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§1 
 

Inleiding 
In de huidige missie (2020) van het Nederlands Fotomuseum staat: “We zijn er voor iedereen, ook 

voor degenen voor wie een museumbezoek niet vanzelfsprekend is”. Dit sluit nauw aan bij de 

uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 waarin de huidige minister Van Engelshoven 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, “cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis wil geven” 

(Engelshoven, 2019). Maar hoe doe je dat, de deuren van je instelling zo openzetten dat zij 

daadwerkelijk een plek wordt waar iedereen zich welkom voelt en waar cultuur voor zoveel mogelijk 

mensen betekenis krijgt? 

 

Als publieksbegeleider bij het Nederlands Fotomuseum ervaar ik soms een kloof tussen wat 

het publiek verwacht bij een museumbezoek, of hoe het zich betrokken voelt, en bij het verhaal dat het 

museum wil vertellen. Die kloof verwondert mij, want “fotografie is overal,” zoals hoogleraar Johan 

Swinnen al in de eerste zin van zijn onderzoek naar het medium fotografie stelt (Swinnen, 2012). Met 

betrekking tot de stroom fotobeelden die dagelijks ons oog passeert, schrijft filosoof Susan Sontag al 

in 1973 over de “onverzadigbaarheid van het fotograferende oog” en de daaruit voortkomende 

“beelden om ons heen die onze aandacht opeisen” (Sontag, 1979). Los van het feit dat foto’s overal te 

zien zijn, zoals in de krant, op straat, in musea en op het web, maakt de huidige techniek het ook voor 

iedereen mogelijk “om zich in beelden uit te drukken”, aldus fotoconsulent Adriaan Monshouwer 

(2005). “Fotografie is van het volk” (Monshouwer, 2005, p. 32) en het volk fotografeert er dan ook op 

los: van jong tot oud, van hobbyist tot professional en van kunstliefhebber tot kunstenaar, zij is 

“doorgedrongen tot in alle lagen en uithoeken van de maatschappij” (Monshouwer, 2005, p. 33). 

Daarmee lijkt het Nederlands Fotomuseum een troef in handen te hebben waarmee het er voor 

iedereen kan zijn om aan cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis te geven.  

Alleen valt het in de praktijk niet mee om als museum aan te sluiten bij de verwachtingen van 

zo’n breed geïnteresseerde bezoekersgroep. Dat blijkt wel uit beoordelingen over het Fotomuseum op 

de toeristische beoordelingssite TripAdvisor, waar een heel algemeen publiek commentaar achterlaat 

over zijn bezoek. Daar valt bijvoorbeeld te lezen: “Bezocht met kleinzoon (15). We verwachtten 

ideeën op te doen voor de foto hobby, maar daar is dit museum niet in de eerste plaats voor bedoeld.” 

(TripAdvisor, 2020). “Een klein, lelijk museum (gebouw) met een kleine, weinig interessante 

collectie. Voor echte fotografen misschien de moeite waard maar gewone kunst- en cultuurliefhebbers 

kunnen dit museum overslaan!” (TripAdvisor, 2018). “Voor een fotomuseum zou je meer uitleg over 

techniek en compositie verwachten. Helaas worden er alleen beelden vertoond met een heel korte 

beschrijving die vaak nietszeggend is” (TripAdvisor, 2017). Uit deze reacties valt te concluderen dat 

er een groep mensen bij het Fotomuseum binnenkomt die geen aansluiting vindt bij hetgeen het 
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museum laat zien of de manier waarop dat gebeurt. Het Fotomuseum lijkt er zeker niet voor iedereen 

te zijn.    

Vanuit deze bevinding komt de vraag op hoe een museum de kloof met zijn bezoeker kan 

dichten, een betere aansluiting kan vinden bij de bezoekersverwachtingen en de betrokkenheid van de 

bezoeker bij het museum vergroten. Met dit onderzoek hoop ik een manier te vinden en ideeën op te 

doen om het museum daadwerkelijk voor iedereen, ook voor wie een museumbezoek niet 

vanzelfsprekend is, een plek te laten zijn en waar cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis 

krijgt. 

 

Het op de werkvloer geconstateerde probleem blijkt te passen in een grotere tendens van dit 

moment in de politieke beleidsvorming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW) alsook binnen de museale wereld zelf. Het probleem raakt zelfs aan de kern van wat een 

museum in deze tijd is of zou moeten zijn. Over die vraag heerst tot op heden op internationaal niveau 

onenigheid. Op de General Conference van het International Council of Museums (ICOM) in Kyoto 

werd het besluit over een nieuwe museumdefinitie, waarin participatie een belangrijke rol heeft, door 

verdeeldheid uitgesteld (ICOM, 2019).  

In de huidige politieke beleidsvorming waarin minister van OCW Van Engelshoven (2017 – 

heden) in haar uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 stelt:  

 

“Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht woonplaats, culturele achtergrond of opleiding. 

Samen met gemeenten en provincies wil ik cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis 

geven. Dat doen we door cultuur te bevorderen die uitnodigend en laagdrempelig is en waarbij 

iedereen zich welkom voelt. Ik richt me daarbij op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en 

cultuuronderwijs.” (Ministerie van OCW, ‘Museumbrief. Samen werken, samen sterker’, Den 

Haag 2013, p. 1).  

 

Mede door de actuele discussie over wat een museum is of behoort te zijn, alsook vanuit de 

politieke opdracht om cultuur voor iedereen zoveel mogelijk betekenis te geven (op een uitnodigende 

en laagdrempelig wijze) ligt er een uitdagende taak om musea aantrekkelijk te maken voor iedereen. 

Dat musea hun relatie tot hun bezoekers moet versterken is daarbij een voldongen feit, en participatie 

is een van de drie sleutels daartoe. Maar de politiek geeft niet nader aan wat participatie is en hoe het 

moet worden toegepast. Daarom: participatie, graag! Maar hoe? 

 

 

 

Vanuit deze redenatie luidt de hoofdvraag van mijn onderzoek: 
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Hoe kan een museum de betrokkenheid en ervaring van een individuele bezoeker middels 

publieksparticipatie organiseren en versterken?  

 

Een antwoord op de hoofdvraag wordt gezocht aan de hand de volgende deelvragen: 

- Waarom participatie?  

- Wat is participatie? 

- Welke ervaringen met participatie zijn er bij musea?  

 

Leeswijzer 

In dit onderzoek wordt middels beargumentering uit de literatuur antwoord gezocht op de 

deelvragen, om zo tot een concluderend antwoord op de hoofdvraag te komen. 

In de eerste deelvraag staat het ‘waarom’ van participatie centraal, om het belang en de urgentie van 

participatie in musea te kunnen vaststellen. In de tweede deelvraag zal er aan de hand van drie visies 

antwoord worden gezocht op de vraag wat participatie is, waarbij gelet wordt op de relatie tussen het 

museum en de individuele bezoeker. In de derde deelvraag zal gekeken worden naar ervaringen die 

musea al hebben met participatie om zodoende erachter te komen waarop gelet moet worden wil 

participatie slagen. Het onderzoek sluit af met een korte samenvatting op de deelvragen om tot slot een 

antwoord te vormen op de hoofdvraag. 

In dit onderzoek komen een aantal begrippen veelvuldig voor die toelichting behoeven voor 

een eenduidige interpretatie. Te weten: ‘bezoeker’, ‘participatie’ en ‘museum’. Ik richt me in dit 

onderzoek op de individuele bezoeker die het fysieke museum bezoekt. Alle bezoekers tezamen 

vormen het publiek en dat publiek kan iedereen zijn. Het discours over participatie wordt bemoeilijkt 

door de onduidelijkheid en het ontbreken van eensgezindheid over de omschrijving van een aantal 

kernbegrippen. Elk perspectief levert zijn eigen begripsbepaling op, maar ook veranderen betekenissen 

in de loop van de tijd. In dit onderzoek wordt met het begrip participatie bedoeld dat de 

museumbezoeker een bepaalde bijdrage aan de inhoud van een tentoonstelling levert waarin hij zich 

herkent. Daardoor vergroot diens betrokkenheid en krijgt deze betekenis. Cultuurparticipatie en 

participatie worden hier gelijkgesteld aan publieksparticipatie. Zowel in de literatuur als in de praktijk 

bestaan er verschillende opvattingen over wat participatie precies is. Dit onderwerp komt later terug. 

Onder het begrip museum versta ik de definitie van de Museumvereniging: 

 

'Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk 

voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum 

verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële 

en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, 

educatie en genoegen.' (Museumvereniging, 2004) 
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Deze definitie wordt vertaald van de definitie van ICOM maar staat momenteel ter discussie vanwege 

de wens om het instituut museum opnieuw te definiëren. In deelvraag twee wordt daar verder op 

ingegaan. 

Hoewel er vanuit educatie ook interessante participatieprojecten te bedenken zijn, behandel ik 

hier participatie vanuit publieksbegeleiding en niet vanuit educatie. Educatie richt zich op hoe men 

leert en welke overdrachtsmethoden men daarbij kan inzetten (Vels Heijn, 2006, v).  

 

§2 
Deelvraag 1 

Waarom participatie? 
 

Het begrip ‘participatie’ is niet nieuw in de literatuur maar het komt de laatste tijd opvallend 

veel voor, met name in het debat over de vernieuwing van het culturele stelsel - waar musea toe 

behoren - en de noodzaak om cultuur voor een grotere groep mensen toegankelijk te maken.  

In deze paragraaf wordt gekeken naar hoe het begrip actueel is geworden en waarom musea aandacht 

aan participatie zouden moeten besteden, onder meer als antwoord op het rendementsdenken. 

 

In het onderzoek Over Passie en Professie. Een eeuw publieksbegeleiding in de Nederlands 

musea (Grondman, de Vreede, Laarakker en Reydon, 2010) wordt gesteld dat de kloof tussen musea 

en publiek geen onbekend probleem is en al in de jaren vijftig door de 'Commissie ter Bevordering van 

het Museumbezoek' geconstateerd wordt. De Commissie ter Bevordering van het Museumbezoek 

vindt deze kloof logisch, gelet op de ‘elitaire’ ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse musea 

enerzijds en de ‘volkscultuur’ anderzijds (Grondman et al, 2010, p. 85). Een andere oorzaak van die 

kloof wordt aangedragen in het onderzoek Publieksparticipatie in de museale praktijk. Een onderzoek 

naar de opkomst van publieksparticipatie in de Nederlandse museale sector en de uitwerking hiervan 

in de casestudy Mix Match Museum van Maxime Valerie Veenvliet (2016). Veenvliet concludeert dat 

musea in de wederopbouwjaren door de overheid steeds meer van algemeen belang gezien werden en 

daarom flink gesubsidieerd. Deze subsidiestroom had echter als ongewenst neveneffect dat musea zich 

redelijk onafhankelijk opstelden richting hun publiek. Ondanks de taak om publiek te trekken, zorgde 

de constante subsidiestroom ervoor dat musea zich niet veel van dit publiek hoefden aan te trekken. 

Dat zorgde voor een verminderde interesse van het publiek in musea (Veenvliet, 2016).  

Om te kunnen bezuinigen, draaide de minister van OCW Halbe Zijlstra in 2013 de 

subsidiekraan voor cultuur behoorlijk dicht. Die ingreep werd al pijnlijk duidelijk toen hij in 2012 

participatie als een van de belangrijke pijlers voor het cultuurbeleid 2013-2016 (Zijlstra, 2010) 

noemde, maar het begrip in een compleet ander daglicht plaatste. Zijlstra zag participatie vooral als 

middel voor culturele instellingen om nieuwe bezoekersgroepen te trekken zodat ze marktgerichter 
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konden werken. Musea moesten zo zelf geld genereren en minder afhankelijk worden van 

overheidssubsidie (Zijlstra, 2012). Musea hebben daar massaal gehoor aan gegeven en het 

rendementsdenken omarmd. Ze zijn bijvoorbeeld blockbusters gaan organiseren voor zoveel mogelijk 

mensen. Dit blijkt achteraf de betrokkenheid van hun bezoekers echter niet te hebben vergroot. 

Integendeel, zoals blijkt uit grootschalig onderzoek naar Nederlanders en hun culturele 

vrijetijdbesteding van onderzoeker Hendrik Beerda (2018). Beerda legt de vinger op de zere plek: “Zie 

maar eens op te vallen tussen al die concurrenten. Omdat musea door bezuinigingen op cultuur nu hun 

eigen broek moeten ophouden, is er een gevecht ontstaan om de bezoeker.” Beerda (2018) ziet dat bij 

musea, en met name de grote musea die het de afgelopen jaren goed zijn gaan doen in de 

vrijetijdssector, de belangrijkste oorzaak zit in de sterke professionalisering op het gebied van 

branding en marketing. Als tweede oorzaak stelt Beerda dat ook de hausse aan blockbuster-

tentoonstellingen een belangrijke rol bij speelt het succes van de musea. Maar blockbusters hebben 

ook een keerzijde, met name voor kleine en middelgrote musea, zo blijkt uit een onderzoek van 

ABNAMRO (2018) naar de waarde van identiteit voor musea. Dit onderzoek wijst uit dat enerzijds 

een museum snel vergeten is als dit even geen toptentoonstelling heeft, en anderzijds dat deze 

blockbuster-tentoonstellingen vaak niet meer aansluiten op de identiteit van het museum (Duijn, 

2018). De Raad van Cultuur waarschuwt in het sectoradvies voor musea “In wankel evenwicht” 

(2018) dat deze zogenaamde blockbusters weliswaar grote bezoekersaantallen opleveren, maar dat 

deze publieke successen ook zorgen voor veel extra kosten en het museum van binnenuit leegeten. 

Kortom: ze werken niet. 

 

Er is ook een inhoudelijke kritiek op het rendementsdenken. Hierbij gaat het om het 

‘esthetisch of intellectueel beleven’ van de kunst (FARO, 2012). In “Het Nut van het nutteloze”, een 

manifest over kennis, kunst en cultuur, verdedigt Nuccio Ordine (2013) het idee dat belangeloze 

kennis wel degelijk nut heeft en ons helpt een beter mens te worden. Volgens de schrijver bestaan er 

vormen van weten die een doel op zichzelf zijn en “die, juist vanwege hun volkomen vrije en 

belangeloze karakter, bestaan zonder enig verband met praktische en commerciële toepassing.” 

(Ordine, 2013) 

 

‘Het probleem van onze tijd is dat het rendementsdenken de fundamenten ondermijnt van 

precies die instellingen … en die disciplines … waarvan waarde zou moeten samenvallen met 

deze vormen van belangeloze kennis. En door die ondermijning raakt het weten zelf verweesd, 

het weten dus zonder directe verdiensten of praktische voordelen. Natuurlijk, musea ... kunnen 

een bron van aanzienlijke inkomsten zijn, maar hun bestaan kan niet, anders dan sommigen 

tegenwoordig willen doen geloven, ondergeschikt gemaakt worden aan hun kassucces. … In 

deze brute context van onze tijd staat het nut van nutteloze kennis radicaal tegenover het 

heersende idee van nut als directe bruikbaarheid en onmiddellijk rendement. … Het probleem 
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is dat het blijkbaar steeds moeilijker wordt te begrijpen waartoe muziek, literatuur, 

geesteswetenschap of kunst dienen. … Zaken die geen rendement opleveren worden al gauw 

als overbodige luxe beschouwd, als gevaarlijke hinderpalen, ja zelfs als verachtelijke 

speeltjes.’ (Ordine, 2013, pp. 12-15) 

 

Behalve het mislukken van blockbusters en het rendementsdenken heeft de museale wereld 

ook nog te maken met een veranderend publiek. Die veranderingen zijn dusdanig van aard dat ICOM 

de definitie van wat een museum is, gaat aanpassen. Sinds 2006 wordt er internationaal vastgehouden 

aan de omschrijving van de Internationale Raad van Musea (ICOM) van wat een museum in definitie 

moet zijn. Maar veel musea vinden deze omschrijving niet meer van deze tijd. De discussie haalde de 

media. In 2019 kon de ledenvergadering van de ICOM het over een nieuwe definitie van ‘museum’ 

niet eens worden (Van Huut, 2019). Toch is het in het kader van het onderzoek interessant om te 

kijken naar de voorgestelde museumdefinitie, waarin participatie als opdracht meegegeven wordt: 

 

“Musea zijn democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes voor kritische dialoog 

over het verleden en de toekomst. Terwijl ze de conflicten en uitdagingen van het heden 

erkennen en aanpakken, houden ze artefacten en exemplaren in beheer voor de samenleving, 

bewaren ze uiteenlopende herinneringen voor toekomstige generaties en garanderen ze gelijke 

rechten en gelijke toegang tot het erfgoed voor alle mensen.” 

 

Musea hebben geen winstoogmerk. Ze zijn participatief en transparant en werken in actief 

partnerschap met en voor diverse gemeenschappen om inzichten in de wereld te verzamelen, 

te bewaren, te onderzoeken, te interpreteren en te tentoonstellen. Met als doel bij te dragen aan 

de menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid en planetair 

welzijn.” ( ICOM Nederland, 2019) 

 

Tot op heden is er geen nieuwe definitie voor het begrip museum omdat de nieuwe 

maatschappelijke gerichte insteek door diverse leden als politiserend wordt ervaren (ICOM, 2019).  

Waar het voor deze internationale museumraad een onoplosbaar vraagstuk lijkt te zijn, is het voor 

Graham Black, hoogleraar Public History and Heritage Management aan de Notthingham Trent 

University (2012) een noodkreet. “Change or die,” kopte Black in zijn boek “Transforming museums 

in the twenty-first century” (2012, p. 1). Daarin pleit Black dat in het belang van musea, willen zij in 

de toekomst overleven, zij mee moeten gaan met de tijd en bereid moeten zijn om in de kern te 

veranderen. Musea moeten zich meer betrokken tonen bij het publiek dat zij bedienen door in te spelen 

op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en meer tegemoet te komen aan de wensen van de 

bezoeker. Om tot een intensievere relatie tussen de bezoeker en het museum te komen zullen musea 

volgens Nina Simon, onafhankelijk onderzoeker in publieksparticipatie, hun kijk op de bezoeker 
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moeten veranderen (Simon, 2010). Musea hebben van oudsher de neiging om het publiek als passieve 

consumenten van hun activiteiten te beschouwen. Zij zijn zich er niet van bewust dat in de praktijk het 

publiek alsmaar mondiger wordt, zélf wil bijdragen en steeds vaker op zoek gaat naar beleving 

(Simon, 2010).  

 

Deelconclusie 1 

Het antwoord op de vraag ‘Waarom participatie?’ is dus meerledig. Publieksparticipatie is voor musea 

belangrijk omdat de politiek (en dus indirect de maatschappij) van hen vraagt om de samenleving meer 

bij het museum te betrekken. Veel musea hebben dat geprobeerd door rendementsdenken en aan de 

hand van blockbuster-tentoonstellingen. Deze methoden hebben echter duidelijke nadelen opgeleverd, 

met name ten aanzien van de inhoud en kosten. De huidige cultuurminister ziet dat ook en zij stuurt 

duidelijk aan op de inzet van meer actieve participatie, opdat cultuur voor meer mensen meer 

betekenis krijgt. 

De inzet van publieksparticipatie is ook een wens van een deel van de museumwereld zelf, gezien de 

veranderende samenleving. Het onderwerp ‘publieksparticipatie’ speelt zoals gezegd een belangrijke 

rol in de internationale herdefiniëring van het begrip museum, waarover op dit moment wordt 

gedebatteerd. Hedendaagse musea willen graag meer publiek actief betrekken bij wat zij zijn, om zo 

hun contact in de samenleving versterken.   
 

 

§3 
Deelvraag 2 

Wat is participatie?  

 

Op zichzelf staand betekent het begrip participatie inhoudelijk niet zoveel. Behalve dat het 

‘deelneming’ (Van Dale, 1984) betekent of gezien kan worden als een activiteit waaraan iemand 

zelfstandig iets kan bijdragen (Fonds voor Cultuurparticipatie). Het begrip participatie zegt binnen een 

museale context niets over de wijze waarop een bezoeker kan participeren, over de mate waarin de 

bezoeker betrokken raakt bij wat het museum hem/haar wil vertellen of hoe de bezoeker deel wordt 

van dat verhaal en zichzelf daarin blijvend herkent. In de literatuur zijn er verschillende visies op het 

begrip participatie te onderscheiden. In dit deel van het onderzoek naar wat participatie is, wordt 

gekeken naar drie visies die bepalend zijn geweest voor een veranderende zienswijze van musea op 

hun bezoekers en de betekenis van participatie daarin. Daarbij gaat het met name om de individuele 

bezoeker aan het fysieke museum. Achtereenvolgens zijn dat de visies volgens de Nieuwe 

Museologie, Doering en Simon. 
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Nieuwe Museologie 

De eerste duidelijke ommekeer waarbij musea zich ten dienste van de bezoeker opstellen, 

vindt plaats in de jaren ’60. Het betreft dan een vernieuwingsbeweging met de naam Nieuwe 

Museologie. Deze zou kunnen worden gezien als een eerste stap richting ‘participatie’: 

 

‘Belangrijk kenmerk van deze beweging [Nieuwe Museologie] is de sterke gerichtheid op de 

samenleving, tot uiting komend in een maximale betrokkenheid van die samenleving bij wat 

musea verzamelen en de manier waarop zij dat presenteren. (…) In de Nieuwe Museologie 

draait het om drie kernvragen op het gebied van representatie, toegankelijkheid en 

participatie’. (Smit geciteerd uit Reinwardt cahier #1, p 8, 2015) 

 

Op het gebied van representatie moesten volgens Peter Vergo (1989), hoogleraar Geschiedenis 

en theorie van de kunst aan de universiteit van Essex, traditionele musea een democratischere manier 

vinden om hun collectie te presenteren. Daartoe moeten zij meer aandacht besteden aan de museale 

inrichting, zodat het publiek daar aansluiting bij kan vinden en ruimte krijgt voor eigen interpretatie. 

Het museum hoort in dienst te staan van de samenleving. Educatie wordt veelal ingezet als middel om 

de collectie toegankelijker te maken. Om aansluiting te vinden bij hun publiek dienen musea ook beter 

te kijken naar de samenstelling daarvan en verschillende sociale en culturele groepen aanspreken 

(Vergo, 1989).   
Het museum moest geen in zichzelf gekeerd instituut zijn, maar juist een activistisch instituut 

dat zich openstelt naar de samenleving. Naar ideeën van de Franse museoloog en bedenker van de 

term Nieuwe Museologie, André Desvallées richten musea zich op de lokale bevolking en ontwikkelen 

zij activiteiten gericht op actuele problemen van een buurt. Op basis van deze ideeën ontstonden er 

innoverende museumconcepten, zoals het wijkmuseum, het ecomuseum en de kunstkar, waarbij het 

museum de bezoeker buiten het instituut probeerde te bereiken (Mensch, 2005). Hoewel men in die 

tijd – tot in de jaren ’90 - nog sterk naar groepen keek, kon er in zekere zin al worden gesproken over 

participatie, want de desbetreffende gemeenschap werd actief betrokken bij het waarderen van erfgoed 

en de constructie van de eigen identiteit.  
 

Doering 

In haar vroegere theoretische werk gebruikt sociaal wetenschapster Zahava D. Doering nog 

niet het woord participatie als zelfstandig begrip, maar het is in dit verband wel van belang. Eind jaren 

’90 deed Doering empirisch onderzoek naar bezoekerservaringen in musea (Doering, 1999). Zij stelt 

dat als een museum weet wie het bezoekt, het kan inspelen op de verwachtingen en wensen van die 

bezoeker en zodoende de museale beleving kan vergroten. In het artikel “Exploring Satisfying 

Experiences in Museums” (Pehkarik, Doering & Karns, 1999) categoriseert zij bezoekers op basis van 

de ervaring die de meeste voldoening geeft en onderscheidt daarbij vier vormen van ervaring. Bij 
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sociale ervaringen komen bezoekers voor verhalen, biografieën, verbeelding en interactie met andere 

mensen. Bij objectervaringen hechten bezoekers waarde aan materiele cultuur en worden zij geraakt 

door het zien van het echte object. Bij cognitieve ervaringen willen bezoekers kennis, informatie, 

nieuwe invalshoeken of ideeën krijgen. Bij introspectieve ervaringen komen bezoekers voor een 

innerlijke reflectie of verbondenheid met een voorwerp dat herinneringen oproept. Later voegt 

Doering (Rekto:verso, 2015) hier nog fysieke ervaringen aan toe.  Bij deze vorm tonen bezoekers een 

voorkeur voor de fysieke aspecten van hun bezoek, zoals de interactie met voorwerpen en de affiniteit 

met vorm, ambacht, beweging en sfeer.  

In “Strangers, Guests or Clients? Visitor Experiences in Museums” (1999) analyseert Doering 

vanuit welk perspectief een museum zijn bezoeker ziet. In het perspectief waarin het museum zijn 

bezoekers als vreemden ziet, stelt het museum de eigen collectie of een ander aspect van museaal werk 

als primaire taak. Het museum heeft minder oog voor het publiek en haar verwachtingen, en moet de 

bezoeker zijn aanwezigheid in het museum als een bijzonder privilege beschouwen. In het perspectief 

waarin bezoekers als gasten worden gezien, wil het museum graag ‘goed doen’ (do good) en iets 

betekenen voor de bezoeker. Het museum gaat ervan uit dat de bezoeker graag informatie krijgt en het 

wil zijn missie overbrengen. In de houding waarin musea hun bezoekers als klanten zien, kiest het 

ervoor om de bezoeker als primaire verantwoordelijkheid te beschouwen. Het museum kent zijn 

bezoeker (klant) en stemt diens gehele museumverblijf af op zijn wensen en verwachtingen (Doering, 

1999). In een interview met Rekto:verso in 2015 haalt Doering het begrip ‘participatie’ wel aan in 

relatie tot de verschillende benaderingswijzen: 

 

‘Publieksparticipatie kan ingezet worden als middel om een missie te vervullen zoals het 

overbrengen van kennis of het ontwikkelen van creativiteit, maar het kan ook de wens van de 

bezoeker zijn om meer participatiemogelijkheden te krijgen. Publieksparticipatie kan dus 

ingezet worden door musea die hun bezoekers als gasten en als klanten benaderen.’ (Wuyts, 

2015) 

 

Doering (1999) pleit er zelfs voor om de bezoeker te zien als ‘gebruiker’. Wanneer het 

museum zich als een ‘culturele vrijplaats’ ziet, kunnen haar gebruikers - dus zowel de bezoekers als de 

museumwerkers - het museum ‘gebruiken’ om kennis op te doen en hun expertise met elkaar te delen. 

 

Simon 

In 2010 verscheen het boek “The Participatory Museum” van Nina Simon, destijds directeur 

van Santa Cruz Museum of Art & History (VS). Simon ziet participatie als een praktische strategie, 

die bedoeld is om de instelling sterker te maken (Simon, 2010). Zij ziet participatie als een 

wisselwerking tussen drie actoren: museum, individuele bezoeker en algemeen publiek, waarbij door 
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alle drie actoren nieuwe inzichten kunnen worden verworven. Wil deze participatie slagen, dan moet 

ze passen binnen de missie en visie van het museum en door het hele museum worden gedragen. 

Simon onderscheidt in het genoemde boek vier oplopende niveaus bij de uitvoering van 

publieksparticipatie, waarbij de autoriteit van het museum steeds kleiner wordt en de inbreng van de 

participant steeds groter: 

1. Bijdragen: het museum nodigt de bezoeker uit om iets bij te dragen aan een tentoonstelling.  

2. Samenwerking: het museum nodigt publiek uit om samen een tentoonstelling te maken of om 

mee te werken aan projecten die het museum opzet. 

3. Co-creatie/partnerschap: hierbij gaat de samenwerking verder en is de inbreng van zowel het 

museum als van de participanten even groot en wordt de uitwerking door beide partijen 

gelijkwaardig bepaald. 

4. Receptieve samenwerking/hosting: hierbij stelt het museum zich open op. Participanten 

kunnen gebruikmaken van (zalen in) het museum voor de eigen doelen. 

 

ME > WE 

Simon is ervan overtuigd dat waardevolle participatie begint bij persoonlijke of individuele 

ervaringen en dat die de basis vormen van de bijdrage door de bezoeker. ‘Waardevol’ betekent 

volgens Simon: van waardevolle betekenis voor het museum én of voor de andere bezoekers – het 

publiek - ook al zou dat zelf geen bijdrage leveren. Belangrijk hierbij is dat de bezoeker de waarde van 

de gevraagde deelname zelf ook inziet. 

Om van een persoonlijke bezoekerservaring naar sociale interactie te komen heeft Simon een 

trapsgewijs “Me-to-We”-model bedacht. In elke volgende fase van dit model verandert de bezoeker 

van een passieve consument in een actieve deelnemer, die in een dialoog raakt met andere bezoekers. 

Om een gesprek met elkaar of onbekenden aan te gaan, zonder dat een bezoeker al te veel over 

zichzelf moet prijsgeven, stelt Simon voor om sociale objecten op zaal te plaatsen die aanleiding 

kunnen geven tot die dialoog (Simon, 2010). Wanneer bezoekers een persoonlijk object zien, voelen 

ze daar een persoonlijke band bij en zullen zij daar direct een verhaal bij vertellen.  

 

Deelconclusie 2 

Publieksparticipatie blijkt geen eenduidig begrip. In de Nieuwe Museologie vormde zich al 

een modern begrip van participatie: het belang van kennis over het publiek werd onderkend, educatie 

kreeg een rol, het museum moest zich actief naar de samenleving opstellen en lokale sociaal-

maatschappelijke problemen waren een belangrijke focus. Het publiek werd ook opgezocht buiten het 

eigen gebouw.  

Doering formuleert museumbezoek in termen van ervaring. Participatie is bij haar het inspelen 

op de verwachtingen en wensen van de bezoeker om de museale ervaring te versterken. Zij 

onderscheidt daarbij sociale ervaringen, objectervaringen, cognitieve ervaringen, introspectieve 
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ervaringen en fysieke ervaringen. Tegelijkertijd pleit zij ervoor dat musea hun bezoekers als gasten en 

klanten gaan beschouwen en zelfs als gebruikers.  

Simon beschouwt participatie als een wisselwerking tussen drie actoren: museum, individuele 

bezoeker en algemeen publiek, waarbij middels participatie bij alle drie actoren nieuwe inzichten 

kunnen worden verworven. Participeren kan op vier niveaus. Daarbij bedacht Simon een trapsgewijs 

‘Me-to-We-model’ om de persoonlijke bezoekerservaring te beschrijven. De inzet van ‘sociale 

objecten’ is voor haar essentieel. Deze objecten zetten aan tot dialoog tussen de bezoekers.   

Deze drie visies tonen aan dat de bezoekerservaring in verloop van tijd steeds belangrijker 

wordt gevonden, tot aan het moment waarop museum en bezoeker gelijkwaardige partners zijn. In de 

meest recente visie is ‘participatie’ de volledige gelijkschakeling van de bezoeker met het museum. 

Me wordt We. Opvallend is dat zowel Doering als Simon belang hechten aan de rol van fysieke 

objecten.  

 

 

§4 
Deelvraag 3 

Welke ervaringen met participatie zijn er bij musea? 
  

Hoewel niet-traditionele vormen van publieksparticipatie - dus die waarbij het museum geen 

zender maar ontvanger is - nog niet zo lang bestaan, is er inmiddels in een aantal museale projecten 

ervaring mee opgedaan. Veenvliet (2016) heeft er een aantal van beschreven en geanalyseerd in haar 

onderzoek Publieksparticipatie in de museale praktijk, waarin het Mix Match Museum wordt 

uitgelicht, een tijdelijk samenwerkingsverband van zes Nederlandse musea. Naast Veenvliet wordt 

gekeken naar de analyses van twee buitenlandse deskundigen: Catherine Evans (2014) in de VS en 

Bernadette Lynch (2011), die publieksparticipatie bij twaalf Britse musea analyseerde. 

 

 Het Mix Match Museum is een online-initiatief uit 2014 van een zestal Nederlandse musea die 

door het creëren van een gemeenschappelijk presentatieplatform voor hun collecties het publiek op een 

nieuwe manier wilden betrekken bij hun activiteiten (Veenvliet, 2015). Doordat elk museum vijftig 

objecten uit eigen collectie digitaal beschikbaar stelde, kon het publiek met 300 objecten op de 

betreffende website zelf tentoonstellingen maken, zonder tussenkomst van museummedewerkers. De 

bezoeker-participant werd uitgedaagd om op de stoel van de tentoonstellingsmaker plaats te nemen en 

zich te verdiepen in de keuzes die deze doorgaans moet maken bij het samenstellen van een 

tentoonstelling. De beloning daarvoor was dat het beste concept ook echt zou worden gerealiseerd.  
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 Hoofdcurator Evans beschrijft de ervaringen met het implementeren van publieksparticipatie 

in het Columbus Museum of Art (CMA) vanaf 2007 (Evans, 2014). Het proces werd volgens Evans 

vergemakkelijkt doordat het CMA een duidelijke prioriteit legde bij publieksparticipatie en 

verschillende afdelingen, waaronder de curatoren en de educatieve afdeling, direct in het 

veranderingsproces betrok. De sleutel tot een geslaagde verandering lag bij de intensieve begeleiding 

door een gespecialiseerd persoon die inhoudelijke input gaf of deskundigen van buiten het museum 

uitnodigde. Het stap voor stap uitvoeren van kleine naar steeds grotere experimenten was belangrijk 

voor de interne acceptatie van publieksbegeleiding. Het proces van stapsgewijze uitbreiding van 

bezoekersparticipatie werd eerst in wisseltentoonstellingen toegepast en daarna in de vaste opstelling. 

Het werken met het begrip ‘connector’ (een voorwerp, een plek, een stembus dat tussen museum en 

bezoek verbindt) maakte het gezamenlijke uitwerken van concrete ideeën voor bezoekersparticipatie 

makkelijker. Een niet voorzien effect was dat bezoekersparticipatie leidde tot interactie tussen 

bezoekers onderling, wat bijdroeg aan de verbondenheid met het museum (Evans, 2014).  

 

 In 2009 gaf de Britse filantropische organisatie de Paul Hamlyn Foundation de opdracht aan 

onderzoeker Bernadette Lynch om de ervaringen met publieksparticipatie bij twaalf Britse musea en 

openbare tentoonstellingsplekken te evalueren (Lynch, 2011). Een veelvoorkomend probleem bleek 

hier dat de instellingen zichzelf als open en toegankelijke beschouwde maar de bezoekers dat beeld 

vaak niet herkende. Publieksparticipatie, zo was de conclusie van alle betrokkenen, gaat over het uit 

handen geven van de macht. Alleen de kleinere organisaties bleken hun publiek goed te kennen en hen 

daadwerkelijk te betrekken, wat als een voorwaarde voor het slagen van participatie wordt gezien. Ook 

bleken deze organisaties succesvol met adviseurs of vertegenwoordigers uit de gemeenschappen zelf 

te werken. Volgens de analyses van Lynch zijn belangrijkste succesfactoren op dit gebied: visionair 

leiderschap, langetermijnstrategie, en het accepteren van bezoekers en publiek als actieve participanten 

en niet als passieve ontvangers van participatieprogramma’s (Lynch, 2011).    

 

Deelconclusie 3 

De conclusies een aanbevelingen die uit bovenstaande drie analyses komen, overlappen deels. 

Opgemerkt moet worden, dat zij allen constateerden dat er in de praktijk veel benaderingen van 

publieksparticipatie bestaan die binnen projecten ook nog eens door elkaar heen lopen. Dat maakt het 

trekken van heldere conclusies problematisch omdat de projecten nooit volledig vergelijkbaar zijn. 

Samenvattend levert de praktijkervaring in verschillende musea - de vraag naar het hoe - volgens de 

onderzoekers drie categorieën van aanbevelingen op: voorwaarden, praktische adviezen en concrete 

voorbeelden.  

 

Voorwaarden: participatie is als doel opgenomen in de missie en visie van het museum en wordt 

volledig door het management onderschreven; alle afdelingen van het museum worden erbij 
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betrokken; de implementatie is voor alle betrokkenen altijd transparant; de interne discussie is vrij 

mogelijk; er is goede communicatie gedurende het gehele traject, zowel naar binnen als naar buiten; 

het museum kent zijn publiek (‘communities’) goed; het museum is bereid naar aanleiding van de 

participatie echt te veranderen; het museum is bereid risico’s te nemen en het experiment aan te gaan. 

 

Praktische adviezen; organiseer een leer- en acceptatietraject met alle medewerkers van het museum; 

kies een duidelijke doelgroep en werk met bemiddelaars uit die doelgroep; zorg voor begeleiding van 

het proces en maak iedereen verantwoordelijk voor de participatie binnen haar/zijn functie; zorg dat de 

regels voor participatie bij zowel de bezoekers als de medewerkers bekend zijn; maak gebruik van een 

object of connector als centraal punt waaromheen de participatie plaatsvindt; organiseer mentale en 

fysieke ruimte voor bezoekers om met elkaar in gesprek te gaan; monitor het proces met 

publieksonderzoek; werk aan continuïteit maar ook aan nazorg. 

 

Concrete voorbeelden: een verkiezing van het mooiste kunstwerk; zelf bijschriften maken; zelf (of in 

een groep) een tentoonstelling maken; zelf (of met een groep) een kunstwerk maken; 

 

§5 

 

Beantwoording van de hoofdvraag en conclusie 

 Dit onderzoek begon met de vraag hoe een museum de betrokkenheid van de individuele 

bezoeker kan versterken door de inzet van publieksparticipatie (hoofdvraag). Om die vraag goed te 

kunnen beantwoorden is gekeken naar waarom deze vraag actueel en urgent is: waarom zouden musea 

geïnteresseerd zijn in publieksparticipatie (deelvraag 1)? Het antwoord daarop is: de overheid heeft in 

haar cultuurbeleid van publieksparticipatie een speerpunt gemaakt, zodat musea gedwongen worden 

hier iets mee te doen. Het doel van de overheid is om cultuur aan zoveel mogelijk mensen betekenis te 

geven. Het rendementsdenken en de programmering van blockbusters om zoveel mogelijk bezoekers 

te trekken het museum in de afgelopen decennia heeft uitgehold. Musea hebben het contact met hun 

publiek verloren door een veranderde samenleving en andere verwachtingen van het publiek in het 

algemeen. Musea voelen daardoor de noodzaak om zichzelf te herdefiniëren.  

 Vervolgens is in de literatuur gezocht naar wat publieksparticipatie precies inhoudt (deelvraag 

2). Publieksparticipatie blijkt geen eenduidig begrip. In de Nieuwe Museologie vormde zich al een 

modern begrip van participatie, waarbij er meer aandacht kwam voor de bezoeker en de samenleving. 

Doering formuleert museumbezoek in termen van ervaring en onderscheidt daarbij sociale ervaringen, 

objectervaringen, cognitieve ervaringen, introspectieve ervaringen en fysieke ervaringen. Participatie 

heeft de meeste kans van slagen wanneer musea hun bezoekers zien als gasten en klanten of zelfs 

gebruikers. Bij Simon is participatie een wisselwerking tussen museum, individuele bezoeker en 

algemeen publiek, waarbij alle partijen nieuwe inzichten worden verworven. De inzet van ‘sociale 
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objecten’ is voor haar essentieel. Participatie is in de meest recente visie de gelijkschakeling van de 

bezoeker met het museum. 

 Tot slot is gekeken welke ervaringen er in musea met publieksparticipatie zijn opgedaan, om 

het antwoord te kunnen vinden op de vraag hoe de toepassing er in de praktijk uit ziet (deelvraag 3). 

Gekozen is om daarbij de focus te leggen bij zowel de ervaringen van een aantal musea als bij de 

analyses van een aantal onderzoekers in het internationale veld.  

 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Hoe kan een museum de betrokkenheid en ervaring van een individuele bezoeker middels 

publieksparticipatie organiseren en versterken?  

 

Publieksparticipatie kan volgens een aantal gespecialiseerde auteurs inderdaad bijdragen aan 

een sterkere ervaring van het museumbezoek en een grotere betrokkenheid van de individuele 

bezoeker en het publiek bij het museum. Daarbij gaat het met name om participatie die de bezoeker 

gelijkwaardig maakt aan de instelling die hij of zij bezoekt. Die opvatting vinden we in de theorie over 

participatie en deze blijkt in de praktijk ook te werken: de visies van onderzoekers Doering en Simon 

vertonen veel overlap met de voorwaarden en adviezen die de praktijkervaring oplevert. Wel blijkt dat 

het organiseren van participatie in een museum niet vanzelf gaat. De praktijk leert dat dat musea 

vooraf aan een aantal voorwaarden moeten voldoen wil publieksparticipatie kans van slagen hebben. 

Daarnaast rollen er uit de opgedane ervaringen een aantal praktische adviezen die handvatten bieden 

om aan het ‘avontuur’ van de publieksparticipatie te beginnen.    

 

De voorwaarden zijn: 

Publieksparticipatie is opgenomen in de missie en visie van het museum en wordt volledig door het 

management onderschreven;  

Alle afdelingen van het museum worden zijn erbij betrokken;  

De implementatie is voor alle betrokkenen altijd transparant; 

Intern is altijd vrije discussie mogelijk;  

Er is goede communicatie gedurende het gehele traject, zowel naar binnen als naar buiten;  

Het museum kent zijn publiek (‘communities’) goed;  

Het museum is bereid naar aanleiding van de participatie echt te veranderen;  

Het museum is bereid risico’s te nemen en het experiment aan te gaan. 

 

De praktische adviezen zijn: 

Ruim er tijd voor in;  

Organiseer een leer- en acceptatietraject met alle medewerkers van het museum;  

Kies een duidelijke doelgroep en werk met bemiddelaars uit die doelgroep;  
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Zorg voor begeleiding van het proces en maak iedereen verantwoordelijk voor de participatie binnen 

haar of zijn functie;  

Zorg dat de regels voor participatie bij zowel de bezoekers als de medewerkers bekend zijn;  

Maak gebruik van een object of connector als centraal punt waaromheen de participatie plaatsvindt; 

Organiseer mentale en fysieke ruimte voor bezoekers om met elkaar in gesprek te gaan;  

Monitor het proces met publieksonderzoek;  

Werk aan continuïteit maar ook aan nazorg. 

 

Wanneer musea deze voorwaarden en adviezen ter harte nemen, kunnen zij de betrokkenheid 

en ervaring van een individuele bezoeker middels publieksparticipatie organiseren en versterken. 

 

§7 

 

Discussie 

Zoals een van de gespecialiseerde auteurs vijf jaar geleden schreef, is het merendeel van de musea zich 

nog niet bewust van de noodzaak om te veranderen. Dientengevolge is dus het aantal musea dat 

ervaring heeft met bezoekersparticipatie nog steeds klein. Musea die er nu mee willen beginnen, 

moeten voor zichzelf deels het wiel nog uitvinden. Daarbij komt dat het proces veel van een museum 

en de medewerkers vraagt: tijd, geld maar ook een nieuw vertrouwen in elkaar en in het publiek. In dat 

perspectief zou het logisch zijn, dat de overheid de invoering van publieksparticipatie in Nederlandse 

musea beter faciliteert en ondersteunt. Er staat veel op het spel.  

 

Reflectie 

Er is weinig in de Nederlandse literatuur te vinden over participatie. Nederland kijkt veel naar wat er 

in het buitenland gedaan wordt, hoewel er veel interesse voor het onderwerp is en in de praktijk mee 

gedaan wordt. Daarom is het moeilijk om het antwoord uit Nederlands literatuur te halen en wordt de 

beargumentering uit alle buitenlandse literatuur gehaald. 

De urgentie van participatie blijkt ook uit een correspondentie die is ontstaan met Graham Black naar 

aanleiding van het opvragen van een artikel. In een reactie (16 augustus 2020) op mijn schrijven zegt 

hij: I should have added that the question to ask is neither why or how - it is 'If not now, when?’ 
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