveren en bewaren omdat het anders 

verloren gaat. 

 

Sensitief erfgoed: 

Waarom is de geschiedenis van het Nederlands koloniaal verleden sensitief erfgoed? 

(Savenije, van Boxtel, & Grever,. 2014b). verklaren dat door de verschrikkelijke horror die 

zich heeft afgespeeld en wat heeft plaatsgevonden door het gedrag van de Nederlandse 

kolonisten dit een sensitief onderwerp is in de huidige multiculturele klassen. Het 

confronteren met de gruwelijke kanten van een verleden is volgens van Stipriaan (2016) een 

sensitieve onderneming. Niemand wil beschouwd worden als afstammeling van de slechterik. 

Bij sensitief erfgoed kom je dan de volgende vragen tegen: hoe moet je omgaan met mensen 

die elkaar gaan bestempelen als slachtoffer of schuldige? Hoe maak je sensitief erfgoed 

aantrekkelijk als mensen dat erfgoed liever vermijden?  

 

Erfgoededucatie:  

Geschiedenis is volgens Legêne (2016) een vak op school dat wordt bepaald door een 

curriculum samengesteld vanuit de overheid. Erfgoededucatie heeft te maken met de 

buitenschoolse context waarin er les wordt gegeven over geschiedenis. Musea worden 

hiervoor vaak ingezet. Erfgoededucatie is een benadering om les te geven en te leren d.m.v. 

materieel en immaterieel erfgoed als basis om de kennis over geschiedenis en cultuur te 

vergroten bij leerlingen. Erfgoededucatie wordt door van Boxtel, Grever en Klein,. (2016) 

beschreven als bronnen die worden gebruikt met als functie om leerlingen te verbinden met 

een tijd die we nu voorgoed kwijt zijn. Het verschil met het begrip erfgoed is dat er bij 

erfgoededucatie moet worden nagedacht over hoe dit gepresenteerd wordt en welke 

achterliggende gedachtes daar bij meespelen. 

 

 

 

 



 

1. Welke dilemma’s kom je tegen bij het vormgeven van erfgoededucatie met 

betrekking tot sensitief erfgoed ? 

 

Om te kunnen bepalen welke benaderingen voor sensitief erfgoed gebruikt en 

geschikt zijn wil ik in deze deelvraag eerst dieper ingaan op de verschillende dilemma’s die je 

kan tegenkomen bij het vormgeven van erfgoededucatie.  

 

1.1. het gebruik van multiperspectiviteit  

Een belangrijk begrip in het lesgeven over erfgoed naar een breder en cultureel divers 

publiek is multiperspectiviteit. Grever en van Boxtel (2016) verklaren in het volgende citaat 

hun kijk op multiperspectiviteit. “In de geschiedwetenschap verwijst multiperspectiviteit naar 

verschillende, soms tegengestelde perspectieven op een historische gebeurtenis of 

ontwikkeling” (Grever, & van Boxtel, 2014, p.40). Binnenkade (2016) wil daarnaast 

benadrukken dat multiperspectiviteit meer is dan alleen het bekijken vanuit meerdere 

perspectieven naar een verleden. Hij stelt hierbij de rol van de docent centraal om de 

leerlingen te helpen in het uitspreken van hun eigen verschillende perspectieven. De docent 

heeft volgens Binnenkade de taak om leerlingen te laten kijken naar de effecten van dat 

verleden op het heden en hoe dat verleden is behandeld. Als de leerlingen worden 

aangemoedigd om te debatteren over het belang van dat verleden voor henzelf en andere 

leerlingen dan wordt er pas multiperspectiviteit bevorderd. Binnenkade (2016) beschrijft dat, 

wil je op een respectvolle manier omgaan met multiperspectiviteit in een globale en divers 

culturele context, dit alleen succesvol kan zijn door een grondige voorbereiding en een 

voortdurende evaluatie.  

Wat is nu precies de noodzaak om multiperspectiviteit te gebruiken in 

erfgoededucatie met betrekking tot sensitief erfgoed? Volgens Grever en van Boxtel bepalen 

de verschillende waarden en achtergronden van de leerlingen de reacties die zij geven tijdens 

erfgoededucatie. Maar als de inhoud van de les geen aanknopingspunten met deze waarden en 

achtergronden heeft zullen er leerlingen zijn die hun eigen meningen niet durven te uiten.  

Er is lang op scholen en musea les gegeven vanuit een eenduidig westers perspectief. Terwijl 

het uiteindelijk toch helemaal niet realistisch en wenselijk is dat iedere leerling hetzelfde 

perspectief heeft op hetzelfde onderwerp (Grever, & van Boxtel, 2014)?  
 

1.2. Zijn docenten en leerlingen in staat om te gaan met multiperspectiviteit? 

 

Grever en van Boxtel (2014) zijn van mening dat multiperspectiviteit alleen inzichten 

bij leerlingen creëert als een docent of educatieve medewerker over voldoende kennis en 

didactische vaardigheden beschikt. Leerlingen vinden het vaak moeilijk te accepteren dat er 

meerdere interpretaties mogelijk zijn om naar het verleden te kijken. Dit wordt nog lastiger 

als het gaat om onderwerpen met een gevoelige en emotionele lading in een multiculturele 



klas. Veel onderzoekers verschillen daarom van mening of dit wel haalbaar is in het huidige 

onderwijs. Kunnen we leerlingen wel voldoende motiveren en kunnen zij vaardigheden 

ontwikkelen om verschillende perspectieven te herkennen en daarbij nog hun eigen mening 

en positie hierover te omschrijven?  

Grever en van Boxtel (2014) geven in een voorbeeld uit de praktijk weer hoe 

ingewikkeld een les hierover kan zijn. Zo kwam er uit een kleinschalig onderzoek in 2003 

naar geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog, met name bij VMBO leerlingen uit 

multiculturele klassen, een conflict naar boven door de radicale en antisemitische uitspraken 

van sommige leerlingen met een islamitische achtergrond. De docenten waren hierdoor zo 

geschokt dat zij de discussie stopten. VMBO leerlingen missen vooral de vaardigheden om 

een zinvol debat te voeren. Docenten missen daarbij de kennis om de complexiteit van deze 

onderwerpen goed uit te leggen.  

 

1.3. Emotionele lading rondom sensitief erfgoed. 

Conflicten zoals hierboven beschreven hebben niet alleen te maken met de 

verschillende achtergronden van de leerlingen maar ook met de heftige emoties die kunnen 

opspelen bij het bespreken hiervan. Volgens Savenije et al., (2014a) ligt het probleem met 

educatie tot dit onderwerp bij de heftige emotionele lading die vrijkomt omtrent het sensitief 

erfgoed omdat het gaat over onrechtvaardigheid en ongelijkheid tussen mensen. Daarbij 

hebben Grever en van Boxtel (2014) het over de negatieve uitwerking van emoties. Het kan 

zijn dat deze emoties een grote blokkade kunnen opwerpen in het leerproces. Dit gebeurt 

vooral als er herinneringen worden losgemaakt die betrekking hebben op het eigen 

(oorlogs)verleden van leerlingen of dat van hun (voor)ouders.  

In het hoofdstuk van Watson (2016) wordt dit gegeven aangeduid als ‘Cognitieve 

dissonantie’, waarbij het lichaam symptomen van misselijkheid, adrenaline en onrust afgeeft 

als resultaat van de confrontatie met een compleet andere werkelijkheid die lijnrecht 

tegenover de vanzelfsprekende werkelijkheid van de bezoeker of leerling staat. Dan moeten 

we volgens Savenije, et al., (2014b) oppassen dat we deze emotionele reacties niet gaan 

negeren bij de leerlingen, want dit zou kunnen leiden tot het tegenhouden van inzichten met 

betrekking tot het sensitieve erfgoed. Bovendien zullen er mogelijkheden worden gemist die 

leerlingen zouden kunnen helpen om grip te krijgen om met sensitief erfgoed om te gaan.  

Daarnaast wordt er door Savenije, et al., (2014b) gesuggereerd dat als leerlingen 

heftig en emotioneel reageren dit komt omdat hun betrokkenheid met het onderwerp juist zeer 

groot is. Deze emoties kun je ook positief inzetten als (museum)docent, vertellen Grever en 

van Boxtel (2012), als het gaat om identificatie met personen, die belicht worden in de 

verhalen betreffende het sensitieve erfgoed. Hierdoor kan er enthousiasme en interesse voor 

het onderwerp bij leerlingen worden opgewekt. Savenije et al., benadrukt wel dat hoe groter 

deze persoonlijke betrokkenheid is des te lastiger het is om het onderwerp vanuit meerdere 

perspectieven te bekijken.  

 



1.5. Conclusie eerste deelvraag. 

Voor het bereiken van een groter cultureel divers publiek zal er meer ruimte moeten 

worden gecreëerd voor het begrip multiperspectiviteit. Daarnaast zou je kunnen concluderen 

dat emoties stimulerend kunnen werken om enthousiasme over het onderwerp te creëren. 

Daarbij moet er wel rekening worden gehouden met dat het dan lastiger wordt om sensitief 

erfgoed vanuit multiperspectieven te bezien. Dit is dus een lastige evenwichtskwestie tussen 

emotionele betrokkenheid en multiperspectiviteit. Een doel van een tentoonstelling zou 

kunnen zijn om bekwamer te worden in het sturen van deze emoties naar een groter inzicht.  

 

Hieronder zet ik de nu gevonden dilemma’s zeer kort in mijn eigen bevindingen uiteen:  

• Te weinig rekening houden met verschillende achtergronden en waarden van 

leerlingen zorgt voor een verlies van interesse van de leerlingen in het vak 

geschiedenis. 

• Het gebrek van kennis en vaardigheden van leraren en leerlingen kan zorgen voor een 

negatieve blokkade van een discussie over het sensitieve erfgoed wat resulteert in het 

missen van belangrijke leeropbrengsten bij de leerlingen.  

• Gevoelige onderwerpen kunnen grote emoties teweegbrengen. Aan de docent de 

lastige taak om de emoties op een evenwichtige manier in te zetten in zijn 

lesprogramma. 

 

 

2. Welke benaderingen hebben musea tot nu toe gebruikt met betrekking tot 

sensitief erfgoed? 
 

Nu ik de verschillende dilemma’s in kaart heb gebracht zou ik graag willen 

onderzoeken welke benaderingen verschillende musea al hebben toegepast op 

tentoonstellingen over sensitief erfgoed. Ik gebruik hiervoor een aantal voorbeelden die gaan 

over het koloniale verleden, maar ook enkele voorbeelden die gaan over de Tweede 

Wereldoorlog.  

Er zijn een aantal benaderingen te onderscheiden bij het tonen van sensitief erfgoed. 

Zo kun je grofweg drie verschillende achterliggende theorieën onderscheiden, die door 

verschillende curators en tentoonstellingsmakers worden gebruikt. Daarnaast is de vraag hoe 

de keuze uit één van deze twee theorieën van invloed is op het samenstellen en presenteren 

van de tentoonstelling. 

De drie benaderingen zijn als volgt te onderscheiden: 

• Het benaderen van erfgoed vanuit een grote historische afstand.  

• Het benaderen van erfgoed vanuit emoties.  

• Het benaderen van erfgoed vanuit activisme. 

 

 



2.1. Historische afstand. 

Het begrip historische afstand is een ingewikkelde term vanwege de gelaagdheid van 

het begrip en de verschillende invalshoeken van de schrijvers die ik heb bestudeerd.   

Ik probeer dit begrip inzichtelijk te maken door een aantal verklaringen van verschillende 

onderzoekers te beschrijven.  

Watson (2016) verteld over dit begrip dat historici geleerd hebben om emoties te 

vermijden bij het bestuderen van een specifieke gebeurtenis. Zij benaderen het verleden 

vanuit een rationeel uitgangspunt. De historicus, in dit geval de curator, wordt als zeer 

professioneel beschouwd als hij of zij het project kan bekijken vanuit een kader van ideeën en 

feiten die zowel hun eigen emotionele reactie als die van de bezoeker weten uit te sluiten. 

Deze historische afstand ziet zij als de traditionele westerse uitleg om het verleden te 

begrijpen vanuit een ongepassioneerde lens van het heden waarbij emotionele effecten 

worden genegeerd.  

Grever en van Boxtel (2014) hebben het over hetzelfde gegeven maar benoemen dit 

een afstandelijke houding. Dit komt volgens hun voort uit de negentiende eeuw waarbij 

historici dachten dat je het verleden pas goed kon onderzoeken vanaf een ruime tijdsafstand. 

Deze historici vonden dat je de effecten van dat verleden pas goed kunt overzien als je meer 

kijk zou hebben op het begin en het einde van een historische ontwikkeling. Grever en van 

Boxtel zijn er in 2014 nog van overtuigd dat als je wilt leren over het verleden er nu eenmaal 

enige afstand in tijd en afstandelijkheid in relatie met emoties nodig is. Zij benadrukken dat je 

historische afstand altijd moet inzetten in drie verschillende lagen om de complexiteit van een 

verleden goed tot zijn recht te laten komen. Zij noemen dit de gelaagdheid van historische 

afstand. Deze drie lagen zijn: Tijd (temporaliteit), plaats (lokaliteit) en participatie 

(betrokkenheid). Waarbij je in het ontwerpen van erfgoededucatie een bewuste en 

evenwichtige verdeling moet maken van deze drie verschillende lagen. Ter verduidelijking 

van hun standpunt laat ik hierbij het schema zien. 

 
Schema 1 De gelaagdheid van historische afstand uit (Grever, & Van Boxtel, 2014): 
 
Historische 
verhalen met 
(quasi) personages 
 

Historische 
beelden en 
verbeelding 

1.Tijd (temporaliteit) 
 

Diachronisch: traceren van 
lange termijn perspectieven of 
structuren 

Synchronisch: 
Inzoomen op een gebeurtenis of 
tijdvak 

  
2. Plaats (lokaliteit) Geografisch dichtbij of veraf 

 
Zien, horen, aanreiken, ruiken 

  
3. Participatie 
(betrokkenheid) 

Persoonlijk 
achtergrond 

Cognitief 
inhoudelijk 

Morele 
waarden 

Politiek 
ideologisch 

  
 
Overgenomen uit Verlangen naar tastbaar verleden: Erfgoed, Onderwijs en Historisch Besef, (p. 53) 

door  M, Grever, & C, van Boxtel, (2014), Hilversum: Verloren. 

 
Uitleg termen in het schema: 



• Quasi personage: Als voorbeeld met betrekking tot het koloniale verleden is 
dit de West Indische Compagnie. 

• Diachronisch: Het vertellen van het verhaal met een duidelijke neergaande of 
opkomende plot. Welke gebeurtenissen waren van invloed op het verleden en 
resulteerde in de specifieke gebeurtenis. 

• Synchronisch: Als je het verleden verbind aan een bepaalde plek en cultuur 
in het heden. 

 
Grever en van Boxtel (2014) beschrijven dat de lagen van historische afstand altijd 

een narratieve presentatie ondersteunen. Zo kunnen ‘narratieve plots’ (diachronisch) worden 

gebruikt in exposities en educatief materiaal om een positief of een negatieve verloop te 

verbeelden van een verleden. Daarbij kunnen ‘rijmende plotlijnen’ (synchronisch) zorgen 

voor een verbinding of overbrugging tussen verschillende tijden of het heden met het 

verleden. De termen die zich verder in het schema bevinden kun je dan inzetten om het plot 

van het verhaal te verduidelijken. In hun boek gebruiken ze daarvoor drie voorbeelden van 

tentoonstellingen die zijn opgezet met het gebruik van historische afstand.  

Al zijn Grever en van Boxtel (2014) positief over de benadering van historische 

afstand bij twee van de drie tentoonstellingen, merk ik dat Watson (2016) hier kritischer naar 

kijkt. Na het bestuderen van de benadering vanuit historische afstand kun je namelijk wel 

inzien dat er maar weinig ruimte is voor emoties en discussie rondom erfgoed.   

 

2.2. Het benaderen van erfgoed vanuit emoties. 

Als contrast met de benadering van historische afstand wil ik bij deze specifieker 

ingaan op het benaderen van erfgoed vanuit emoties. Het is verbazingwekkend volgens 

Watson (2016) dat musea zo weinig aandacht hebben besteed aan hoe emoties ingezet kunnen 

worden bij het leerproces van de leerling in het museum. Een plezierige ervaring overbrengen 

of het opwekken van empatisch vermogen wordt wel goedgekeurd maar emoties zoals angst, 

boosheid of afschuw krijgen geen plek in het museum. 

Volgens Van der Laan en van Heydoorn (2016) is de confrontatie van deze  emoties 

omtrent gevoelige onderwerpen juist noodzakelijk. Erfgoed gaat niet om een onderlinge 

bevestiging van dezelfde emoties die we samen hebben. Vooral het discussiëren zal een goede 

aanleiding kunnen zijn voor het zoeken naar de emotionele overeenkomsten en betekenisvolle 

conflicten. Wat uiteindelijk volgens hun zal kunnen leiden tot een beter inzicht in het diverse 

culturele landschap van vandaag.  

Watson (2016) ondersteund deze noodzakelijkheid van emoties met de uitkomst van 

een onderzoek dat verklaart dat de capaciteiten die zorgen voor een emotioneel proces, 

bijdragen aan de morele cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Dit proces zal uiteindelijk 

zijn functie vervullen in de morele competenties van gezonde volwassenen. Naast het 

verstand is de mogelijkheid om het gevoel te kunnen gebruiken een zeer nuttige vaardigheid 

in onze maatschappij. Het onderzoek waar Watson het over heeft druist in tegen de 

argumentatie dat je alleen juiste morele uitspraken kunt doen door beraadslagingen van een 

rationeel proces.  

 



2.3. Het benaderen van erfgoed vanuit activisme 

We kunnen conform Watson (2016) beargumenteren dat emoties ons niet alleen 

helpen in het beleven van het verleden maar ons ook met een morele lens naar het heden laat 

kijken. Zij zegt daarbij dat het niet alleen moet gaan om het oproepen van emoties van 

empathie, maar dat je als musea ook gelegenheid moet bieden aan negatieve emoties zoals de 

woede tegen onderdrukkers. Met als reden om de maatschappij te leren om niet dezelfde 

fouten te maken als in het verleden. Er zijn namens Watson al musea die op zoek zijn naar 

manieren die een actieve rol kunnen spelen bij het ondersteunen van sociale gelijkheid en 

gerechtigheid.  

Ook (Rana, Willemsen, & Dibbits,. in press) ondersteunen deze gedachte met de 

vraag: waarom zouden erfgoedmedewerkers zichzelf moeten beperken tot alleen het 

organiseren en faciliteren van emotionele tentoonstellingen? Waarom zou er geen ruimte 

mogen zijn voor een activistische benadering? Dit is een gegeven die ik kan terugvinden bij 

de tentoonstellingen die afgelopen jaren zijn vertoond in het tropenmuseum zoals bij Black & 

White (2013) en in de tentoonstelling die ik heb bezocht over de verwoeste stad Aleppo in 

Syrië die net geopend is in april 2017. Van Stipriaan gaat nog een stapje verder en zegt dat het 

zelfs de verantwoordelijkheid van de professionele museummedewerkers moet zijn om het 

collectieve onbewuste geheugen te veranderen (2016). 

 

2.4. Conclusie tweede deelvraag. 

Na het onderzoeken van het begrip historische afstand en de benadering vanuit 

emoties heb ik een vollediger beeld gekregen van de keuzes die historici en curatoren vooraf 

aan de tentoonstelling maken die van grote invloed zijn op de wijze van presenteren van een 

tentoonstelling naar het publiek en/of als educatieafdeling naar bezoekers en leerlingen. 

Je zou kunnen concluderen dat het begrip historische afstand momenteel kritisch wordt 

bekeken door de huidige onderzoekers in relatie tot sensitief erfgoed. Blijkbaar zitten er zelfs 

in de complexiteit van de drie lagen van historische afstand nog steeds beperkingen in het 

tentoonstellen van het erfgoed naar een breder en cultureel diverse publiek.  

Dit word denk ik mede bepaald omdat het begrip multiperspectiviteit niet voldoende 

ruimte kan krijgen bij de benadering vanuit historische afstand. Dit is waarschijnlijk te 

danken aan het opgelegde principe van een ‘narratieve plotlijn’ in een tentoonstelling die een 

opgaande of neergaande wending van het verleden moet overbrengen aan het publiek. Het is 

daarom relevant om nader te onderzoeken of emoties in het museum gebruikt kunnen worden 

om het begrip multiperspectiviteit succesvol over te brengen. Wellicht zou dit zelfs alleen 

kunnen als een museum zich inzet met een activistische benadering waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de emoties die zich afspelen rondom sensitief erfgoed.  

 

 

 

 



3. Welke presentatiemogelijkheden hebben musea ingezet bij het 
tentoonstellen van gevoelig erfgoed? 
 

Bij het onderzoeken naar de verschillende presentatiemogelijkheden die 

tentoonstellingen gebruikt hebben is er een grofweg een groot verschil te ontdekken tussen 

twee uiteenlopende manieren van het presenteren van tentoonstellen: Grever en van Boxtel 

(2014) benoemen deze twee keuzes ‘slow food’ en ‘fast food’. 

 

3.1. Het verschil tussen de termen slow food en fast food als presentatiemogelijkheden: 

Slow food: 

Een manier van vormgeven waarbij de inhoud van een tentoonstelling zich op zo’n wijze 

presenteert aan het publiek dat deze zich enige- tot langere tijd moet inspannen door middel 

van cognitieve processen om tot de inhoud van de tentoonstelling te komen.  

Fast food: 

Een manier van vormgeven waarbij de inhoud van een tentoonstelling zich presenteert aan het 

publiek of de leerling door middel van het gebruik van de zintuigen met als doel om de 

inhoud te (her)beleven. 

Uiteraard word er ook tegelijkertijd in eenzelfde tentoonstelling gebruik gemaakt van 

beide manieren van presenteren.  

	  
3.2. Een voorbeeld van een slow food vormgeving door het gebruik van persoonlijke 

verhalen. 

In het Airborne Museum in Arnhem worden er persoonlijke brieven vertoont. Deze 

zijn door zowel verzetssoldaten als Duitse soldaten naar geliefden en familie geschreven en 

zijn eenvoudig in simpele glazen vitrines te bekijken. Deze brieven bieden volgens Grever en 

van Boxtel (2014) een grote verbinding met multiperspectieven op de Tweede Wereldoorlog. 

In de actuele tentoonstelling Aleppo van het Tropenmuseum heb ik gezien dat het museum 

zowel de perspectieven van personen uit beide legers hebben vertoond als de perspectieven 

van de burgers die waren gevlucht. Dit gebeurde in de vorm van persoonlijke brieven en 

ansichtkaarten die vluchtelingen hadden geschreven naar familie en door foto’s met 

persoonlijke teksten van soldaten die nog in Syrië aan het strijden zijn.  Bij beiden 

tentoonstellingen wordt er een beroep gedaan op de emoties van de bezoeker en het 

verplaatsen van jezelf in een ander perspectief. 

Een ander voorbeeld is Kind aan de Ketting, een tentoonstelling Van het NiNsee 

waarbij het verhaal van kinderen uit het slavernijverleden en van het heden centraal staat. 

Alles wordt bekeken vanuit het perspectief van het kind dat persoonlijk zijn verhaal verteld. 

De manier waarop het geheel wordt overgebracht heeft vooral effect op de emoties en het 

moreel besef van de bezoekers. Door de persoonlijke inslag en door de verbintenis te maken 

met de huidige kindslaven komt het verleden zeer dichtbij. (Grever & van Boxtel, 2014). 

 



 

 

3.3. Een voorbeeld van een fast food vormgeving door de insteek van het herbeleven. 

In musea kan je steeds meer aanraken, horen, zien en ruiken om een historische 

verbintenis op te roepen (Grever & van Boxtel, 2014). Juist in deze tijd, door alle 

technologische middelen, kunnen we het verleden heel dichtbij brengen. We kunnen zelfs ten 

midden van een oorlogssituatie worden gebracht d.m.v. virtual reality. In hetzelfde Airborne 

Museum in Arnhem is een enorme oppervlakte zo ingericht dat jongeren het verhaal van de 

bevrijding kunnen (her)beleven door zelf de verzetshelden na te spelen. Vaak wordt gedacht 

dat dit de enige vorm is die jongeren aanspreekt om een binding te krijgen met een historisch 

onderwerp. Er wordt terecht door Grever en van Boxtel de vraag gesteld of dit wel altijd een 

ideale manier is om een onderwerp te benaderen. Interesse kan je zeker ook opwekken door 

historische kennis. De ‘echte’ beleving van een oorlog biedt over het algemeen geen 

multiperspectieven over een specifiek verleden. Het spel biedt namelijk geen perspectieven 

vanuit de overheersers en het zou op deze wijze wellicht ook niet wenselijk zijn als jongeren 

de oorlog naspelen vanuit het perspectief van de Duitse soldaten. 

Daarom wordt er ook door Grever en van Boxtel (2014) gewaarschuwd voor de 

expirience trend en zou de mix van ‘slow food’ en ‘fast food’ een evenwichtiger keuze voor 

erfgoededucatie kunnen zijn.  

 

3.4. Een tentoonstelling als open onderzoekslaboratorium. 

Crane (1997) beschrijft een tentoonstelling in het Karl-Ernst-Osthaus Museum in de 

stad Hagen in Duitsland waar een installatie staat van kunstenares Sigurdsson getiteld 

“Before the Silence; A Collective Memory”. Sigurdsson bracht in deze kunstinstallatie allerlei 

objecten, brieven en materiaal uit de tweede wereldoorlog uit zolderkamers en opslagruimtes 

samen met haar eigen tekeningen in grote gebonden boeken en glazen vitrinekasten. De 

bezoekers kunnen zelf kiezen wat zij willen bekijken en aanraken en alles is zo opgesteld om 

in een meditatieve vorm naar het verleden te kijken. Er staan geen extra borden bij met 

instructies die aansturen naar een moralistische uitspraak. Iedereen krijgt de ruimte om zijn 

eigen herinneringen en gedachtes mee te nemen en te linken aan de objecten van hun keuze.  

Je kunt deze tentoonstelling definiëren als een vorm van slow food maar dan doen we 

deze manier van presenteren naar mijn mening toch tekort. Zij laat hier namelijk een andere 

benadering zien, die zich heeft losgemaakt van het begrip historische afstand zoals besproken 

in de vorige deelvraag. Zij vertoont geen verhaal in de tentoonstelling die de inhoud door 

middel van een duidelijk plot vertoont. Ze heeft het onderwerp ook niet gebruikt om een 

moralistische uitspraak te doen zoals bij tentoonstelling Kind aan de Ketting van het NiNSee. 

Het geheel is meer te zien als een open laboratorium waar de bezoekers onderzoek kunnen 

doen naar de verschillende gedachtes, herinneringen en objecten uit die specifieke periode. 

Er kwam volgens Crane (1997) veel kritiek op deze tentoonstelling vanuit de 

bezoekers door het sturen van anonieme brieven met kwetsende opmerkingen naar de 



kunstenaar. Volgens de bezoekers haalde zij oude wonden open en liet zij het verlies zien 

waar nooit om was gerouwd. Deze emoties werden toen bij de opening in 1989 waarschijnlijk 

alleen als een negatieve reacties beschouwd. Nu beseffen volgens Watson sommige musea, 

dat juist deze emoties centraal kunnen staan in de benadering van een tentoonstelling (2016).  

 

3.5. Performance kunst op de grens van slow food en fast food. 

Kaersenhout, een Nederlandse kunstenaar en cultureel activist, maakt aan het 

koloniale verleden gerelateerde kunstwerken die het perspectief belichten van de zwarte 

vrouw. 

Van der Laan en van Heydoorn (2016) deden onderzoek naar haar performance 

Stitches of Power, Stitches of Sorrow in de Nikolaj Kunsthalle in Kopenhagen. In haar 

performance laat zij het publiek participeren, waarbij het lijkt alsof deze bezig zijn met een 

onschuldig tijdverdrijf. Zij gebruikt voor deze performance de techniek van het borduren. De 

bezoeker is van te voren niet op de hoogte van wat het precies borduurt. In het eindresultaat 

verschijnt er een Dahomey vrouw inclusief haar geweer. De Dahomey vrouwen behoorden tot 

een vrouwenleger die een revolutionaire en gewelddadige strijd hadden geleverd tegen de 

onderdrukking van zowel hun koning als de koloniale onderdrukkers. 

Het publiek wordt pas veel later geconfronteerd met deze gruwelijke geschiedenis 

van het slavernijverleden. Op het moment van de confrontatie hebben ze al hun eigen 

persoonlijke band met het onderwerp gekregen doordat zij zelf al deel namen aan het maken 

van werk. Dit wordt door Van der Laan en van Heydoorn (2016) beschreven als een 

versmelting van publiek en performer, van verleden naar nu en van het hier en daar. 

Dit werk bied op het eerste gezicht naar mijn mening een vorm van slow food waarbij 

je als bezoeker langzaam wordt verbonden met het erfgoed. Toch is het lastig om de 

participatie van het publiek altijd goed te kunnen onderscheiden als slow food en niet als fast 

food. Wanneer je als deelnemer het verleden (her)beleeft door deelname van een project is dit 

dan niet eerder te relateren aan fast food? Kaersenhout beziet dit borduren ook als symbool 

van het voortdurende neersteken van het slachtoffer. De deelnemers die borduren staan 

volgens haar symbool voor de overheersers die door het insteken van de naald het slachtoffer 

zichtbaar maakt op het doek. De participanten worden volgens Van der Laan en van 

Heydoorn (2016) daarmee gewezen op de rol van de koloniale onderdrukkers van de 

Dahomey vrouwen. We bereiken met dit werk toch een soort van vermenging of grens tussen 

deze twee definities van vormgeven.  

 

3.6. Een voorbeeld van een tentoonstelling als forum.  

De tentoonstelling Black & White die door van Stipriaan (2016) in het tropenmuseum 

in 2013 werd opgezet, met als doel om kritisch te reflecteren naar de rol van de Nederlanders 

in het koloniale verleden, is een voorbeeld van een tentoonstelling als forum. De aanloop naar 

deze tentoonstelling nam behoorlijk wat tijd in beslag door onderling debat en discussie. Zou 

het expliciet vermelden van Black & White niet juist zorgen voor een nog grotere 



verdeeldheid tussen groeperingen terwijl het museum juist het multiculturalisme wil 

aanmoedigen? Daarbij noem je mensen toch blank en niet wit?  

De uiteindelijk aanpak van de tentoonstelling was om een plek te geven aan een open 

discussie waarbij er geen uitspraak door het museum werd gedaan over wat de uitkomst 

moest zijn. Bij de tentoonstelling Black & White stonden de volgende vragen centraal: Hoe 

zijn de relaties verlopen tussen zwarte en witte mensen in Nederland sinds de afschaffing van 

slavernij? Wie is dan de zwarte of witte mens? Waar staan we vandaag en hoe verhouden we 

onszelf tot elkaar? Bij alles wat werd tentoongesteld (installaties, video, foto’s kunstwerken 

en objecten) stonden deze open vragen centraal. Bezoekers konden hun eigen meningen kwijt 

op een grote muur. Het museum onthield zich verder van het geven van antwoorden (van 

Stipriaan, 2016). 

 

3.7. Wie moet er allemaal betrokken worden in het proces van ontwerpen? 

In het ontwikkelen van de tentoonstelling Black & White werd er nog een apart team 

opgezet, die als klankbord functioneerde om tegengewicht te bieden aan de overheersende 

witte en vrouwelijke meerderheid in de vaste staf van het Tropenmuseum (van Stipriaan, 

2016). In het samengestelde team zaten mensen met verschillende culturele achtergronden en 

werd er gekeken naar een balans tussen mannen en vrouwen. De vaste staf moest de 

beslissing met betrekking tot de tentoonstelling bespreken met het samengestelde team. Dit 

gegeven zou kunnen bijdragen om een breder en cultureel divers publiek bij tentoonstellingen 

te bereiken. Want hoe moet je een begrip als multiperspectiviteit inzetten als je een 

tentoonstelling alleen vormgeeft vanuit een westers, hoogopgeleid en wit perspectief? 

 

3.8. Conclusie derde deelvraag. 

Slow food biedt mogelijkheden voor het aanreiken van multiperspectieven door het 

aanreiken van meerdere persoonlijke verhalen over een tijdperk. Fast food is een manier om 

het publiek ervaringen te laten herbeleven door middel van de zintuigen. Daarmee kan het 

jongeren aantrekken, die wellicht anders niet zo snel een museum bezoeken. Hoewel ik het 

eens ben met Grever en van Boxtel dat dit niet de enige manier is om jongeren aan te trekken, 

zou ik het begrip fast food ook niet per se uitsluiten in de vormgeving. Kunst kan het begrip 

fast food een zekere verdieping geven die voor verrassende eindresultaten kan zorgen. 

 Maar moet het wel de insteek zijn om een tentoonstelling vanuit alleen de begrippen 

slow food en fast food op te zetten? Met de tentoonstelling die als forum dient, draait het niet 

om de kennis of alleen het vertellen van een persoonlijk verhaal rondom het onderwerp, maar 

staat de discussie over de kennis juist centraal. Hiermee kan ik concluderen dat als er alleen 

nagedacht wordt over een toepassing van alleen deze twee begrippen, musea kansen missen 

die een breder en cultureel divers publiek zou kunnen aan trekken. Als de tentoonstelling 

wordt opgebouwd rondom de discussie die door sensitief erfgoed wordt opgeroepen dan zal 

de vormgeving zich moeten gaan richten op de ruimte die gecreëerd kan worden als forum 

voor alle meningen. Om dit te bewerkstelligen kan je gebruik maken van een goed gebruik 



van één van de begrippen of zorgen voor een evenwichtige mix van zowel slow food als fast 

food. 

 

4 Conclusie en discussie. 
 

De hoofdvraag die is onderzocht is als volgt geformuleerd: Welke benaderingen van 

erfgoededucatie en tentoonstellingen met betrekking tot sensitief erfgoed, (zoals het 

Nederlands koloniale verleden), kunnen een richtlijn bieden bij het ontwerpen van 

kunsteducatieve projecten in musea om daarmee een breder en een meer cultureel divers 

publiek te bereiken?  

In voorgaande deelvragen heb ik de dilemma’s, benaderingen en presentatie-

mogelijkheden van erfgoededucatie met betrekking tot sensitief erfgoed onderzocht.  

In de eerste deelvraag is naar voren gekomen dat er meerdere dilemma’s spelen bij 

het tonen en het lesgeven van het koloniale verleden van Nederland. Een uitkomst hiervan is 

dat we het sensitieve erfgoed meer vanuit het begrip multiperspectiviteit moeten vertonen, 

willen we een breder en cultureel divers publiek bereiken.  

In de tweede deelvraag heb ik drie benaderingen onderzocht die musea hebben 

gebruikt met betrekking tot sensitief erfgoed. Dit onderzoek heeft geleid tot de bevinding dat 

de benadering van historische afstand niet genoeg kan betekenen voor het aanreiken van 

multiperspectiviteit. De benadering vanuit emoties zou hierbij een oplossing kunnen bieden. 

Deze relatief nieuw onderzochte benadering zou kunnen breken met een lang tijdperk in het 

onderzoeken van erfgoed waarbij het rationeel denken voorop stond. 

Verder kwam er bij de tweede deelvraag naar voren dat musea tentoonstellingen 

kunnen opzetten vanuit een activistische benadering. Bij Black & White is deze misschien nog 

wel het meest geslaagd in zijn opzet om de discussie rondom sensitief erfgoed te openen. 

Volgens van Stipriaan (2016) heeft deze tentoonstelling een breed en cultureel divers publiek 

bereikt en was het ontroerend om verschillenden tegengestelde meningen naast elkaar op de 

muur van het museum te zien. Toch moet er wel voorzichtig worden omgesprongen met een 

activistische benadering. Als we bij deze benadering teveel één morele uitspraak benadrukken 

kan dat tot een gebrek van andere perspectieven leiden. Het gebruik maken van een 

werkgroep met een divers team bij het opstellen van een tentoonstelling is daarom een 

aanbeveling. 

Als we kijken naar de twee beschreven kunstenaars die sensitief erfgoed hebben 

vertoond kun je meer ontdekken dan alleen maar twee verschillende benaderingen. 

Sigurdsson laat in haar kunstinstallatie ruimte over voor interpretatie, meningen en emoties 

van de bezoeker. Deze vorm zou nog steeds kunnen bijdragen aan multiperspectiviteit en is 

daarom nog steeds actueel ook al betreft het een permanente tentoonstelling die in 1989 

geopend is. Deze installatie zou nog verbeterd kunnen worden, als de emoties die bij 

bezoekers naar voren komen een plek kunnen krijgen in dit museum.  

Bij de performance van Kaersenhout draait het niet om een open discussie tijdens de 



performance maar om het zichtbaar maken van een gewelddadig verleden dat is weggelaten in 

de westerse canon. Het museum zou dit gegeven samen met het publiek ter discussie kunnen 

stellen na afloop van de performance om multiperspectiviteit te bereiken. 

 

Een synthese die volgt op deze deelvragen is dat we in eerste instantie ruimte moeten 

geven aan de discussie omtrent sensitief erfgoed. Voor het creëren van deze ruimte is de 

benadering vanuit emoties en de benadering vanuit activisme een goed vertrekpunt. In de 

uitwerking kan er gezocht worden naar een evenwichtige balans van de 

presentatiemogelijkheden slow food en fast food. Waarbij kunst kan zorgen voor verrassende 

en vernieuwende resultaten. Om multiperspectiviteit te bereiken is het aan te raden om met 

een cultureel en divers team een grondige voorbereiding te treffen en tussentijds te evalueren. 

Docenten moeten worden opgeleid om een debat tussen leerlingen goed te kunnen begeleiden. 

Emoties moeten daarbij een grotere rol gaan spelen, bij zowel degene die de tentoonstelling 

samenstelt, als bij de bezoekers. 

Het is aan te bevelen om nog meer onderzoek te verrichtten naar de rol en betekenis 

van emoties rondom erfgoed en wat leerlingen daarvan kunnen leren. Er zou daarbij ook 

gezocht kunnen worden naar hoe een benadering vanuit emoties op andere manieren 

vormgegeven kan worden dan de tentoonstellingen die in dit onderzoek naar voren komen. 

Watson (2016) beschrijft bijvoorbeeld een onderzoek waarbij fictie wordt gebruikt in 

het verbreden van onze verbeelding, met als uitkomst een grotere capaciteit in het inleven van 

anderen. Hier zie ik een verbinding ontstaan tussen kunstenaars en kunstdocenten die fictie 

samen met het publiek of leerlingen kunnen verbeelden en met musea die meer ruimte willen 

geven aan emoties van de bezoekers. Dit kan worden gezien als een aanmoediging voor een  

interdisciplinaire samenwerking tussen kunsteducatie en erfgoededucatie om te blijven 

zoeken naar ideale presentaties van sensitief erfgoed. 
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