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Abstract  

 

Musea bekleden een invloedrijke positie in de maatschappij, door zowel het bewaren en 

vertellen van de gedeelde geschiedenis, en ook in de verspreiding van normen en waarden 

spelen musea een toonaangevende rol (Sandell, 2002, p.22). In veel musea is echter enkel het 

dominante perspectief op de geschiedenis tentoongesteld. Veel mensen in de huidige diverse 

samenleving vinden hierdoor geen herkenning in het museum. Door deze eenzijdige 

representatie verliezen musea hun relevantie voor de samenleving. Diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid moeten hierom in het museum vorm krijgen, zodat aan de oproep voldaan 

kan worden.  

 In deze thesis is gepoogd inzicht te krijgen in hoe diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid op een duurzame manier kunnen worden vormgegeven in musea. Hiervoor 

is de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu in het Amsterdam Museum als casus 

gebruikt. Allereerst is de typologie van Sandell (1998) onderzocht, hierin worden drie 

mogelijke posities aangereikt die het museum kan innemen in een diverse samenleving. Ten 

tweede is de participatie-theorie van Simon (2010) geanalyseerd. Deze praktische theorie 

beschrijft de belangrijke rol van interactie tussen bezoekers. Deze theorieën zijn vergeleken 

met de praktische toepassing in de casus, hieruit werden twee grenzen van inclusiviteit 

gesignaleerd die zich voordoen in de vertaalslag van de ambitie tot diversiteit, inclusie en 

meerstemmigheid naar de praktijk: (1) de grens van meerstemmigheid; wanneer het 

toevoegen van meer perspectieven niet langer bijdraagt aan de inclusiviteit omdat stemmen 

elkaar dreigen uit te sluiten. En (2) de grens van veiligheid; wanneer veiligheid niet langer 

bijdraagt aan inclusiviteit, omdat het de mogelijkheid tot discussie en dialoog blokkeert. Om 

deze grenzen te overbruggen wordt respectievelijk agonisme van Mouffe (2013) voorgesteld 

en een herontwikkeling van vrijheid als safe space, safe haven, brave space of interspace.  

Kernwoorden: Diversiteit – Inclusiviteit – gelijkwaardigheid – musea – Amsterdam Museum 

– Vrijdenken - Grenzen 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1 Probleemstelling 

 

“Under pressure to change, to become less elitist and more responsive to the increasing 

cultural diversity of society at large, (art) museum practice is now driven by a variety 

of motivations and principles, some of them residual, others emergent” (Ang, 2005, 

p.319).  

 

Musea krijgen te maken met een groeiende oproep om de diversiteit van de samenleving 

gelijkwaardig te representeren in tentoonstellingen, volgens hoogleraar Cultural Studies Ien 

Ang (2005, p.5). Deze oproep groeit doordat objecten, beelden, gebruiken en mensen door 

globalisering zich sneller over landgrenzen verspreiden (Appadurai, 2013, p.16). Hierdoor 

neemt de diversiteit van de samenleving toe. Nederland is dan ook geen homogene 

gemeenschap, maar een heterogene gemeenschap waar verschillende culturen samenkomen, 

beargumenteert hoogleraar Transfomations and Governance Intellegence Jan Aart Scholte 

(2007, p.1496).1 Globalisering kan daarom worden gezien als het ‘pluraliseren van de wereld’ 

(Scholte, 2007, p.1500). Pluralisme is meer dan het bestaan van verschillen, maar is het actieve 

samenleven met, en begrijpen van elkaars verschillen, zonder die verschillen op te lossen 

(Scholte, 2007, p.1499). In andere woorden, de plurale samenleving vraagt om actieve, open en 

democratische omgang met de diversiteit die de samenleving kenmerkt (Connely, 2017, p.73). 

Deze actieve houding wordt nu ook gevraagd van de culturele sector (Ang, 2005, p.318).  

 Binnen de culturele sector ontstaan er nieuwe culturele ruimtes waarin diversiteit, 

inclusiviteit en gelijkwaardigheid (DIG) het uitgangspunt zijn (Ang, 2005, p.321).2 Projecten 

zoals 1001-vrouwen (z.d) en het platform See All This (2022) bieden ruimte aan belangrijke 

vrouwen in de geschiedenis en vrouwelijke kunstenaars die in de gevestigde culturele instanties 

te weinig ruimte krijgen, en nemen daarmee barrières weg (gelijkwaardigheid) en zorgen dat 

vrouwen onderdeel zijn van de geschiedenis (inclusief). Ook de representatie van kleur is 

onvoldoende onderdeel van de culturele sector:3 de Black Archives (z.d.) is daarom ontstaan om 

 
1 Al kan ook worden gesteld dat Nederland nooit een homogene gemeenschap is geweest (Amaya Castro, Van 
Klaveren & Mellink, 2011, p. 2.) 
2 zie 1.5 voor een omschrijving van de kernbegrippen. 
3 Volgens antropologe Gloria Wekker is het collectieve geheugen gekleurd door de witte mannelijke 
machthebbers. Hierdoor is er een beeld gevormd van ‘de’ geschiedenis, die enkel gebaseerd is op een 
perspectief. Wekker stelt: “The past is a massive blind spot, that barely can shield the superiority towards people 
of color” (2016, p.27).  
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het Zwarte perspectief op de geschiedenis te bewaren en te vertellen. Traditionele culturele 

ruimtes hebben echter vaak historisch gezien een rol gekend als ‘bewaarder van de 

geschiedenis’ en zijn ontwikkeld op basis van het koloniale verleden (Anderson, 2016, p.252). 

Deze historische positie heeft ertoe geleid dat musea dit dominante narratief neutraal 

presenteren, en zijn daarom medeverantwoordelijk voor de verspreiding van een eenzijdige 

visie op het verleden (Sandell, 1998, p. 416). Het museum sluit daarmee onvoldoende aan op 

de verscheidenheid aan perspectieven en narratieven in de samenleving. Om als museum 

relevant te blijven moet daarom worden heroverwogen welke perspectieven en welke waarden 

het museum wil uitstralen; het bevragen van de relevantie is volgens museumprofessional Nina 

Simon dan ook de sleutel voor het opnieuw uitvinden van de publieke rol van musea als diverse, 

inclusieve en gelijkwaardige publieke ruimtes (2016, p.30).  Samenvattend stellen Geudens en 

Vanthienen:  

“Museumprofessionals1 staan meer dan ooit voor complexe vraagstukken, of dit gaat 

over dekolonisatie, meerstemmige praktijken, omstreden collecties, het opzetten van 

een kritisch dialoog in het museum, polarisatie of intersectioneel denken… de 

uitdagingen zijn groot” (2021, p.2).  

Deze uitdaging wordt door veel musea aangegaan, Voorbeelden hiervan zijn de tentoonstelling 

Slavernij: tien waargebeurde verhalen in het RijksMuseum4 en de tentoonstelling Onze 

Koloniale Erfenis in het TropenMuseum.5 Echter vraagt de oproep niet enkel om 

tentoonstellingen over diveristeit, inclusie en gelijkwaardigheid, maar om een integratie van 

DIG in de gehele organisatie en elke tentoonstelling ongeacht het onderwerp.  

Volgens hoogleraar Education in Arts Anwar Tlili wordt er te makkelijk gedacht over 

het vormgeven van DIG: “Social inclusion can come across as a combination of a PR exercise, 

part of the institution’s front-stage management of its public face and reaching numerical 

targets for ‘target groups’ identified by policies” (Tlili, 2008, p.137). Tlili beschrijft daarnaast 

het paradoxale karakter van het implementeren van het beleid doordat vaak dezelfde 

museumprofessionals die de uitsluiting hebben vormgegeven, nu bepalen wat inclusiviteit is 

(2008, p.124). Ook Feminism, Queer and Racestudies wetenschapper Sara Ahmed trekt de 

effectiviteit van intern ontwikkeld beleid in twijfel: “If diversity becomes something that is 

 
4 De tentoonstelling was te bezichtigen tussen februari en augustus 2021. (Rijksmuseum (2021) Slavernij: tien 
waargebeurde verhalen [tentoonstelling] . Geraadpleegd 24 januari 2022, van: 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/slavernij.  
5 Vanaf juni 2022 te bezichtigen in het Tropen Museum Amsterdam. Het wordt de nieuwe vaste expositie. “De 
tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen kolonialisme 
doorstonden” (TropenMuseum, z.d). 
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added to an organization, like color, then it confirms the whiteness of what is already in place” 

(Ahmed, 2012, p.12).6 Hierdoor ontstaat er een risico op tokenism, waarbij de toevoegde stem 

gereduceerd wordt tot een enkele (zichtbare) deelidentiteit,7 en als vertegenwoordiger van 

iedereen met die deelidentiteit wordt gezien (Riccucci, 2008, p.132).8 Het toevoegen van 

meerdere perspectieven alleen zorgt dus niet voor inclusievere representatie van de 

geschiedenis, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit dienen in balans te zijn volgens 

Ahmed (2012, p.11-12) en Tlili (2008, p.143).  

Het aantal wetenschappelijke onderzoeken naar manieren waarop museum 

professionals op een duurzame manier vorm kunnen geven DIG in musea groeit. Hoogleraar 

Museum Studies Richard Sandell (1998) onderscheidt drie posities die het museum kan innemen 

in de bestrijding van sociale uitsluiting: als “inclusive museum,” “agent of social regeneration” 

en als “vehicle of broad social change” (Sandell, 1998, p.416). Echter, de theorie van Sandell 

krijgt kritiek doordat het weinig handvatten aanreikt aan museumpersoneel (Coleman, 2016, 

p.2). Hoewel de risico’s die Tlili (2008, p.145) en Ahmed (2012, p.58) beschrijven worden 

vermeden, doordat de complexiteit van het vraagstuk wordt benadrukt in de theorie van Sandell, 

biedt het onvoldoende meetmethoden om de DIG in de praktijk te kunnen vormgeven 

(Coleman, 2016, p.5).  

Simon heeft daarom een praktische methode ontwikkeld: het Participatory Museum 

(Simon, 2010, p.4). In het kort veronderstelt deze methode dat door het museum open te stellen 

voor bezoekers, en de interactie tussen bezoekers te vergroten, het museum een belangrijke 

sociale plek kan zijn. Museum professionals moeten samen met bezoekers tentoonstellingen 

vormgeven (Simon, 2010, p.5).9 Dit vraagt daarentegen wel om een simplificering van de 

complexiteit die het in- en uitsluitingsdebat kenmerkt. Dit kan tot gevolg hebben dat sensitiviteit 

voor de complexiteit ontbreekt en de risico’s zoals Tlili (2008, p.143) en Ahmed (2012, p.59) 

opmerken zich opnieuw voortdoen.  

 
6 Ahmed (2012, p.11-12) noemt dit risico institutional whiteness. Hiermee geeft Ahmed aan dat witheid niet 
enkel een perspectief is dat nu eenmaal historisch dominant gevonden is. Maar geeft Ahmed aan dat institutional 
whiteness, net als institutioneel racisme een proces is dat zich ontwikkeld dat de cultuur in een organisatie actief 
kan versterken. Of juist niet.  
7 Een deelidentiteit de positie die mensen innemen in relatie tot bepaalde indicatoren. Deelidenteiten zijn 
onderdeel van het intersectioneel denken. Dit betekent dat een mens wordt gekenmerkt door meerdere 
deelidentiteiten en hier in bepaalde contexten voordeel of nadeel van kan ondervinden. Het aantal 
deelidentiteiten kan oneindig zijn (Cranshaw, 1989, p.146).  
8 Het gaat hier eveneens over het risico om alleen maar diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid na te 
streven, omdat dit ‘populair’ is in de samenleving. Oftewel, DIG voor een goede promotie inzetten (Riccucci, 
2008, p.132).  
9 Onderdeel hiervan is ook om partners te zoeken, allies, die de organisatie kunnen helpen om meerdere 
perspectieven de ruimte te geven (Ng, Ware & Greenberg, 2017, p.151). 
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Kortom, de samenleving wordt gekenmerkt door pluraliteit en vraagt aan musea, die een 

rol spelen in de representatie van de samenleving, om deze pluraliteit te weerspiegelen. Dit 

betekent dat musea om relevant te zijn in de samenleving diversiteit, inclusie en 

gelijkwaardigheid moeten nastreven. Er is echter onenigheid hoe dit in de praktijk kan worden 

toegepast. De ambitie om diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid een inherent onderdeel 

te maken van de museumpraktijk, wordt door veel musea onderschreven. In de praktijk blijkt 

echter dat methoden en praktische handvatten ontbreken of tekortschieten, waardoor DIG niet 

volledig vorm krijgen. Dit praktiseren van de wens tot diversiteit inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid in musea, en de beperkingen, inspiratiebronnen en worstelingen die daarbij 

komen kijken, vormt het centrale vraagstuk in dit onderzoek.  

Dit onderzoek heeft het doel kennis te vermeerderen over een duurzame vertaalslag van 

de ambitie van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid naar het vormgeven hiervan in de 

museumpraktijk. Met dit onderzoek wordt bijgedragen aan het onderzoek naar best practices 

en knelpunten in de ontwikkeling van inclusieve musea. 

 

Vrijdenkers van Spinoza tot nu – Amsterdam Museum 

 

Het Amsterdam Museum is een voorbeeld van een museum dat het belang van diversiteit, 

inclusiviteit en gelijkwaardigheid nastreeft (Amsterdam Museum, z.d.B). Het Amsterdam 

Museum ontstond in 1926 als dependance van het Stedelijk Museum en laat in verschillende 

tentoonstellingen de geschiedenis, het heden en de toekomst van Amsterdam zien. Naast de 

vaste tentoonstelling DNA Amsterdam, zijn er tijdelijke exposities. Het Amsterdam Museum 

omschrijft zichzelf als expliciet ‘niet neutraal,’ het neemt daarmee verantwoordelijke positie in 

de samenleving in. In de missie wordt dit weergegeven in termen van diversiteit: “De 

veelstemmigheid van de stad te laten doorklinken en te weerspiegelen” (Amsterdam Museum, 

z.d.C). In het ondernemingsplan wordt de Code Culturele Diversiteit en Inclusie (CCDI) 

vastgesteld om meerstemmigheid te waarborgen (Amsterdam Museum, 2022b). De CCDI is 

een instrument tot zelfregulatie voor het waarborgen van diversiteit en gelijkwaardige 

toegankelijkheid binnen de culturele sector (Codedi, 2021). Door de actieve en geëxpliciteerde 

wens van het Amsterdam Museum om een diverse, gelijkwaardige en inclusieve publieke 

ruimte te zijn, waar mensen zich welkom en gehoord voelen, is het een goede casus om de 

vertaalslag van ambitie naar praktijk te onderzoeken. De tentoonstelling Vrijdenkers van 

Spinoza tot nu is ontwikkeld vanuit een samenwerking met het Humanistisch Verbond en was 

te zien van september 2021 tot februari 2022. In de tentoonstelling krijgen vrijdenkers vanuit 
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het verleden en heden het podium, en hierdoor wordt de bezoeker meegenomen in wat 

vrijdenken betekent zo stelt het projectplan. Deze tentoonstelling biedt daarmee een casus 

waarbij DIG als uitgangspunt is nagestreefd in een tentoonstelling die niet over DIG gaat, en is 

daarmee exemplarisch voor het vraagstuk.10 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

 

De hoofdvraag luidt als volgt:  

Hoe kunnen de typologie van Sandell (1998) en de participatie-theorie van Simon (2010) 

bijdragen aan diverse, inclusieve en gelijkwaardige kunst- en historische tentoonstellingen en 

op welke manier wordt dit toegepast in de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu in het 

Amsterdam Museum? 

 

Om de hoofdvraag stapsgewijs te beantwoorden zijn er vier deelvragen opgesteld: 

§1 Hoe kan de typologie van Sandell (1998) bijdragen aan diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid in musea?  

§2 Hoe kan de participatie-theorie van Simon (2010) bijdragen aan inclusiviteit, diversiteit en 

gelijkwaardigheid in musea? 

§3 Hoe wordt er in de historische tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu in het 

Amsterdam museum vormgegeven aan diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid? 

§4 In hoeverre is de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot Nu in het Amsterdam museum 

een best practice van een diverse, inclusieve en gelijkwaardige tentoonstelling?  

 

1.3 Wetenschappelijke, maatschappelijke en humanistieke relevantie  

 

1.3.1 Wetenschappelijke relevantie  

 “There is, today, widespread agreement among practitioners and researchers that museums 

construct and present ways of seeing and understanding that not only reflect but also shape 

collective values (Hooper Greenhill, 2000; Luke, 2002)” (Sandell, 2017, p.133).  

Deze consensus over de invloedrijke positie van musea betekent dat musea een 

verantwoordelijkheid delen voor de verspreiding van diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid in de samenleving. Er is echter geen consensus over de manieren waarop 

 
10 Zie 1.4.1 voor de verantwoording van de casus.  
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musea deze rol kunnen bekleden (Sandell, 2002, p.22). Dit is onder andere zichtbaar in een 

vaak geëxpliciteerde wens van musea om de diversiteit van de samenleving te representeren, 

maar in de praktijk vaak onvoldoende recht doen aan de verschillen in de samenleving 

(Simon, 2016b). Het beleid of de uitvoering hiervan te kort schieten om daadwerkelijk 

inclusieve publieke ruimtes vorm te geven binnen musea (Dodd & Sandell, 2001; Sandell 

2003; Coleman, 2016).  

Pogingen vanuit de theorie om de diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid in 

musea te verdiepen zoals de typologie van Sandell (1998). Sandell beschrijft dat een museum 

alleen kan fungeren als “Vehicle of Broad Social Change” als inclusiviteit wordt bereikt op 

vier dimensies; economisch, cultureel, politiek en sociaal (1998, p.416). Vanuit deze theorie 

zijn meerdere aanvullingen ontstaan zoals Gatekeeper Theory, waarin vertegenwoordigers 

van verschillende groepen worden betrokken in de ontwikkeling van tentoonstellingen 

(Coleman, 2016, p.5) en Shared Learning Space Theory waar het leren van verschillen en 

overeenkomsten centraal staat (Witcomb, 2009, p.64). Ook vanuit de museum praktijk 

ontstaan methodieken zoals The Participatory Museum van Nina Simon, waarmee ze een 

beroep doet op het betrekken van een nieuw publiek en het loslaten van het concept van het 

traditionele musea, waarbij museumprofessionals de invulling van de tentoonstelling bepalen 

(Simon, 2010, p.26). Een andere praktische methode is de Code Culturele Diversiteit en 

Inclusie, die veel Nederlandse culturele instellingen hanteren in het DIG-beleid.  

Er lijkt dus genoeg wetenschappelijke en praktische kennis te zijn over diversiteit, 

inclusie en gelijkwaardigheid. Toch blijft het implementeren van deze theorieën en methoden 

lastig in de praktijk, waar ondanks dat de wil er wel is, er genoeg ruimte voor verbetering is 

(Codedi & van Dijk, 2020, p.11). In dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in de vertaling 

van de ambitie tot diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de praktijk door de theoretische 

kennis en praktische methoden te onderzoeken in de praktijk. Op deze manier kunnen 

worstelingen, tekortkomingen en inspiratiebronnen worden opgespoord in het vormgeven aan 

DIG. Dit is van belang omdat praktijkgerichte en theoretische kennis elkaar kunnen 

versterken om museumprofessional te begeleiden in het robuust vormgegeven aan DIG in 

musea.  

 

1.3.2 Maatschappelijke relevantie  

De geschiedenis wordt vaak neutraal gepresenteerd in tentoonstellingen, verhalen en 

geschriften, dit sluit echter niet langer aan op de diversiteit in de samenleving (Painter, 2010, 
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p.xii). Dit verhoogt de druk op musea om een meerstemmig11 perspectief op de geschiedenis 

te tonen, en de geschiedenis dus niet langer als neutraal te presenteren. Ondanks dat er 

afgelopen decennia wel degelijk onderzoek gedaan is dat ook andere perspectieven belicht, 

krijgt dit vaker niet dan wel een plek in de geschiedenis (Painter, 2010, p.396). Door de rol 

die musea spelen in het waarborgen, vertellen en verspreiden van deze gedeelde geschiedenis 

kunnen musea een actieve rol spelen in het opnemen van deze onderbelichte perspectieven. 

Kritische reflectie op culturele instanties is daarom nodig, omdat eerlijke representatie de 

gelijkwaardigheid in de samenleving kan bevorderen, hierdoor is het mogelijk elk individu 

een gelijke kans in de samenleving te geven (Alma, 2018, p.104). Dit moet op een duurzame 

manier gebeuren, en de valkuil op tokenism moet worden vermeden. Hiervoor is onderzoek 

naar duurzame manieren van het implementeren van DIG-beleid nodig.  

 

1.3.3 Humanistieke relevantie 

Inclusieve representatie van de geschiedenis is onderdeel van het debat van in- en uitsluiting in 

de samenleving. Gelijkwaardigheid, waarbij iedereen een gelijkwaardige kans heeft om te 

floreren, is een van de belangrijkste pijlers van het humanisme (De Ruyter, 2018, p.949). 

Ongelijke representatie kan volgens hoogleraar psychologie en zingeving Hans Alma zingeving 

belemmeren, doordat de weerbarstigheid van de werkelijkheid in de weg komt te staan van de 

benodigde erkenning en zelf-articulatie: “Zin wordt niet gegeven vanuit een individu en ligt 

ook niet zonder meer besloten in zijn omgeving, maar ontstaat wanneer de persoon een relatie 

van erkenning aangaat met iets of iemand in zijn omgeving” (Alma, 2005, p.28). Daarnaast sluit 

inclusieve representatie van de geschiedenis aan bij de groeiende literatuur rondom pluralistisch 

humanisme (Alma, 2018, p.64)12 en bij het appèl van Anthony Pinn dat het humanisme een 

antwoord dient te vormen op de gevolgen van de politieke werkelijkheid dat een gelijke kans 

op floreren belemmert (Pinn, 2017, p.32). De tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu is 

daarnaast een directe manier om te zien hoe vanuit het Humanistisch Verbond wordt 

vormgegeven aan diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid.  

 

 
11 Curator Geinevere Ras (2018, p.6) noemt meerstemmigheid een verzamelnaam voor alle manieren om 
meerdere perspectieven en gelaagdheid te creëren. Door verschillende stemmen tentoon te stellen kan de 
complexiteit van de samenleving worden gerepresenteerd; “These voices emphasize that reality is characterized 
by complex patterns and forces, contradictions and movements” (Staunæs&Søndergaard, 2008, p.6).  
12 Musea vervullen een belangrijke maatschappelijke rol op het gebied van educatie en zelfontplooiing. 
Museums informeren en stimuleren mensen om op nieuwe manieren naar zichzelf en de geschiedenis te kijken. 
Echter speelt erkenning ook een belangrijke rol in het museum, door onvolledige representatie van de 
geschiedenis en de samenleving vinden veel mensen geen herkenning in het museum en worden hierdoor 
uitgesloten van verdere stimulatie (Falk & Dierking, 2000, p.21).  
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1.4 Methodologische verantwoording 

 

Om te onderzoeken hoe DIG op een duurzame manier kan worden vormgegeven in musea 

wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een casusonderzoek en een literatuuronderzoek. 

Literatuuronderzoek biedt inzicht in de bestaande kennis over diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid in musea. Dit overzicht van de bestaande kennis geeft weer welke kennis 

museumprofessionals hebben in het vormgeven van DIG. Het casusonderzoek biedt daarnaast 

inzicht in hoe deze kennis daadwerkelijk wordt toegepast. Door de literatuur in de praktijk te 

onderzoeken kan inzicht worden verkregen hoe de ambitie tot DIG in musea wordt 

vormgegeven in de praktijk, en waar worstelingen of tekortkomingen optreden met de 

bestaande kennis over DIG in culturele instellingen. In deze paragraaf wordt zowel de keuze 

voor de casus als de keuze voor de literatuur verantwoord.  

 

1.4.1 Casus verantwoording  

De verscheidenheid in methodes binnen casusonderzoek, maken het noodzakelijk om te 

definiëren en te beargumenteren wat een casus in dit onderzoek is, en welke methode wordt 

toegepast (Patton, 2013, p.260). In een casusonderzoek wordt door middel van een rijke analyse 

van verschillende bronnen in een bepaalde context informatie verkregen (Cresswell, 1998, 

p.61). Casusonderzoek kan gedefinieerd worden als “An empirical inquiry that investigates a 

contemporary phenomenon within real-life context, especially when the boundaries between 

phenomenon and context are not clearly evident (Yin, 1994, p.13).  

 In dit onderzoek is het Amsterdam Museum geselecteerd om zowel substantieve als 

pragmatische redenen. Allereerst biedt de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu een 

informatieve casus.13 Het Amsterdam Museum heeft de ambitie tot DIG geëxpliciteerd. Ook is 

het een representatieve casus omdat de tentoonstelling geen divers, inclusief of gelijkwaardig 

onderwerp heeft, maar wel vanuit het DIG-beleid is gemaakt (Swanborn, 2010, p.52). Daarnaast 

was het ook een criterium dat het museum aangesloten diende te zijn bij de Code Culturele 

Diversiteit en Inclusie, aan deze selectiecriteria voldoet het Amsterdam Museum. De 

pragmatische reden was toegang om de objecten, artefacten, en het beleid omtrent inclusiviteit 

en diversiteit in het Amsterdam Museum te onderzoeken. 

 
13 Een informatieve casus is volgens Swanborn: “Casus that are expected to reprepresent the phenomenon quite 
clearly” (Swanborn, 2010, p.52).  
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 De tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu wordt in dit onderzoek toegepast als 

instrumentale casestudie; hierbij wordt de casus gebruikt als voorbeeld om de theorie over het 

brede fenomeen te begrijpen en te verfijnen (Stake, 2000, p.448).14 In dit onderzoek is het 

centrale fenomeen de discrepantie tussen de ambitie tot inclusiviteit in musea en de 

tekortkomende werkelijkheid die Simon beschrijft (2016b) Hierbij wordt door middel van 

literatuur over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in het musea geanalyseerd en 

vervolgens wordt de tekortkoming in de toepassing hiervan opgespoord. Binnen de casus wordt 

gewerkt met verschillende bronnen: de tentoongestelde objecten, artefacten en personen, ook 

de teksten, vormgeving en promotie van de tentoonstelling is onderdeel van onderzoek. Het 

ondernemingsplan, projectplan en de Code Culturele Diversiteit en Inclusiviteit dienen als 

bronnen voor het beleid omtrent DIG binnen het Amsterdam Museum (zie bijlage A voor een 

overzicht). 

 

1.4.2 Literatuurverantwoording 

In dit onderzoek staan twee theorieën centraal; de typologie Sandell (1998) en de participatie-

theorie van museumprofessional Simon (2010). De typologie van Sandell is een theoretisch 

model dat mogelijke posities onderzoekt die het museum kan innemen in het in- en 

uitsluitingsdebat in de samenleving (1998, p.401). Sociale uitsluiting is volgens Sandell (1998, 

p.410) een proces dat zich gelijktijdig afspeelt op vier verschillende dimensies: cultureel, 

politiek, sociaal en economisch, die onderling verbonden zijn. Deze typologie van 

museumdeskundige Richard Sandell (1998) is bewust geselecteerd omdat het een raamwerk 

biedt voor de potentiële rollen die het museum kan innemen. Deze typologie omvat gradaties 

van inclusiviteit in musea, en is afgelopen jaren doorontwikkeld (Dodd&Sandell, 2001; 

Sandell, 2002; Sandell, 2003; Sandell&Kreps. 2017).15 

De participatie-theorie van Nina Simon (2010) is, anders dan de typologie, ontstaan 

vanuit de praktijk van museumprofessionals. De participatie-theorie veronderstelt dat musea 

een platform zijn voor betekenisvolle gedeelde ervaringen, en dat als musea deze rol willen 

behouden er nieuwe interactieve vormen van werken moeten worden gecreëerd (Simon, 2010, 

 
14 Bij een instrumentele casesstudie staat het fenomeen dus centraal: “The researcher conducting an instrumental 
case study is accessing the phenomena of interest via a case, rather than studying the case itself” (Luck, Jackson 
& Ushers, 2007, p.13). 
15 In het eerste stadia ‘het inclusieve museum’ wordt inclusiviteit enkel op de culturele dimensie nagestreefd 
(1998, p.411). Het tweede en derde niveau van inclusieve musea, het museum als respectievelijk ‘Agent of Social 
Regeneration’ en ‘Vehicle of Broad Social Change,’ bestrijden uitsluiting op alle dimensies tegelijkertijd, echter 
alleen op het derde niveau wordt er ook ingezet op verbinding tussen verschillende groepen mensen (Sandell, 
1998, p.416). Deze laatste geeft volgens Sandell (1998, p.416) de rol weer waarin musea een waardevolle plaats 
kunnen blijven behouden in de maatschappij. 
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p.2). Simon beschrijft dat via het afstellen van de inhoud van musea op de wensen van het 

publiek, het zien van elke bezoeker als uniek individu en door het stimuleren van onderlinge 

connecties tussen bezoekers de waarde van het museum groeit (Simon, 2010, p.17).  

 De selectie van centrale werken van Sandell (1998) en Simon (2010) bieden een 

complementair geheel door hun diverse ontstaanswijze, respectievelijk vanuit theorie en vanuit 

de praktijk en zullen worden uitgewerkt in hoofdstuk twee en drie. 

 

1.4.3 Positionering onderzoek  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het paradigma van de kritische theorie. Dit paradigma 

heeft een politiek standpunt ten opzichte van de samenleving en heeft als doelstelling 

machtsstructuren van de samenleving analyseren en te ontbinden (Felluga, 2015, p.xxiv). Het 

politieke standpunt dat in dit onderzoek als uitgangspunt centraal staat luidt als volgt: 

diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijke publieke waarden die moeten 

worden nagestreefd. Deze onderliggende aanname dat inclusiviteit, diversiteit en 

gelijkwaardigheid moeten worden nagestreefd, veronderstelt dat dit onderzoek niet vanuit een 

neutrale positie van de wetenschapper wordt uitgevoerd. In lijn met het sociaal constructivisme, 

wordt de opgedane kennis in dit onderzoek daarom niet als eenduidig of waarheid 

gepresenteerd, maar als mogelijke waarheid binnen het perspectief van de “knower” (Delanty 

& Strydom, 2003, p.371).  

 Om de integriteit, validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, is het 

daarom van belang de positie van de onderzoeker toe te lichten omdat de resultaten altijd 

gekleurd zullen zijn vanuit het perspectief van de onderzoeker (Bourke, 2014, p.5). Hiervoor is 

het zowel nodig om mijn positie in het in- en uitsluitingsdebat te expliciteren, en ten tweede 

mijn relatie tot de casus te benoemen. Ik ben een witte, biseksuele, linksgeoriënteerde, niet 

religieuze, hoogopgeleide vrouw van 25. Dit kan van invloed zijn op de analyse van de 

toepassing van DIG in de tentoonstelling, door de mate waarin ik inclusiviteit ervaar wordt 

gekleurd vanuit dit perspectief. Hiermee wordt rekening gehouden door allereerst transparant 

te zijn over deze positie, en gelijktijdig continu te bevragen hoe deze invloed zichtbaar is.  

 Een tweede positionering die ik dien te onderzoeken is mijn relatie tot de casus, doordat 

mijn begeleider als curator de tentoonstelling mede heeft vormgegeven, en ikzelf betrokken ben 

geweest bij het maakproces. Dit heeft enerzijds positieve invloed op de volledigheid van het 

onderzoek, doordat ik een ‘insiders’ perspectief heb ontwikkeld. Ik heb mogen meekijken in 

het dialogisch maakproces van de tentoonstelling en heb toegang gekregen tot alle documenten. 

Vanuit deze rol is tevens de probleemstelling dat ondanks grote aspiratie om diversiteit, 
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inclusiviteit en gelijkwaardigheid een inherent onderdeel te maken van de tentoonstelling, de 

vormgeving in de praktijk ingewikkeld is en bekritiseerd kan worden ontstaan. Deze 

betrokkenheid kan echter potentieel gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de casus 

door mogelijke belangen die ik of mijn begeleider hebben. Ik heb deze mogelijke invloed 

gepoogd te reduceren door bewust met deze mogelijke invloed om te gaan, door continu kritisch 

mijn onafhankelijkheid te bevragen. Ook is de betrouwbaarheid van het onderzoek verstevigd 

door een casedatabase op te zetten, hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek controleerbaar 

(Braster, 2000, p.75; zie bijlage A). 

 

 

1.5 Omschrijving kernbegrippen 

De concepten diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) staan centraal in dit onderzoek. 

Ze worden zowel los van elkaar als gezamenlijk gebruikt. Hieronder zijn alle drie de 

componenten gedefinieerd, waarna er dieper in wordt gegaan op de relatie tussen de drie 

concepten, die weergegeven is in figuur 1.1.  

 

Diversiteit 

Diversiteit is volgens hoogleraar vrouwengezondheidzorg Janneke Mens-Verhulst gericht op 

maatschappelijke verschillen, “die vanwege de maatschappelijke of biologische verankering, 

relatief onveranderlijk zijn, zoals: sekse, etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur, validiteit, klasse 

en levensbeschouwing” (Mens-Verhulst, 2003, p.26). Binnen diversiteit wordt een onderscheid 

gemaakt tussen ‘platte’ diversiteit, waarin verschillen worden gezien als eendimensionaal en 

objectief, en ‘interplexe’ diversiteit dat niet uitgaat van losstaande entiteiten, maar uitgaat van 

interrelationele invloeden van politieke, historische en maatschappelijke dimensies (Mens- 

Verhulst, 2003, p.26-27). In dit onderzoek wordt diversiteit opgevat in de interplexieve zin. 16  

 

Inclusiviteit  

Inclusiviteit is daarentegen niet gericht op verschillen tussen personen, maar is gericht op hoe 

er met deze verschillen wordt omgegaan (Bernstein, Bulger, Salipante & Weisinger, 2020, 

p.397). Inclusiviteit draait om “letterlijke en figuurlijke toegankelijkheid,” waarbij personen 

zich veilig voelen om volledig zichzelf te zijn (Bouchallikht & Papaikonomou, 2000, p.37). 

 
16 De interplexe diversiteit gaat dus uit van intersectionaliteitstheorie die de grensvlakken tussen verschillende 
relatief onveranderlijke kenmerken (Crenshaw, 1989, p.143). 
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Inclusiviteit is alleen mogelijk als er daadwerkelijk geluisterd wordt naar de verschillen, en dat 

iedereen de ruimte krijgt om te floreren en een stem heeft in gezamenlijke beslissingen 

(Bernstein, Bulger, Salipante en Weisinger, 2020, p.397). Inclusiviteit wordt daarom alsvolgt 

gedefinieerd: “the degree to which individuals feel a part of critical organizational processes 

such as access to information and resources, involvement in work groups, and ability to 

influence the decision-making process” (Mor-Barak and Cherin 1998, p. 48). 

 

Gelijkwaardigheid  

Naast diversiteit en inclusiviteit is gelijkwaardigheid van belang. Bij gelijkwaardigheid draait 

het om het wegnemen van barrières en voordelen, om zo een gelijke startpositie te creëren 

voor iedereen (Grogan, 1989, p.530). Gelijkwaardigheid focust daarmee op systematische en 

structurele onrechtvaardigheden (Bernstein, Bulger, Salipante & Weisinger, 2020, p.397). 

Gelijkwaardigheid moet niet worden verward met gelijkheid; bij gelijkheid draait het om 

gelijke behandeling van iedereen, ongeacht achtergrond. Bij gelijkwaardigheid wordt de 

verschillen in achtergronden en machtsverschillen onderzocht. Mogelijke nadelen of 

voordelen ten gevolge van de verschillen in achtergrond worden weggehaald, waardoor 

iedereen een gelijke startpositie heeft. Naast het onderzoeken van machtsverschillen wordt 

ook onderzocht hoe deze hersteld kunnen worden om een gelijkwaardige realiteit te maken 

(Grogan, 1989, p.530).  

 

Relatie van divers, inclusief en gelijkwaardig 

Deze drie concepten hebben los van elkaar invloed op het in- en uitsluitingsdebat. In het kort 

verschillen de concepten van het doel wat ze willen bereiken: “Diversity is about 

representation, inclusion is about involvement, and equity17 is about justice” (McClearly-

Gaddy, 2019, p.1443). Echter zijn ze wel wederzijds afhankelijk, als een organisatie wil 

ontwikkelen tot een publieke ruimte waarin iedereen zich gerepresenteerd, gehoord en 

gerechtvaardigd voelt, moeten alle drie de componenten in balans zijn in beleid en praktijk 

(Bulger, Salipante en Weisinger, 2020, p.398). Op het snijpunt van de drie concepten ontstaat 

een organisatie waarin verschillen worden gevierd, iedereen zich mag uiten en gehoord wordt 

 
17 Equity is vertaald als gelijkwaardigheid in navolging van Bouchallikht & Papaikonomou (2022, p.25-26). 
Equity komt oorspronkelijk van de Equity Theory van gedragspsycholoog John Stacey Adems (1963). Deze 
theorie laat het verschil zien tussen Equility oftewel gelijke behandeling en Equity gelijkwaardige behandeling. 
Bij gelijkwaardigheid draait het dus om een gelijk resultaat, maar de middelen hiervoor kunnen verschillen. 
Voorbeeld is bijvoorbeeld dat een kleiner iemand krijgt een trapje, en een groter iemand niet, beide kunnen de 
wedstrijd kijken (equity). Als ze beiden geen trapje krijgen, worden ze gelijk behandeld, maar kan het kleinere 
individu niet over het hek kijken (equality).  
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en invloed heeft op organisatie en cultuurveranderingen, zo beargumenteerd Krys Burnette 

(2021). Dit snijpunt wordt soms aangeduid als “feeling of belonging,” oftewel het ‘thuis 

voelen’ in de organisatie. Deze benaming voor het snijpunt wordt niet overgenomen in dit 

onderzoek, doordat thuis voelen de uniciteit van individuen niet moet uitsluiten, en deze 

spanning tussen uniciteit en thuis voelen een blijvend ontwikkelend thema is binnen de 

theorie over diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid (Bernstein, Bulger, Salipante & 

Weisinger, 2020, p.402). In figuur 1.1 is deze balans grafisch weergegeven, hierin wordt ook 

zichtbaar dat als een van de drie componenten uit balans is er uitsluiting optreedt.  
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Figuur 1.1 Het DIG-model, de wederzijdse afhankelijkheid van diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid in het in- en uitsluitingsdebat.18 

 

Deze weergave, gebaseerd op het model van diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheidsprofessional Krys Bernette (2021) beschrijft deze drie gevolgen van 

disbalans als volgt. Als er gelijkwaardigheid en inclusie zonder diversiteit is, zal een volledige 

representatie van de samenleving onmogelijk zijn. Hierdoor ontstaat er vaak stereotypering 

vanuit een homogene groep naar ‘de ander’ (Bernstein, Bulger, Salipante & Weisinger, 2020, 

p.399). Bij inclusie en diversiteit zonder gelijkwaardigheid zullen barrières en privileges de 

ontwikkelmogelijkheden van individuen blokkeren. Hierdoor zullen altijd mensen worden 

uitgesloten van deelname. Bovendien ontstaat er het risico op cross cultural assimilation, 

waarbij de ongelijke kansen van de samenleving niet in overweging wordt genomen. Een van 

de bekendste vormen hiervan is ‘kleurenblindheid’ waarbij vanuit het idee dat iedereen gelijk 

is, iedereen een gelijke behandeling gegeven, zonder mee te nemen dat het startpunt en de 

mogelijkheden van eenieder niet gelijk zijn (Bernstein, Bulger, Salipante & Weisinger, 2020, 

p.399). Ook als er gelijkwaardigheid en diversiteit zonder inclusiviteit zullen mensen worden 

uitgesloten, in dit geval zal het gaan om uitsluiting van beslissingen. Waardoor individuen 

enkel zich kunnen aanpassen om onderdeel te kunnen worden van de organisatie of de 

samenleving. Hierbij leveren zij hun uniciteit als het ware in om mee te doen in de groep 

(Bernstein, Bulger, Salipante & Weisinger, 2020, p. 399).  

 Kortom, deze drie componenten vormen, mits in balans, een raamwerk om sociale 

uitsluiting tegen te gaan. Het balanceren van deze drie componenten vraagt een continue 

evaluatie, interactie en verbetering (Bernstein, Bulger, Salipante & Weisinger, 2020, p.402).  

 

1.6 Onderzoeksopzet en leeswijzer 

 

Om diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid in musea stapsgewijs te onderzoeken wordt 

dit onderzoek opgebouwd uit verschillende delen. In figuur 1.2 is het processchema van het 

onderzoek weergegeven, met de bijbehorende instrumenten en bronnen.  

In hoofdstuk twee wordt de typologie van Richard Sandell (1998) beschreven. De drie 

posities die het museum kan innemen in het sociale in- en uitsluitingsdebat staan daarbij 

 
18 Model gemaakt op inspiratie van Krys Bernette (2021).  
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centraal. Ook bevat dit hoofdstuk de kritiek en ontwikkeling van de typologie door de jaren 

heen, met onder andere kritiek van Laura Edythe Coleman (2016).  

Hoofdstuk drie omvat een beschrijving van de participatie-theorie van Nina Simon 

(2010). Het vormgeven van een participatief museum, en de tradities van participeren worden 

in dit hoofdstuk uitgelegd.  

 In hoofdstuk vier wordt de casus, de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot Nu 

gepresenteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ambitie van het Amsterdam 

Museum door een beleidsanalyse en de museumpraktijk, door de analyse van het publiek, 

personeel, partners en met name het programma van de tentoonstelling.  

 Hoofdstuk vijf brengt de theorieën van Sandell (1998) en Simon (2010) en de praktijk 

van de tentoonstelling samen. Hier wordt de vraag beantwoord in hoeverre de theorie toereikend 

is toegepast in het Amsterdam Museum, en of de theorie toereikend is voor de complexiteit van 

de praktijk.  

 Hoofdstuk zes bestaat uit de samenvatting van voorgaande hoofstukken en een reflectie 

op het onderzoeksproces en onderzoeksmethoden. Hier wordt ook het antwoord op de 

hoofdvraag: “Hoe kunnen de typologie van Sandell (1998) en de participatie-theorie van Simon 

(2010) bijdragen aan diverse, inclusieve en gelijkwaardige kunst en historische 

tentoonstellingen en op welke manier wordt dit toegepast in de tentoonstelling ‘Vrijdenkers van 

Spinoza tot Nu’ in het Amsterdam Museum?” gepresenteerd.  
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Figuur 1.2 Processchema Onderzoek. *Het volledige materiaal van de tentoonstelling wordt 

weergegeven in bijlage A. 
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Hoofdstuk 2 De Typologie – drie posities van inclusiviteit  

 

2.1 Inleiding 

 

“Museums are being asked to assume new ways of working – in general, to clarify and 

demonstrate their social purpose and more specifically to reinvent themselves as agents of 

inclusion” (Richard Sandell, 1998, p.401).  

 

Richard Sandell, hoogleraar museumstudies, heroverweegt de rol die musea innemen in de 

samenleving. Historisch bekleden musea een rol gespeeld in de verspreiding van een eenzijdig 

dominante geschiedenis volgens Sandell: "In many ways, museums can be seen to represent 

institutionalized exclusion. They operate as host of mechanisms which may serve to hinder or 

prevent access to their services by a range of groups” (Sandell, 1998, p.407). Deze 

invloedrijke positie kunnen musea ook bekleden om sociale uitsluiting te adresseren en te 

verminderen (Sandell, 1998, p.408). Dat de culturele sector achterblijft in het sociale 

uitsluiting debat heeft volgens Sandell te maken met ontoereikende terminologie van sociale 

in- en uitsluiting in de culturele sector (1998, p.404). Deze terminologie ontwikkelt hij aan de 

hand van de theorie van sociaal historicus Arjan De Haan (1998). De Haan definieert het 

sociale in- en uitsluitingsdebat door overeenkomstige indicatoren van verschillende bestaande 

definities te vergelijken (De Haan, 1998, p.12). Hieruit onderscheidt De Haan drie aspecten 

die sociale in- en uitsluiting definiëren: allereerst is sociale insluiting volgens De Haan “being 

part of society,” met andere woorden; sociale uitsluiting is het tegenovergestelde van sociale 

integratie, dat elk individuen en elke gemeenschap ziet als gelijkwaardig onderdeel van de 

maatschappij (De Haan, 1998, p.12). In dit aspect zijn zowel de kenmerken inclusiviteit, 

gelijkwaardigheid als diversiteit zichtbaar, doordat verschillende groepen en alle individuen in 

hun verscheidenheid een evenredig rol in de samenleving spelen.  

 Ten tweede aspect van het in- en uitsluiting debat is dat het zowel “refers to both a 

state and a process,” oftewel sociale in- en uitsluiting kan zowel een gebeurtenis zijn waarbij 

een persoon of groep wordt uitgesloten (De Haan, 1998, p.12). Als een proces waarbij 

groepen continu worden uitgesloten of opnieuw worden uitgesloten (De Haan, 1998, p. 12-

13). Hiermee benadrukt De Haan dat in het vormgeven van sociale integratie in een 

organisatie, het een doorgaand proces is wat moet worden aangegaan. Ten derde laat sociale 

in- en uitsluiting zich volgens De Haan (1998) kenmerken als: “multi-dimensional, extending 

beyond traditional definitions of poverty and deprivation” (Sandell, 1998, p.405). Door 
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sociale uitsluiting te begrijpen als een multidimensionaal fenomeen, maakt De Haan duidelijk 

dat sociale uitsluiting zelden geïsoleerd op één aspect van het leven wordt ervaren. 

Bijvoorbeeld: uitsluiting door armoede veroorzaakt niet enkel economische uitsluiting, maar 

mogelijk ook sociale uitsluiting doordat armoede tevens een vermindering aan contacten 

teweeg kan brengen (De Haan, 1998, p.13).  

Dit maakt tevens dat volgens De Haan (1998) het in- en uitsluitingsdebat op 

verschillende dimensies van de samenleving van invloed is, zowel op economische dimensie: 

uitsluiting van “Income and livelihood, and from the satisfaction of such basic needs as 

housing/shelter, health and education” (Bhalla & Lapeyre, 1997, p.418 in Sandell, 1998, 

p.406). Maar ook de sociale dimensie, oftewel de toegang tot sociale steun, de banenmarkt en 

sociale interactie (Sandell, 1998, p.406). Daarnaast kan uitsluiting ook plaatsvinden op de 

politieke dimensie, dit kan worden ervaren wanneer de toegang tot de politiek, of herkenning 

in de politiek ontbreekt (Sandell, 1998, p.406). Sandell (1998) voegt daarnaast de culturele 

dimensie toe; culturele uitsluiting ontstaat wanneer mensen geen herkenning krijgen of 

toegang hebben tot de culturele sector (Sandell, 1998, p.409). Volgens Sandell heeft het 

museum een potentiële impact op elke dimensie van in- en uitsluiting, dit zal nader worden 

toegelicht in paragraaf 2.3. 

Deze conceptanalyse van De Haan gebruikt Sandell als basis voor zijn onderzoek naar 

terminologie van sociale uitsluiting in culturele instanties, die hij samenbrengt in zijn 

typologie.19 De typologie van Sandell (1998) zal in dit hoofdstuk centraal staan om inzicht te 

krijgen in de rol die musea kunnen innemen in het debat van sociale in en uitsluiting. 

Allereerst zal daarom de typologie worden uitgelegd. In paragraaf 2.3 zal vervolgens aandacht 

worden geschonken aan de ontwikkeling van de typologie na publicatie in 1998. Vervolgens 

in paragraaf 2.4 de toepassing van de typologie wordt onderzocht aan de hand van de kritiek 

van Coleman (2016). In de conclusie zal tot slot antwoord worden gegeven op de centrale 

vraag: Hoe kan de typologie van Sandell (1998) bijdragen aan inclusiviteit in musea?  

 

2.2 De typologie van Sandell 

 

De typologie bestaat uit drie mogelijke posities die musea kunnen innemen als 

belangenbehartiger van sociale integratie. De posities verschillen in het doel dat bereikt kan 

 
19 Sandell richt zijn onderzoek op musea, maar geeft aan dat de typologie te verbreden is naar andere culturele 
instanties, zoals theaters en concertzalen (Sandell, 1998, p.403). 
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worden, op welke manier dit bereikt kan worden en de dimensies die musea in deze posities 

bereiken. In figuur 2.2 zijn de drie rollen schematisch weergegeven. In deze paragraaf zullen 

de drie posities: ‘the Inclusive Museum,’ ‘Museum as Agent of Social Regeneration’ en 

‘Museum as Vehicle of Broad Social Change’ worden besproken.  

 

 
Figuur 2.1 De typologie van Sandell (1998, p.416) 

 

The Inclusive Museum 

De eerste positie die een museum kan innemen is: ‘The Inclusive Museum.’ Dit inclusieve 

museum heeft als doelstelling om culturele inclusiviteit te bereiken. De invloed van het 

museum in het sociale inclusie-debat blijft dus beperkt tot de culturele dimensie (Sandell, 
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1998, p.411). Dit vraagt van musea om kritisch te analyseren welke groepen of individuen nu 

in hun museum worden uitgesloten en op welke manier deze individuen of gemeenschappen 

kunnen worden betrokken (Sandell, 1998, p.412). Het gaat daarmee verder dan enkel 

toegankelijkheid voor verschillende groeperingen, omdat het museum ook een rol ziet in het 

uitnodigen van groeperingen in het maakproces van tentoonstellingen (Sandell, 1998, p.412). 

Het museum ontwikkelt zich daarmee dus om diversiteit op een gelijkwaardige manier ruimte 

te geven, door actief nieuwe bezoekers uit te nodigen en een gelijkwaardig onderdeel van het 

museum te zijn (Sandell, 1998, p.412). Hierin worden diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid dus nagestreefd binnen de muren van het museum. Het museum neemt 

echter weinig verantwoordelijkheid in het verbreden van deze inclusieve omgeving buiten het 

museum.  

 

Agent of Social Regeneration 

De tweede positie die het museum kan innemen is als “Agent of Social Regeneration,” hierbij 

ontwikkeld het museum zich als een publieke ruimte waarbij het doel is om de kwaliteit van 

leven van individuen te verbeteren (Sandell, 1998, p.413). Deze positie vraagt van musea om 

machtsverschillen en sociale achterstand te overbruggen, zodat het museum gelijkwaardige, 

inclusieve en divers publieke instituut kan zijn (Sandell, 1998, p.413). Een manier waarop 

deze rol kan worden ingenomen is door het betrekken van beoogde bezoekersgroepen en in 

het museum hen de mogelijkheid te bieden om barricades die hen weerhouden van sociale 

participatie te doorbreken (Sandell, 1998, p.413). Het museum fungeert daardoor vaak als 

plek van reflectie en herkenning voor bepaalde doelgroepen, waarbij zij worden ondersteund 

in nieuwe vaardigheden en inzichten, die hun zelfwaardering zullen verhogen (Sandell, 1998, 

p.413). De invloed rijkt hiermee verder dan alleen de culturele dimensie, maar zal tevens de 

toegang tot sociale interactie vergroten en het politieke standpunt van het belang van 

inclusiviteit verstevigen.  

 

Vehicle of Broad Social Change 

De derde positie die het museum kan innemen is het “Museum als Vehicle of Broad Social 

Change.” Een museum kan deze positie innemen door ruimte te maken voor dialoog over de 

gevolgen van pluraliteit in de samenleving. Het museum wordt omgevormd tot publieke 

ruimte waarbinnen het debat van sociale inclusie kan worden gevoerd (Sandell, 1998, p.414). 

Het doel van deze vorm van het museum is om in de gehele maatschappij inclusiviteit te 

bevorderen. Het verschil met het “Museum as Agent of Social Regeneration” is dat het 
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museum als “Vehicle of Broad Social Change” door publieke programma’s een onderwerp of 

thema aankaart, en hiermee ook actievoert om sociale inclusie in de samenleving te 

bewerkstelligen. Het doel is dus verandering op macroniveau (Sandell, 1998, p.415). Terwijl 

de tweede positie voornamelijk gericht is op het verstevigen van de positie van individuen en 

hen te begeleiden naar een positie waarin zij deel kunnen nemen aan de maatschappij. De 

typologie van Sandell onderscheidt dus drie manieren waarop een museum zich kan 

positioneren als stimulator van inclusiviteit op individueel, gemeenschappelijk en 

maatschappelijk niveau.  

 

2.3 De ontwikkeling van de typologie  

 

Sinds de ontwikkeling van de typologie van Sandell in 1998 hebben zowel Sandell zelf, als 

andere wetenschappers de typologie verder uitgewerkt. Deze paragraaf beschrijft deze verdere 

ontwikkeling, en focust hierbij op de ontwikkeling op de volgende punten: (1) De positie en 

verantwoordelijkheid van musea en (2) de organisatieverandering die nodig is om een nieuwe 

positie in te nemen.  

 

Positie en verantwoordelijkheid  

Sandells typologie kreeg kritiek van verschillende museumdeskundigen door de grote 

invloedrijke maatschappelijke positie die hij aan musea toeschrijft (Hein, 2000; Hooper-

Greenhil, 2000). De potentiële maatschappelijke invloed die Sandell aan musea toeschrijft is 

overschat volgens verschillende wetenschappers (Hein, 2000, p.44). In 2002 reageert Sandell 

op deze kritiek om zijn stelling dat musea grote impact kunnen hebben te verdedigen. Sandell 

weerlegt claims dat musea slechts een uitvoerende functie hebben in de maatschappij, en 

beargumenteert dat musea ook een rol spelen in de vormgeving van maatschappelijke normen 

en waarden. Hoewel de directe causale relatie wellicht niet te verdedigen is, stelt Sandell dat 

er wel een verband is: 

 

“It is problematic to establish a causal relationship between museum practices and 

contemporary manifestations of social inequality or their amelioration. On the other 

hand, museums and other cultural institutions cannot be conceived as discretely 

cultural, or a social - they are undeniably implicated in the dynamics of (in)equality 

and the power relations between different groups through their role in constructing 

and disseminating dominant social narratives” (Sandell, 2002, p.9).  
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Sandell (2002, p.8) beargumenteerd dat musea de mogelijkheid hebben om sociale narratieven 

vorm te geven en uit te beelden. Hierdoor spelen musea volgens Sandell een rol in de bepaling 

van de perspectieven, normen en waarden die een podium krijgen in de samenleving, 

waardoor musea weldegelijk invloed uitoefenen op de manier waarop in- en uitsluiting in de 

maatschappij zichtbaar zijn (Sandell, 2002, p.20).  

 Sandell (2002, p.4) werkt zijn standpunt verder uit, door de mogelijke invloed van het 

museum uiteen te zetten op zowel het individuele, gemeenschappelijke en maatschappelijke 

niveau. In figuur 2.2 is dit proces schematisch weergeven, het model laat zien dat door 

persoonlijke interactie, partnerschappen en publiekelijk zaken die sociale integratie 

bevorderen te steunen, het museum invloed kan maken op individueel, gemeenschappelijk en 

maatschappelijk niveau (Sandell, 2002, p.6-7). Bovendien beargumenteerd Sandell dat de 

invloed op een individu ook altijd door zal werken op de gemeenschap en de samenleving 

waarvan het individu onderdeel is. Hierdoor is de potentiële impact van musea op de 

maatschappelijke beeldvorming van individuen en groepen groot en kan het museum deze 

beeldvorming, en de normen en waarden vormgeven. [Museums can] act as a catalyst for 

social regeneration and a vehicle for empowerment with specific communities and also 

contribute towards the creation of more equitable societies” (Sandell, 2002, p.4)  
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Figuur 2.2'Museums and the combating of social inequality: impact and process (Sandell, 

2002, p.4). 

Bovendien stelt Sandell (2002) dat de invloedrijke positie van musea ook de 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt om ethische en morele keuzes te maken (Sandell, 

2002, p.22). Anders gezegd, doordat musea invloed kunnen uitoefenen op sociale 

verandering, hebben musea volgens Sandell ook de verantwoordelijkheid om een positie in te 

nemen die leidt tot positieve sociale verandering.  

 

Organisatieverandering  

In de verantwoordelijkheid die musea hebben om sociale uitsluiting tegen te gaan, zoals 

Sandell beargumenteert, ligt verankerd dat musea een organisatieverandering moeten 

doormaken (Sandell, 2002, p.5). Niet alleen om de verantwoordelijkheid te nemen in sociale 

inclusie en gelijkwaardigheid in de maatschappij, maar ook omdat musea hun relevantie in de 

maatschappij moeten verdedigen. “Many museums in their desire for autonomy, resistance to 

change, and disengagement from societal concerns run the risk of becoming increasingly 

irrelevant and anachronistic in their values” (Sandell, 2002, p.22). Dit kan weerstand 

veroorzaken bij museumpersoneel en het huidige museumpubliek, volgens Sandell (1998, 

p.22).  

De weerstand van het personeel tegen organisatieverandering is niet de enige 

tegenkracht die verandering binnen de culturele sector tegenhoudt. Met behulp van de force 

field analysis van organisatiefilosoof Kurt Lewin brengt Sandell de verschillende krachten in 
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de organisatieverandering van musea in beeld (Sandell, 2003, p.50). Hiervoor gebruikt 

Sandell ook de drie stadia van verandering die Lewin onderscheidt: “unfreezing, moving & 

refreezing.” Deze drie stadia onderscheiden zich doordat het proces van ‘unfreezing’ 

voornamelijk gedreven wordt door motivatie en bevlogenheid om tot verandering over te gaan 

(Sandell, 2003, p.49). Anders gezegd, in dit stadium van het proces is het van belang dat de 

beweging wordt voorbereid en dat mensen worden gestimuleerd in het begrijpen van de 

noodzaak tot verandering. Het proces van bewegen: “Involves strategies that will serve to 

move an organization from its current state to the desired state” (Sandell, 2003, p.49). 

Oftewel na het verzamelen en bepalen van de beoogde verandering, ervoor zorgen dat dit 

proces in elk niveau van de organisatie in gang wordt gezet. Vervolgens bevriest de nieuwe 

situatie opnieuw (‘refreezing’). Hierbij wordt de nieuwe situatie vastgehouden (Sandell, 2003, 

p.50). Hoewel het hier opnieuw bevriest volgens Lewin, is het proces van 

organisatieverandering continu, en is het evident dat er een nieuw traject van ‘unfreezing’ zal 

worden ingezet.  

 
Figuur 2.4 Drie stadia van organisatieverandering van Kurt Lewis20 

 

Om in beweging te komen is het van belang dat de motivatie en ontwikkeling wordt 

geactiveerd door tot verandering over te gaan. Het model toegepast op de museumsector geeft 

inzicht in welke krachten er voor en tegen de verandering aanwezig zijn. In het model 

hieronder zijn deze krachten weergegeven aan de hand van de Force Field Analysis. In de 

forcefield analyse, getoond in figuur 5, wordt inzichtelijk welke krachten Sandell 

onderscheidt (Sandell, 2003, p.54). 

 
20 De ‘Unfreezing-Moving-Refreezing’ theorie van Kurt Lewin kan een continu doorgaand proces zijn, waar 
steeds de nieuwe situatie wordt geanalyseerd en heroverwogen. Waarna een nieuw verandering wordt ingezet en 
de gecreëerde situatie weer wordt ‘ontdooit’ (Sandell, 2003, p.50).  

Moving

Refreezing

Unfreezing
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Figuur 2.5 De rol van tegenwerkende en stimulerende krachten (Sandell, 2003, p.53).  

Sandell onderscheidt vijf krachten die de verandering tot ‘vehicle of social change’ 

tegenwerken. Allereerst beschrijft hij dat binnen de museumsector sprake is van weerstand 

van museumpersoneel voor het onbekende (Sandell, 2003, p.53). Een organisatieverandering 

brengt niet alleen in de museumsector spanningen met zich mee; werknemers zijn vaak bang 

voor het verlies van hun baan of toekomstperspectief binnen de organisatie. Ten tweede zijn 

klassieke musea vaak vol uitsluitende processen; in veel musea krijgen verscheidende 

kunstwerken die verwijzen naar periodes van ernstige uitsluiting, zoals slavernij of 

oorlogssituaties, een podium. Dezelfde werken zijn voor bepaalde bezoekers een herinnering 

aan rijkdom, en voor anderen een herinnering aan uitsluiting. Dit hangt samen met de derde 

tegenkracht, de perceptie van musea. Musea worden vaak niet geassocieerd met verandering, 

ze staan bekend als bewaarders van de dominante context (Sandell, 2002, p.5). Het is daarom 

lastig om de verandering in te zetten. Ook kan een gebrek aan vooruitgang in de praktijk 

zorgen voor weerstand tegen verandering. Als vijfde is het personeel van musea meestal niet 

divers op verschillende deelidentiteiten zoals culturele, etnische en economische achtergrond 

(Sandell, 2003, p.54). Met een homogeen team is er weinig expertise en ervaring om het 

museum zowel divers, inclusief als gelijkwaardig vorm te geven. Een gelijkwaardige 

diversiteit is dus eerst nodig, om de verandering ook inclusief vorm te geven (Sandell, 2003, 
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p.55). Zoals Ahmed (2012, p.12) aangeeft kan organisatieverandering zonder diversiteit juist 

leiden tot het bevestigen van de bestaande uitsluitingsprocessen.  

 

Strategieën voor organisatieveranderingen  

Naast krachten die organisatieverandering richting inclusieve musea tegenwerken, beschrijft 

Sandell ook krachten die de organisatieverandering aandrijven. Hij onderscheidt hierin zeven 

activerende (‘Enabling’) en vier handhavende (‘Enforcing’) strategieën.  

 De eerste activerende kracht die Sandell (2003, p.55) benoemt, is evaluatie en 

onderzoek, zowel binnen culturele instellingen als vanuit de academie. Door een groei van 

museumliteratuur, worden het aantal bronnen dat de verandering ondersteunt groter. Ten 

tweede noemt Sandell de flexibele houding op de werkvloer: snelle omschakeling en 

flexibiliteit van museumpersoneel is nodig om te kunnen blijven reageren op de 

gebeurtenissen in de maatschappij (Sandell, 2003, p.56). Ten derde is ook de bevlogenheid 

van (potentiële) bezoekers nodig om de verandering teweeg te brengen. “To be more effective 

as agents of social inclusions, museums must seek to renegotiate the basis of their 

relationships with communities” (Sandell, 2003, p.55). In plaats van beoogde doelgroepen uit 

te nodigen om tentoonstellingen te bezichtigen, is het van belang om beoogde doelgroepen al 

bij het maakproces van de tentoonstelling te betrekken (Sandell, 2003, p.55). De vierde 

activerende strategie is dat het museum moet leren van best practices. Oftewel, door middel 

van training en het bezoeken van andere musea een sensitiviteit ontwikkelen voor 

inclusiviteit. De vijfde strategie, ‘Advocacy’ kan worden ingezet om de impact van het 

museum heeft op de maatschappij te vergroten. Het museum kan alleen een partner in sociale 

insluiting zijn als het museum publiekelijk standpunt inneemt in het steunen van 

gemarginaliseerde groepen (Sandell, 2003, p.54). De zesde strategie is de voorwaarde dat er 

naast diversiteit in en motivatie van museumpersoneel om de verandering in te zetten, ook de 

directie van inclusiviteit een prioriteit dient te maken: “You undoubtedly need a top-down 

commitment - someone who can say categorically that this is what the organization is all 

about” (Hegyi in Sandell, 2003, p.54). Dit is noodzakelijk omdat niet alleen de inhoud van de 

tentoonstellingen moet veranderen als het museum een voorvechter wil zijn van sociale 

verandering, maar de gehele organisatie een verandering moet doormaken. Hiervoor is het 

nodig dat het bestuur actief tijd en geld vrijmaakt om deze verandering mogelijk te maken. De 

laatste activerende strategie heeft als doel de houding van medewerkers te veranderen. Dit kan 

bijvoorbeeld door het financieren van kleinere projecten waar het museum actief de nieuwe 
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rol aanneemt. Dit zal het personeel ondersteunen in de transitie naar de organisatieverandering 

(Sandell, 2003, p.54).  

 Daarnaast beschrijft Sandell nog vier handhavende (‘Enforcing’) strategieën: 

overheidsverwachtingen, prestatiebeoordelingen, passende normen en professionele 

ontwikkeling (Sandell, 2003, p.54). De overheidsverwachtingen zijn vaak op basis van 

meetpunten gekoppeld aan de hoeveelheid subsidie waar musea aanspraak op kunnen maken. 

Het biedt dus een financiële motivatie om inclusiviteit en diversiteit vorm te geven (Sandell, 

2003, p.57). Ook prestatiebeoordelingen zorgen ervoor dat de ontwikkeling van musea 

worden vastgelegd, waardoor het museum een beloning kan ontvangen door de mate waarin 

het museumwaarden stimuleert. Passende normen en professionele ontwikkelingen betekenen 

respectievelijk dat de organisatie inclusieve normen stelt en handhaaft en het personeel 

begeleidt in de verandering en hen voorziet van nieuwe informatie en methodieken (Sandell, 

2003, p.57). 

 Handhavende strategieën worden vaak op basis van metingen en quota’s uitgevoerd, 

dit brengt wel een risico met zich mee. Het gevaar is dat deze metingen worden gemaakt door 

een weinig diverse staf en mogelijk niet eenieder gelijkwaardig behandelen. Daarnaast doet 

het meten van diversiteit geen recht aan de complexiteit van inclusiviteit: “Instead of focusing 

on hard quotas for example, to impellent the democratic and collaborative practices on which 

effective inclusion work is based” (Sandell, 2003, p.58).  

Kortom, Sandell ontwikkelt zijn theorie door allereerst de verantwoordelijkheid die 

musea hebben als Agent of Social Change te ontleden. Door zowel invloed uit te oefenen op 

individueel, gemeenschappelijk en sociaal niveau kan het museum een brede invloed 

uitoefenen op sociale inclusiviteit in de samenleving. Een invloed die, volgens Sandell (2002) 

gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Ook onderzoekt Sandell de krachten die in dit 

veranderproces betrokken zijn, zowel de krachten die de verandering belemmeren als de 

strategieën die de verandering kunnen versoepelen. Vooral op de rol van musea en de 

verantwoordelijkheid ontwikkelt Sandell zijn ideeën, zoals in zijn publicatie van 2017: 

Museums, Morality and Human Rights waarin hij concludeert: “Museums play a significant 

part in shaping the social and political conditions within which human rights are negotiated, 

continually recast and disseminated, constrained or advanced” (Sandell, 2017, p.161). De 

verantwoordelijkheid die Sandell toeschrijft aan musea door de potentiële impact die musea 

kunnen hebben op het verbeteren van de maatschappij, trekt hij hiermee verder dan alleen op 

sociale inclusiviteit.  
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2.4 Toepassing typologie in het museum 

 

Sandell benoemt dat het museum de positie van vehikel van sociale verandering kan innemen 

“by providing a forum for public debate, education and persuasion” (Sandell, 1998, p.415). 

Hoewel Sandell de krachten benoemt die voor en tegen de organisatieverandering optreden, 

en hierin op sommige punten een praktische invalshoek geeft in zijn latere werken, blijkt de 

typologie voor museumpersoneel moeilijk meetbaar in de praktijk (Coleman, 2016, p.2). Om 

tot meetbaarheid van het museum als sociaal platform van debat, educatie en uitwisseling van 

overtuigingen draagt Coleman twee meetmethoden voor: de Gatekeeper theorie en de SECI-

BA methode (Coleman, 2016, p.2). Deze paragraaf zal aan de hand van de “re-imagination of 

[Sandells] typology to include theoretical input and pathways for measuring social 

inclusivity” van Coleman (2016, p.2), antwoord geven op de vraag hoe de typologie in de 

praktijk kan worden ingezet in musea om bij te dragen aan sociale inclusie. 21  

 

Gatekeeper Theory 

Coleman gebruik Gatekeeper Theory om de relatie van het museum met de gemeenschap 

aandacht te geven (Coleman, 2016, p.5). De relatie met de gemeenschappen moet opnieuw 

worden overwogen stelt Sandell, omdat de huidige inhoud van het museum niet langer 

aansluit bij de behoeftes van (beoogde) bezoekers (2003, p.54). Volgens Sandell kan een 

museum enkel een motor van sociale verandering zijn, als de ‘ander’ naar binnen wordt 

gehaald. Anders gezegd: als een diverse groep (beoogde) bezoekers bij het maakproces van 

het museum wordt betrokken (Sandell, 2003, p.54). Sandell geeft echter geen handvatten aan 

museumpersoneel hoe deze (beoogde) bezoekers kunnen worden betrokken.  

 Coleman stelt de poortwachter-theorie (Gatekeeper Theory) voor om dit beoogde 

publiek te betrekken. Oorspronkelijk richtte deze theorie zich op de media en het bereiken van 

het publiek (Coleman, 2016, p.4). De theorie is ontwikkeld als communicatietheorie door 

Kurt Lewin en focust op hoe een organisatie poortwachters van verschillende groeperingen in 

kaart kan brengen en kan benaderen (Coleman, 2016, p.8). Door poortwachters te benaderen 

en te betrekken in het maakproces, wordt het grote netwerk van deze poortwachters ook 

aangesproken (Coleman, 2016, p.8). Hierdoor is het mogelijk voor musea om blinde vlekken 

 
21 Er zijn verschillende theorieën die voortbouwen of in debat gaan met Sandell (1998). Er is echter gekozen 
voor de theorie van Coleman (2016) omdat zij allereerst direct reageert op de typologie, en dit eveneens achttien 
jaar later doet, waardoor Coleman (2016) ook ingaat op de ontwikkelingen van de typologie. Daarnaast biedt de 
theorie van Coleman inzicht in het veranderingsproces van musea door een educatieve invalshoek te kiezen.  
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ten aanzien van inclusiviteit in het museum bloot te leggen: “The usage of Theory may grant 

shape to the invisible curatorial voice and illuminate the inclusive and exclusive forces 

pressures the museum” (Coleman, 2016, p.5).  

 De poortwachter-theorie is dus een manier om de relatie met (beoogde) 

bezoekersgroepen op te bouwen en een kritisch perspectief op uitsluitende processen binnen 

het museum op te sporen. De poortwachter is degene die de boodschap van het museum kan 

uitdragen en versterken, herinterpreteren of blokkeren voor de gemeenschap waarvan de 

persoon poortwachter is:  

“Curatorial voice can be expressed to the gated, re-interpreted to the gated, or 

blocked completely from the gated. For the purposes of re-imagining curatorial voice 

in Gatekeeper Theory, the gated should refer to the intended audience of the museum: 

the museum visitor(s)” (Coleman, 2016, p.8)  

De Gatekeeper Theory toepassen in het museum geeft dus handvatten om de relatie met de 

omgeving van het museum te versterken. Het effect is tweeledig, enerzijds kan de 

poortwachter nieuw licht werpen op uitsluitende praktijken binnen het museum, en bijdragen 

aan de meerstemmigheid en diversiteit die zichtbaar is in het museum (Coleman, 2016, p.5). 

Anderzijds kan de poortwachter de boodschap van het museum als vehikel van sociale 

verandering versterken, waardoor het bereik van het museum en de invloed op sociale 

verandering van het museum groeit (Coleman, 2016, p.8).  

 

SECI-BA 

De tweede theorie die Coleman aandraagt als handleiding om de methode van het museum als 

platform die Sandell beschrijft om als museum de rol als Vehicle of Social Change te 

begrijpen is SECI-BA (Coleman, 2016, p.11-12). Dit is een museum dat fungeert als publieke 

ruimte waar kennis, waarden en perspectieven worden overgedragen, waardoor brede sociale 

verandering kan worden gestimuleerd (Sandell, 1998, p.415). Coleman draagt het SECI,ba 

van Ikujiro Nonaka model aan om als museum deze functie in te nemen. SECI is ontwikkeld 

als instrument voor kennisdeling in organisaties en staat voor Socialization-Externalization-

Combination-Internalisation (Coleman, 2016, p.11). BA is de gezamenlijke context die dit 

mogelijk maakt: “In SECI, knowledge moves from tacit to explicit to tacit in a continuous 

knowledge creation prial within a context, Ba” (Coleman, 2016, p.12). SECI-BA geeft 

volgens Coleman inzicht in de manier waarop geïnternaliseerde kennis, vaardigheden en 

perspectieven tussen personen kan worden overgedragen (2016, p.12).  
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Volgens Nonaka zijn er twee soorten kennis, Tacit Knowledge, oftewel latente, 

belichaamde kennis en Explicit Knowledge. Perspectieven en vaardigheden zijn beide vormen 

van latente kennis, en als zodanig lastig door te geven. Om latente kennis over te dragen, moet 

het eerst ge-expliciteerd worden: pas dan kan de ander de kennis internaliseren (Coleman, 

2016, p.11). Dit proces is zichtbaar in onderstaand figuur. 

 
Figuur 2.6 Kennisproductie SECI-BA. (Nanoka, Toyama & Konno,, 2000 p. 13).  

Dit figuur geeft de kennisoverdracht van latente kennis weer (Nanoka, Toyama & Konno, 

2000, p.12).22 Voorbeeld hiervan is een vaardigheid als schilderen is lastig deelbaar met 

anderen: het vraagt van docenten om de vaardigheid te expliciteren. Schilderen moet worden 

ontleed tot korte kleine handelingen en materialen. Pas dan (en met veel oefening) kan het 

worden doorgegeven. Een leerling kan bovendien de uitleg wel begrijpen, maar de overgang 

naar het toepassen vraagt om een internalisering van deze kennis. Deze overdracht van kennis 

kan niet zonder context of een gezamenlijke ruimte, een ‘ba.’ ontstaan. Ba is een begrip van 

de Japanse filosoof Kitaro Nishida en is verder ontwikkeld door Shimizu. “Bij kenniscreatie is 

het opwekken en regenereren van ba van levensbelang, omdat ba de energie, kwaliteit en 

plaats biedt waarin verschillende conversies elk apart gestalte kunnen krijgen en zich langs de 

kennisspiraal kunnen bewegen” (Nanoka, Toyama & Konno, 2000, p.14). Ba is dus de 

context, de sociale, politieke, economische en culturele context die onmisbaar is voor de 

interpretatie en betekenisgeving van individuen (Coleman, 2016, p.13). Ba is niet altijd een 

fysieke plek, maar staat eerder voor een ‘tijd-ruimte knooppunt’ (Nanoka, Toyama & Konno 

 
22 Door expliciet maken van de kennis (LàE), deze kennis verbinden aan de ander (EàE), die de kennis 
vervolgens internaliseert (EàL), waarna door empathie de twee personen kunnen verbinden (LàL),  
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2015, p.14). Hiermee wordt bedoeld dat Ba kan ontstaan op verschillende momenten zolang 

er een oprechte interactie plaatsvindt tussen twee of meerdere personen in eenzelfde context 

(oftewel op eenzelfde tijd in een bepaalde ruimte). Het “is de context waarvan degenen die 

met elkaar interacteren samen deel uitmaken; dankzij die interacties kunnen de bij ba 

betrokkenen en de context zelf zich door zelf-overstijging verder ontwikkelen, waardoor 

kennis wordt gecreëerd” (Nanoka, Toyama & Konno, 2000, p.15). Een gesprek tussen twee 

personen in een museum die los van elkaar de tentoonstelling bezoeken en hierin ideeën 

uitwisselen is een voorbeeld van het ontstaan van een ba (Hanks et al., 2019, p.65).  

 Als je dit toepast op de museumcontext biedt het museum als ba, de mogelijkheid voor 

individuen om de eigen context te overstijgen. Dit genereert nieuwe kennis, een nieuwe 

gezamenlijke kennis waarin de huidige culturele maar ook economische, politieke en sociale 

context verweven is. Hierdoor kan het museum als ba, dus een impact hebben op niet alleen 

de culturele context maar de maatschappij positief en blijvend veranderen (Coleman, 2016, 

p.14). Het museum als ba kan worden bereikt door meerstemmigheid een plek te geven 

binnen musea volgens Coleman (2016, p.15). Hierin kan de Gatekeeper Theory eveneens van 

belang zijn, om de meerstemmigheid daadwerkelijk te bewerkstelligen in het museum 

(Coleman, 2016, p.15).  

   

2.5 Conclusie  

 

In dit hoofdstuk zijn de typologie van Sandell (1998) en de aanvullingen hierop van Coleman 

(2016) onderzocht om de vraag te beantwoorden hoe deze typologie kan bijdragen aan het 

duurzaam vormgeven van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit in musea. De 

typologie van Sandell (1998) biedt een raamwerk van mogelijke posities die musea kunnen 

innemen als publieke ruimte die DIG stimuleert. Diversiteit van zowel museumpersoneel als 

van perspectieven die tentoongesteld worden zijn het uitgangspunt van de typologie. Ook het 

betrekken van een ‘beoogd’ publiek, bijvoorbeeld door gatekeepers te benaderen, wordt in 

elke positie gewaarborgd. (Coleman, 2016). Daarnaast wordt, voornamelijk in derde positie, 

het belang van uitwisseling tussen verschillende bezoekers benadrukt, door bijvoorbeeld 

SECI,ba. Dit, samen met het betrekken van bezoekers in de vormgeving van tentoonstellingen 

bevorderd de inclusiviteit van het museum. Kortom, de typologie biedt een raamwerk in de 

complexiteit die de organisatieverandering die nodig is om het museum vormgegeven als 

DIG-ruimte.  
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 Echter biedt het raamwerk nauwelijks handvatten om een van de posities te bekleden 

als museum. Zo beschrijft Sandell dat een museum een vehicle of social change kan worden 

door een forum voor debat, educatie en verschillende overtuigingen te zijn (1998, p.416), 

maar beschrijft hij niet hoe een museum deze rol als forum kan innemen. Hoewel Coleman 

meetmethoden aandraagt om bij te dragen aan de toepasbaarheid van de typologie in de 

praktijk, baseert zij haar aanvullingen eveneens op literatuur (2016, p.4). De theorie mist 

hierdoor verdieping in praktische toepasbaarheid, zo wordt het niet duidelijk welke 

poortwachters geselecteerd kunnen worden en hoe onbekenden poortwachters kunnen worden 

benaderd. Hoewel het betrekken van poortwachters bij kan dragen aan DIG, is er ook een 

risico voor het tegenovergestelde effect, door bijvoorbeeld de poortwachters tot 

vertegenwoordiger van een deelidentiteit te reduceren, of ze op een niet gelijkwaardige 

manier te selecteren (Ahmed, 2012, p.12). In de toepassing van de typologie is aanvullende 

informatie nodig om een keuze te maken die daadwerkelijk op een duurzame manier DIG 

stimuleert.  

 In het volgende hoofdstuk wordt daarom de participatie-theorie van museumdirecteur 

Simon (2010) gepresenteerd als tegenhanger, doordat deze in plaats van vanuit de theorie, 

vanuit de praktijk is ontstaan.  
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Hoofdstuk 3 Participatieve inclusiviteit  

 

3.1 Inleiding 

 

“Most cultural institutions treat visitors like one-night stands; they don’t call, they don’t 

write, and they don’t pine” (Simon, 2010, p.67).  

 

Culturele instituties benutten volgens museumdeskundige Nina Simon niet hun volledige 

potentie als centrale publieke plek in de maatschappij. Nina Simon is directeur van de non-

profit organisatie OF/BY/FOR ALL, een organisatie die zich inzet voor inclusieve en 

gelijkwaardige culturele organisaties. Simon schreef twee boeken over haar werk als 

museumdirecteur: The Participatory Museum (2010) en The Art of Relevance (2016). In 

beiden boeken beschrijft Simon manieren waarop musea verbinding met bezoekers en 

omwonenden kunnen bevorderen; hierdoor kunnen musea een belangrijke ontmoetingsplek 

zijn voor verschillende mensen uit de samenleving.  

 Volgens Simon is het van belang dat museumpersoneel zich realiseert dat het museum 

niet langer een vanzelfsprekende sociale functie heeft in de maatschappij, omdat de inhoud en 

vorm van tentoonstellingen niet langer aansluiten bij de diverse samenleving van nu (Simon, 

2010, p.4). Deze analyse wordt ondersteund door dalende bezoekerscijfers en een dalende 

groep, vooral witte ouderen, die zich verbonden voelt met musea (Simon, 2010, p.8). 

Hierdoor groeit de druk op musea om opnieuw een centrale ontmoetingsplek te worden van 

de samenleving. Simon richt zich hierbij op participatie en integratie van bezoekers in het 

maakproces en vormgeving van de tentoonstelling. Ideeën hiervoor ontwikkelde ze met 

behulp van de participatie-theorie. Simon legt hierin echter niet expliciet het verband met 

inclusiviteit in het museum; in dit hoofdstuk wordt dit verband wel expliciet gemaakt. De te 

beantwoorden vraag is: Hoe kan de participatie-theorie van Nina Simon (2010) ingezet 

worden om bij te dragen aan inclusiviteit in musea?  

 In paragraaf 2.2 wordt aandacht besteed aan de noodzaak van musea om te veranderen 

en aan wat de participatie-theorie inhoudt. In paragraaf 2.3 wordt besproken hoe deze 

participatie kan worden bereikt en in paragraaf 2.4 staat de impact van participerende musea op 

inclusiviteit centraal. In de conclusie (2.5) wordt een compleet antwoord gegeven op de vraag 

hoe de participatie-theorie van Nina Simon kan bijdragen aan inclusiviteit in musea.  
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3.2 Participatie-theorie 

 

De traditionele rol van musea is om het narratief van de samenleving te beschrijven, uit te 

beelden en door te geven aan bezoekers. Daarmee vertelde het museum vaak het dominante 

verhaal van de samenleving (Simon, 2010, p.5). Volgens Simon (2010, p.10) neemt de druk op 

musea toe, om de pluraliteit van de samenleving uit te dragen, in plaats van een dominant 

narratief in stand te houden. Als musea een belangrijke functie willen behouden in de 

maatschappij, dan zou het museum een publieke ruimte moeten vormen waar verbinding en 

verschillende perspectieven centraal staan volgens Simon (2010, p.17). Hierdoor is het van 

belang dat curatoren leren samenwerken met bezoekers en vertegenwoordigers van beoogde 

bezoekersgroepen bij het opbouwen van de tentoonstelling, de participatie moet dus worden 

gestimuleerd (Simon, 2010, p.17). Omdat op die manier musea de diversiteit aan verhalen en 

perspectieven kunnen vertellen en zo een vernieuwde verbinding aan te gaan met de 

maatschappij. Dit is wat het participatieve museum kenmerkt volgens Simon (Simon, 2010, 

p.17). 

 Deze centrale rol van samenwerken vraagt een fundamentele verandering aan 

museumpersoneel. Traditioneel wordt een tentoonstelling vormgegeven door een enkele 

curator, die in samenspraak met de museumdirecteur en betrokken partners de selectie in de 

tentoonstelling bepaald (Simon, 2010, p.4). Het participiterende museum vraagt om een groep 

curatoren van verschillende achtergronden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de 

inhoud en vormgeving van de tentoonstelling. Dit participerende museum moet worden 

vormgegeven aan de hand van drie overeenkomstige waarden: “the desire for the input and 

involvement of an outside participant,” “The trust in participants abilities,” en “Responsiveness 

to participants actions and contributions” (Simon, 2010, p.183). Anders gezegd, volgens 

Simon is elk participerend project een uitwisseling tussen museumprofessionals en bezoekers 

op basis van vertrouwen en wederkerigheid. Het museum dient hierin een veilige openbare 

ruimte te zijn waar de uitwisseling kan plaatsvinden, een platform door, voor en van bezoekers 

(Simon, 2010, p.2).  

 Deze Audience Centred Approach vraagt om gedegen kennis van het huidige, maar ook 

het beoogde publiek voor tentoonstellingen. Het is van belang dat het museum de bezoeker ziet 

als een individu en hem voorziet van betekenisvolle informatie (Simon, 2010, p.51). Hoewel 

het volgens Simon niet noodzakelijk is dat elke bezoeker zich herkent in, of wordt geprikkeld 

door elk object in de tentoonstelling, moet de informatie die nuttig, inspirerend of betekenisvol 

is voor een specifieke bezoeker wel bij die personen terechtkomen (Simon, 2010, p.45-46). In 
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Simons werk van 2016, The Art of Relevance, wordt er dieper ingegaan op deze relevantie voor 

individuele bezoekers. Simon stelt hierin dat goede individuele handreikingen een symbolische 

sleutel zijn aan die bezoeker om een ruimte van betekenisgeving binnen te stappen (2016, 

p.123). Deze individuele handreiking moet vervolgens ook een uitnodiging zijn om actief te 

participeren met anderen, door ervaringen en observaties te delen (Simon, 2010, p.2). 

 In het kort, stelt de participatie-theorie van Simon (2010) dat het museum kan fungeren 

als betekenisvolle publieke ruimte wanneer (beoogde) bezoekers worden betrokken en 

interactie tussen bezoekers wordt gestimuleerd (Simon, 2010, p.26). Simon beschrijft de 

verandering in de ervaring van de bezoeker als een verandering van een individuele 

kijkerservaring naar een gezamenlijke betekenisvolle beleving, zoals ze beschrijft in het ‘Me-

to-We Design.’  

Het ‘Me-to-We design’ staat voor de verandering van de ervaringen van de bezoeker 

wanneer de institutie een participerende aanpak aanhangt (Simon, 2010, p.26). Simon beschrijft 

dat dit niet een enkele verandering is, maar eerder een proces van verandering. Elk stadium 

zorgt voor een positieve ontwikkeling in de ervaring van bezoekers, en daarom is het niet zo 

dat stadium vijf per definitie het beste werkt in elk museum of beoogd zou moeten worden 

(Simon, 2010, p.26).  
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 Figuur 3.1 Social Participation via Me-To-We Design (Simon, 2010, p.26) 

Stadium één is de individuele kijkerservaring: een bezoeker ervaart alleen de tentoonstelling. 

Stadium twee geeft de mogelijkheid voor bezoekers om vragen te stellen, en de eigen 

standpunten te onderzoeken. Stadium drie geeft bezoekers minimale interactie met anderen, 

doordat het inzichtelijk wordt hoe hun ervaring zich verhoudt tot andere bezoekers. En in 

stadium vier ontstaat er de mogelijkheid tot interactie met selectieve personen, zoals andere 

bezoekers en medewerkers, waar in stadium vijf niet enkel de tentoonstelling of een object tot 

een interactie wordt gebracht, maar de gehele institutie kan fungeren als sociaal platform 

(Simon, 2010, p.26-27).  

 Het ‘Me-to-We Design’ geeft handvatten voor museumpersoneel omdat het inzichtelijk 

maakt hoe interactie kan worden ingezet om (sociale) participatie te verhogen. Daarop 

aansluitend geven deze stadia aan welk effect dit heeft op de ervaring van de bezoeker (Simon, 

2010, p.287). Simon stelt dat door de groei in sociale participatie ook de betekenis en verbinding 

die bezoekers hebben met het museum of de tentoonstelling toeneemt (Simon, 2010, p.120). 

Hierdoor kunnen musea de uitdaging om te veranderen tot betekenisvolle instituties van 

representatie en herkenning aan volgens Simon (Simon, 2010, p.287).  

 Samenvattend stelt de participatie-theorie van Nina Simon dat musea, door het 

betrekken van (beoogde) bezoekers in zowel het maakproces als de vormgeving van 
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tentoonstellingen, de participatie in de institutie verhogen. Door deze betrokkenheid en 

participatie te verhogen tussen verschillende bezoekers, creëert het museum de condities voor 

een diverse, gelijkwaardige en inclusieve publieke ruimte.  

   

3.3 De weg naar participatie 

 

In de vorige paragraaf is er aandacht besteed aan wat de participatie-theorie van Simon is, en 

waarom dit van belang is. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op methoden hoe deze 

participatie kan worden bereikt, en dus hoe de participatie van een individuele ervaring naar 

een gezamenlijke beleving kan veranderen. Volgens Simon kan participatie worden ingezet op 

verschillende manieren: bijdragend, samenwerkend, co-creërend en organiserend (Simon, 

2010, p.183). In deze sectie zullen alle vier de methoden worden beschreven.  

 In een bijdragend participerend designmodel beperkt de participatie zich tot het 

bijdragen aan het samenstellen van de tentoonstellingen en projecten die het museum opstelt. 

Het museumpersoneel bepaalt het onderwerp van de tentoonstelling en de objecten die te zien 

zijn. De bijdrage van bezoekers kan variëren van feedback, tot het verzamelen van persoonlijke 

meningen en verhalen of het toevoegen van persoonlijke objecten door bezoekers (Simon, 2010. 

p.203). Hierbij is het van belang dat elke bijdrage van een bezoeker aandacht krijgt en dat 

bezoekers hun bijdrage terugzien in de tentoonstelling. Het gaat er dus om dat de bijdrage 

zichtbaar wordt, voornamelijk voor degene die bijgedragen heeft. Dit heeft te maken met het 

verwachtingspatroon van bezoekers: als hun gevraagd wordt deel te nemen, is het van belang 

dat zij een gevoel van trots kunnen overhouden aan de bijdrage die zij hebben gedaan. Als de 

bijdrage geen aandacht of reactie ontvangt, is de kans dat een bezoeker opnieuw een bijdrage 

zal leveren klein, volgens Simon (2010, p.219).  

 Bij het tweede designmodel, het samenwerkend-participerend model, worden bezoekers 

of vertegenwoordigers van beoogde bezoekers gevraagd om deel te nemen aan het maakproces 

van de tentoonstelling. In een samenwerkend-participerend model worden het doel en plan van 

de tentoonstelling opgesteld door de institutie, maar werken curatoren intensief samen met 

bezoekers om de tentoongestelde objecten vast te stellen (Simon, 2010, p.190). De 

samenwerking kan worden aangegaan op twee verschillende manieren: allereerst op een 

consulterende manier, door experts of vertegenwoordigers van gemeenschappen om informatie 

en advies te vragen betrekkende het onderwerp (Simon, 2010, p.235). Ten tweede kan er ook 

worden gekozen om bezoekers directe invloed te geven op selectie van objecten en vormgeving 

van de tentoonstelling (Simon, 2010, p.235).  
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Musea kunnen beiden manieren inzetten om bezoekersgericht tentoonstellingen te 

ontwikkelen: “Like contractionary projects, collaborative project scan incorporates new 

voices that can make exhibitions and programs feel more authentic, personal and relevant” 

(Simon, 2010, p.261). Daarnaast leiden samenwerkende projecten vaker tot een gevoel van 

eigenaarschap voor bezoekers en daardoor ook meer enthousiasme die bezoekers overbrengen 

op vrienden en kennissen, wat mogelijk tot nieuwe bezoekers leidt. 

 Het co-creërend participerend model volgt in tegenstelling tot het samenwerkend 

designmodel de wensen en behoefte van bezoekers en partners in het bepalen van de 

onderwerpen van tentoonstellingen (Simon, 2010, p.263). Bij een co-creërend participatie 

model komt het onderwerp van de tentoonstelling dus vanuit de gemeenschap of een specifieke 

stichting of organisatie (Simon, 2010, p.263). Het museum dient hierdoor als een versterker van 

de stem van de gemeenschap en dat wat leeft binnen de gemeenschap. Daarnaast kan het 

museum direct dienen als sociaal platform van gemeenschappelijke betrokkenheid. Deze vorm 

van participatie vraagt om radicaal vertrouwen in de gemeenschap, omdat de volledige inhoud 

van de tentoonstelling wordt bepaald door bezoekers (Simon, 2010, p.274). Het is daarom van 

belang dat er een overeenstemming van waarden is tussen de institutie en de co-creërende 

partner, anders zullen conflicten en onenigheden de samenwerking belemmeren en de relatie 

tussen de gemeenschap en de institutie beschadigen (Simon, 2010, p.275). Het belangrijkste 

voordeel van co-creërende participatie is dat het museum nieuwe relaties zal vormen met de 

gemeenschap: “Co-creative projects allow cultural institutions to form partnerships that are 

responsive tot he needs and interest of their audiences.” (Simon, 2010, p.279).  

 Het laatste model, het organiserend participerend model stelt het museum zich 

uitnodigend op voor bezoekers die iets willen organiseren vanuit eigen behoeften of interesses 

(Simon, 2010, p.280). Een vaak gebruikte vorm is de formele uitnodiging van een artiest of 

kunstenaar om een expositie van zijn of haar werk tentoon te stellen. Er zijn echter ook veel 

informele manieren van het organiserend participerend model (Simon, 2010, p.281). Het 

verschil met het co-creërend participatief model is dat de belangen van de culturele institutie 

niet meespelen in de vormgeving en inhoudsbepaling van de tentoonstelling. Het museum 

fungeert in dit participerend model als operationele ruimte voor bezoekers. Dit heeft tot effect 

dat nieuwe bezoekers mogelijk een connectie vormen met de culturele institutie doordat 

tentoonstellingen aansluiten bij hun behoeftes en verlangens (Simon, 2010, p.298).  

 Deze vier participerende methoden zorgen voor nieuwe, diepgaande sociale connecties 

tussen bezoekers en de culturele institutie, en zorgen voor een gevoel van eigenaarschap bij de 

betrokken bezoekers. Elk model sluit aan bij verschillende behoeftes van bezoekers; het is 
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daarom niet zo dat het ene model per definitie een hogere participatie creëert dan andere 

modellen (Simon, 2010, p.10). Daarnaast kunnen er ook combinaties tussen de modellen 

worden toegepast binnen culturele instituties, in lijn met de behoeftes van bezoekers, waarden 

van de organisatie en de doelen.  

 Toch betekent het implementeren van één van de modellen niet direct dat sociale 

participatie in stadium vijf, het museum als sociaal platform, wordt bereikt. Dit hangt ook af 

van de interactie die plaats vindt in de tentoonstelling, door de werkvormen en de manier hoe 

objecten worden ingezet (Simon, 2010, p.128). Een van de manieren om dit te doen is door 

‘Social Objects’ in te zetten in de tentoonstelling: “Social Objects are the engines of socially 

networked experiences, the content around which conversation happens” (Simon, 2010, p.128). 

In andere woorden, het inzetten van werkvormen die bezoekers prikkelen om samen met 

(onbekende) andere bezoekers in gesprek te gaan, zal de participatie in de tentoonstelling 

verhogen. Een social object kan bijvoorbeeld een confronterend artefact of kunstwerk zijn, waar 

een gespreksvraag of interactie aspect aan gekoppeld is. Om te zorgen dat een social object 

daadwerkelijk interactie creëert dient het persoonlijk, actief, provocatief en relationeel zijn 

(Simon, 2010, p.129). Simon onderscheidt er vijf manieren hoe social objects kunnen worden 

ingezet: Allereerst benoemt Simon het stellen van vragen aan bezoekers in de tentoonstelling 

(Simon, 2010, p. 139). Ten tweede noemt Simon dat het organiseren van rondleidingen met 

gidsen kan zorgen voor directe interpretatie en interactie tussen bezoekers die gezamenlijk een 

tour volgen (Simon, 2010, p.152). Ten derde kan er worden gekozen om objecten naast elkaar 

te plaatsen die conflict weergeven, of die verschillende kanten in een debat weergeven (Simon, 

2010, p.158). Ten vierde benoemt Simon het geven van instructies voor interactie in de vorm 

van installaties die in het museum zijn opgesteld, bijvoorbeeld doordat een installatie alleen 

werkt als er twee mensen samenwerken (Simon, 2010, p.164). Tot slot kunnen social objects 

op een goede manier inzet worden, door bezoekers hun ervaring te laten delen met vrienden of 

familie thuis, door het sturen van kaarten of foto’s (Simon, 2010, p.172).  

 Door in tentoonstellingen bewust ruimte te creëren voor geleide interactie door middel 

van social objects, kunnen bezoekers die niet betrokken zijn in het maakproces van 

tentoonstellingen eveneens een collectieve ervaring hebben met medebezoekers. Anders 

gezegd: hoe meer ruimte voor actieve interactie tussen bezoekers, hoe hoger de sociale 

participatie van bezoekers (Simon, 2010, p.164).  
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3.4 Participerende inclusie 

 

Simon beschrijft de participatie-theorie dus als een middel om de connectie tussen het museum 

en de omgeving te versterken door nieuwe manieren van verbinding aan te gaan (Simon, 2010, 

p.4). Hoewel ze hier spreekt van een manier tot verbinding, legt Simon niet expliciet het 

verband met inclusiviteit. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan hoe participatie kan 

bijdrage aan inclusieve musea.  

 Ondanks dat sociale participatie het museum kan omvormen in een sociaal platform 

waar verschillende mensen zich thuis voelen en verbinding ervaren, is het niet automatisch zo 

dat musea met participerende methoden inclusieve plekken zijn, hoewel de aspiratie er wel vaak 

is (Simon, 2016b) n de participatie-theorie worden gemeenschappen en beoogde 

bezoekersgroepen uitgenodigd een rol in het ontwikkelen van tentoonstellingen te spelen 

(Simon, 2010, p.197). De vier designs van participatie laten zien dat er verschillende rollen zijn 

die bezoekers en participanten op zich kunnen nemen. Dit heeft het effect dat musea meerdere 

narratieven vertellen; door deze meerstemmigheid kan het museum fungeren als een veilige, 

creatieve en inspirerende plek voor verschillende groepen mensen doordat bezoekers zich 

herkennen in de tentoonstelling (Ang, 2005, p.319). Deze nieuwe relatie van erkenning zorgt 

voor zingeving bij de bezoeker (Alma, 2018, p.164). Anders gezegd, zorgvuldig implementeren 

van de participatie-theorie kan dus zorgen voor een meerstemmige representatie van de 

samenleving, en zal dus diversiteit stimuleren. 

 Echter, kan opnieuw de vraag worden gesteld wie er participeert. Hier sluit de theorie 

van Simon aan op de Gatekeeper Theory van Coleman (2016, p.43). Simon trekt het echter 

verder, door niet enkel een handreiking te doen naar sleutelfiguren, maar hen actief uit te 

nodigen onderdeel te worden van een gedeelde gemeenschap in het museum. Simon noemt dit 

‘‘Opening-Up’ het museum: 

 

 “Turning them in to places that are not places where people only come to visit but 

turning them into places where you can actively participate, where you connect with 

cultures and hopefully through those experience can connect more deeply with each 

another” (Simon, 2012, 0:21-0:35).  

 

Oftewel, door actief groepen te benaderen om gebruik te maken van de ruimte die het museum 

biedt, bij een organiserend model, of vertegenwoordigers uit te nodigen mee te beslissen bij de 

vormgeving van het museum, bij een samenwerkend of co-creërend model, wordt het museum 



 49 

toegankelijker voor een divers publiek (Simon, 2010, p.126). Door de functie van het museum 

volledig opnieuw te ontwikkelen, vanuit diversiteit en hierbij barrières die nieuwe bezoekers 

wellicht ervaren te beperken, kan het museum dus ook een gelijkwaardige worden 

vormgegeven. 

De participatie-theorie geeft dus handvatten aan museumpersoneel om het museum een 

diverse en gelijkwaardige plek te laten zijn, mits de participatie in elk aspect van het museum 

wordt gewaarborgd. Inclusiviteit is niet te behalen met een target of een doelstelling. Het is een 

gevoel van wederzijds respect en erkenning (Martines-Acosta & Farero, 2018, p.256). Simon 

beschrijft dat het success van de participatie vooral afhangt van de interactie met de bezoekert: 

“Three necessary components for a participatory mechanism to be successful are a plausible 

promise, an effective tool and an acceptable bargain with the participants” (Simon, 2010, p.17). 

Om het museum ook inclusief te maken, oftewel, een ruimte waarin iedereen zijn volledige zelf 

kan zijn, dient te participatie van de bezoeker serieus te worden genomen, en dient het een 

daadwerkelijke invloed te hebben op het museum. Dit is enerzijds terug te zien in het 

maakproces van de tentoonstelling, waarbij in een hosted of samenwerkend design 

verschillende mensen gezamenlijk een tentoonstelling ontwerpen. Ook bezoekers van het 

museum dienen serieus te worden genomen, bovendien is het van belang dat er ruimte ontstaat 

voor verschillende bezoekers om met elkaar in gesprek te gaan (Simon, 2016b). Bezoekers van 

tentoonstellingen en binnen de ruimte van het museum moet er actief ruimte gemaakt worden 

voor interactie tussen verschillende mensen, Simon noemt dit Social Bridging (Simon, 2010, 

p.139). Oftewel de interactie tussen verschillende lagen van de samenleving, door het museum 

opnieuw in te richten als diverse, gelijkwaardige en inclusieve ontmoetingsplek.  

 Samenvattend, de participatie-theorie van Nina Simon draagt bij aan inclusiviteit door 

de praktische methoden voor het betrekken van (beoogde) bezoekers in het maakproces, en 

daardoor de museumervaring om te vormen van een individuele naar een collectieve 

zingevingservaring. Door dit proces kan het museum volgens Simon een sociaal platform of 

ruimte te worden voor ‘Social Bridging’, waardoor het museum (opnieuw) een centrale 

culturele positie in de maatschappij inneemt. Hierdoor kan het museum fungeren als een 

inclusieve plek waar verschillende mensen uit de samenleving verbindingen mee vormen, en 

daardoor ook verbindingen met elkaar vormen. Mits de participatie divers, gelijkwaardig en 

inclusief is.  
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3.5 Conclusie  

 

Nina Simon heroverweegt door middel van participatie de klassieke rol van musea in de 

maatschappij. In het boek The Participatory Museum (2010) legt Simon niet expliciet het 

verband met inclusiviteit. In dit hoofdstuk is gepoogd deze relatie expliciet te maken. Het 

stimuleren van participatie heeft potentie om DIG te stimuleren, mits de diversiteit en 

gelijkwaardigheid wordt gewaarborgd, door daadwerkelijk meerstemmigheid de ruimte te 

geven, en hier serieus en waardig mee om te gaan. In het maakproces vraagt dit om een volledig 

herzien van de manier waarop een tentoonstelling wordt vormgegeven, Simon onderscheidt 

hierin vier modellen: bijdragend, collaboratief, samenwerkend en organisatorisch.  

Maar ook voor bezoekers moet de participatie op een diverse, gelijkwaardige en 

inclusieve manier vorm te krijgen. Hiervoor stelt Simon social bridging voor, waarbij het 

museum door verschillende installaties de interactie tussen verschillende bezoekers stimuleert. 

Participatie alleen zorgt echter niet voor inclusieve tentoonstellingen, daarvoor is een diverse 

groep, die gelijkwaardig deelnemen en invloed hebben op de ruimte nodig. Simon (2010) blijft 

in haar theorie optimistisch over de wens en inzet die beoogde bezoekers willen doen, deze 

inzet ziet Simon (2010) als een voorwaarde om de participatie te doen slagen. Simon (2010) 

ziet geen probleem in tentoonstellingen die een specifieke doelgroep aanspreken, maar laat 

onbesproken hoe diversiteit en gelijkwaardigheid in deze gevallen kunnen worden 

gewaarborgd.  

Toch vormt Simon (2010) een aanvulling op de theoretische typologie van Sandell 

(1998) en Coleman (2016), door de praktische handvatten die de participatie biedt. Simon 

(2010) geeft aan de hand van de praktijk inzicht in hoe, mits de participatie divers, gelijkwaardig 

en inclusief is, het museum een positieve impact kan maken op sociale integratie, door het 

museum een ontmoetingsplek van, voor en door bezoekers te laten zijn.  
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Hoofdstuk 4 Inclusieve vrijdenkers  

 

4.1 Inleiding 

 

In hoofdstuk twee en drie zijn er verschillende theorieën aangereikt hoe musea vorm kunnen 

geven aan deze ambitie. Om inzicht te krijgen hoe deze vertaalslag van ambitie naar praktijk 

wordt verwezenlijkt wordt in dit hoofdstuk de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu 

in het Amsterdam Museum geanalyseerd. 

 Dit hoofdstuk richt zich op de manier hoe in deze tentoonstelling vorm wordt gegeven 

aan inclusiviteit. Allereerst zullen de culturele sector brede Code Culturele Inclusie en 

Diversiteit (CCDI) en de ondernemingsplannen (2017-2020;2021-2024) worden onderzocht 

om inzicht te krijgen in de manier waarop de ambitie voor diversiteit, gelijkwaardigheid en 

inclusiviteit is vastgelegd in het beleid.  

Vervolgens zal aan de hand van de vier velden waarin inclusiviteit moet worden 

geïmplementeerd volgens de CCDI: Publiek, Programma, Personeel en Partners, de 

praktische invulling van dit beleid worden geanalyseerd. Het zwaartepunt zal liggen op de 

invulling van het programma van de tentoonstelling, omdat de andere velden zich 

voornamelijk richten op de rol van het instituut. Hiervoor zullen vier componenten worden 

onderzocht: het historische overzicht, de kunstobjecten, de participatieve ruimtes en recensies 

op de tentoonstelling (zie bijlage A voor een overzicht van de primaire bronnen van de 

casus).23 

 De centrale vraag van dit hoofdstuk is: Hoe wordt in de tentoonstelling Vrijdenkers 

van Spinoza tot Nu in het Amsterdam museum vormgegeven aan diversiteit, 

gelijkwaardigheid en inclusiviteit?  

 

4.2 Beleid Diversiteit en Inclusie van Amsterdam Museum 

 

De Code Culturele Diversiteit en Inclusie (CCDI) 

De CCDI is een document van zelfregulering ontwikkeld van, voor en door de culturele sector 

om handvatten aan te reiken om de groeiende vraag naar duurzame inclusieve culturele 

 
23 In het volgende hoofdstuk worden de verbanden met de theorieën van Sandell (1998) en Coleman (2016) over 
de representatie van verschillende perspectieven en het bereik van het museum in verandering van de 
maatschappij, en de uitwisseling van die perspectieven en koppeling aan sleutelfiguren van netwerken verder 
uitgewerkt. In dit hoofdstuk zal daarom nog niet expliciet de verbinding worden gemaakt met de theorieën uit 
hoofdstukken twee en drie.  
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ruimtes te beantwoorden (Codedi, 2021, p.2). De CCDI is gebaseerd op de overtuiging dat 

diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid alle drie moeten worden gewaarborgd in de 

culturele instellingen: “niet ondanks, maar juist dankzij de verschillen en overeenkomsten die 

er zijn. Het is essentieel dat iedereen onderdeel is van de besluitvorming en de mogelijkheid 

heeft om ideeën aan te dragen” (Codedi, 2021, p.6).24 De code is opgebouwd uit vijf principes 

waarmee culturele organisaties vorm kunnen geven aan DIG (Codedi, 2021, p.4). 

1. “Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie” (Codedi, 2021, p.4). Elke 

culturele instelling dient te weten wat de start positie is ten opzichte van inclusiviteit 

en diversiteit. Deze zelfkennis is nodig om kritisch te blijven op de eigen organisatie.  

2. “Je integreert diversiteit en inclusie in je visie” (Codedi, 2021, p.4). De ambitie voor 

inclusiviteit dien je te expliciteren. Een organisatie moet publiekelijk de 

verantwoordelijkheid en de taak om te veranderen erkennen, zodat dit ook in de 

praktijk wordt aangegaan.  

3. “Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven van de code” (Codedi, 

2021, p.4). Iedereen die zich aan de organisatie verbindt, deelt de 

verantwoordelijkheid voor inclusiviteit en diversiteit. Daarom is het van belang dat het 

draagvlak voor de verandering wordt verbreed en het gesprek levend wordt gehouden.  

4. “Je stelt een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering.” (Codedi, 2021, 

p.4). De vier velden waarin inclusiviteit en diversiteit moet worden vormgegeven zijn 

de vier ‘P’s’: Programma, Publiek, Personeel en Partners.  

5. “Je monitort en evalueert naleving van de code en je legt er verantwoording over af” 

(Codedi, 2021, p.4). De vertaalslag van de ambitie naar de praktijk is volgens de code 

een continu proces. Om vooruitgang zichtbaar te maken, en om kritisch te blijven op 

wat nog dient te veranderen is het van belang dat de organisatie steeds blijft meten 

waar het staat in de verandering.  

 

De vier velden die de CCDI omschrijft zijn personeel, partners, publiek en programma. Bij de 

eerste component het personeel, is het van belang om inclusieve en eerlijke representatie van 

de samenleving in het personeel op verschillende lagen van de organisatie. De CCDI stelt dat 

een divers personeelsbestand noodzakelijk is om de stemmen van de samenleving te vertonen 

en sensitief te zijn voor intersectionele inclusiviteit. Dit kan worden onderzocht aan de hand 

 
24 In de code wordt diversiteit als volgt gedefinieerd: “dat mensen op een reeks van zichtbare en onzichtbare 
kenmerken van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen.” Inclusie wordt gedefinieerd als: “hoe je met 
verschillen en overeenkomsten omgaat.” 
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van de personeelsgegevens (Codedi, 2021, p.10). De tweede component zijn partners: volgens 

de CCDI is het de verantwoordelijkheid van de culturele sector om alleen partnerschappen 

aan te gaan met organisaties die het belang van DIG onderschrijven (Codedi, 2021, p.11).  

 Als derde dient het publiek van de tentoonstelling divers, inclusief en gelijkwaardig te 

worden behandeld. Onder andere door (fysieke) toegankelijkheid, het juiste taal- en toon-

gebruik, en het actief uitnodigen van beoogd publiek kunnen bijdrage aan de mate waarin 

publiek zich verbonden voelt met de instelling (Codedi, 2021, p.10). De bereikcijfers en inzet 

in de gewenste doelgroepen zijn hiervoor mogelijke indicatoren (Codedi, 2021, p.10).  

De laatste component, het programma, omvat een gelijkwaardige representatie van de 

samenleving in de producten die culturele instellingen maken (zoals meerstemmige 

tentoonstellingen, diverse theatervoorstellingen en dergelijken). Een tentoonstelling moet dus 

verschillende perspectieven waarborgen, en gelijkwaardig en inclusief worden vormgegeven. 

Een mogelijke aangedragen meetwaarde hiervan is algemene publiekstevredenheid en 

recensies in relevante media (Codedi, 2021, p.9). 

 

CCDI en Ondernemingsplan  

Het Amsterdam Museum erkent de verantwoordelijkheid om de diversiteit in de stad te 

representeren in het museum, en expliciteert dit onder andere in de missie: “De 

veelstemmigheid van de stad te laten doorklinken en te weerspiegelen” (Amsterdam Museum, 

z.d.A). Ook de kernwaarde ‘verbinding’ illustreert de ambitie om duurzaam vorm te geven 

aan DIG, “We hanteren co-creatie en coproductie als fundamentele uitgangspunten, maken 

ruimte, en nemen onze verantwoordelijkheid als centrale en inclusieve instelling in de 

Amsterdamse kunst-, cultuur- en erfgoedsector” (Amsterdam Museum, z.d.B).  

Het beleid omtrent diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid in de 

ondernemingsplannen van 2017-202025 en 2021-2024 zijn gebaseerd op de Code Culturele 

Diversiteit en Inclusie (Amsterdam Heritage Museums, 2016, p.11; Amsterdam Museum, 

2022b, p. 32). De twee ondernemingsplannen laten de ontwikkeling zien die het Amsterdam 

Museum heeft doorgemaakt in het vormgeven aan DIG in het museum. Zo beschrijft het 

ondernemingsplan van 2017-2020 enkel dat de programma’s van het museum moeten 

prikkelen en conflict mogelijk moet zijn: “Geen safe story’s, maar presentaties en 

programma’s die inzicht en verdieping brengen” (Amsterdam Heritage Museums, 2016, 

p.11). Hierbij wordt de ambitie benoemt om “alle Amsterdammers” te representeren, door het 

 
25 Dit beleidsplan is nog samen geschreven met de Heritage museums van Amsterdam. Een gezamenlijk 
beleidsplan van meerdere musea voor het kunstondernemingsplan 2017-2020.  
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“verhogen van de publieksparticipatie en het waarborgen van de diversiteit die de 

‘Amsterdammers’ kenmerkt” (Amsterdam Heritage Museums, 2016, p.18).  

In het beleidsplan van 2021-2024 is het beleid omtrent DIG verdiept. Zo is de eigen 

startpositie van het Amsterdam Museum bepaald, waarmee de organisatieverandering naar 

een inclusieve instelling is ingezet (Amsterdam Museum, 2022b, p.32). Ook wordt er 

verwezen naar verdieping van participatief programmeren en programma en hulpmiddelen 

voor bezoekers met een beperking. De CCDI wordt net als bij het ondernemingsplan van 

2017-2021 benoemd, maar wordt in dit latere beleidsdocument verder uitgewerkt en toegepast 

op de specifieke situatie van het Amsterdam Museum. De principes van de CCDI komen 

terug in het ondernemingsplan, al is er wel nog ruimte voor verdere uitwerking en 

specificering.  

 Het Amsterdam Museum onderzoekt en benoemt in het ondernemingsplan 2021-2024 

de achtergrond en huidige situatie (principe 1), maar diversiteit en inclusie is ook opgenomen 

in de missie en visie (principe 2). Ook het draagvlak binnen het Amsterdam museum is 

onderzocht, en er wordt gestuurd op het vergroten van dit draagvlak. Zo wordt er in het 

ondernemingsplan gesproken over diversiteit en inclusie-managers en wordt er gewerkt door 

een groep onderzoekers aan een integraal diversiteit en inclusiviteit-project (principe 3). Het 

plan van aanpak is nog onder constructie maar een nulmeting diversiteit en inclusie is 

uitgevoerd in 2020, hierin is ook aandacht besteed aan gelijkwaardigheid (V.Vroon, 

persoonlijke correspondentie, 27 januari 2022). Hoewel een officieel plan van aanpak uitblijft 

(principe 4) en ook de evaluatie van diversiteit en inclusie nog niet gepubliceerd is (principe 

5), betekent dit niet dat diversiteit en inclusie bij het Amsterdam Museum in de 

kinderschoenen staat. Het Amsterdam Museum neemt actief positie in, en zet zich in voor de 

diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie en gaat hierin zorgvuldig te werk. Het begin van de 

organisatieverandering is daarmee ingezet.  

 

4.3 Doelstellingen inclusiviteit: Personeel, Partners en Publiek.  

 

De ambitie van het Amsterdam Museum om diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid te 

waarborgen is evident uit voorgaande analyse. Ook de eerste stap namelijk het expliciteren van 

deze ambitie wijst erop dat het Amsterdam Museum de verantwoordelijkheid als publieke 

instelling aangaat. Ook in de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu is deze ambitie 

geëxpliciteerd: “Het doel is een relevant stadsmuseum te worden voor de ontelbare culturen en 

identiteiten die Amsterdam rijk is. Meerstemmigheid, inclusie en diversiteit staan centraal” 
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(Amsterdam Museum, 2020, p.3). Ook in de drie kerndoelen van de tentoonstelling is de 

aandacht voor DIG te zien.  

(1) ‘Bewustwording: Vrijheid en vrijdenken is niet vanzelfsprekend en moet steeds 

bevochten worden. Vrijdenken wordt gedefinieerd als: “Het vermogen om bestaande 

denkbeelden niet voor vanzelfsprekend aan te nemen en een onafhankelijke gedachte te durven 

hebben.” (p.4) 

 (2) Conflict laten zien: Vrijdenken gaat in tegen de bestaande orde en daardoor ontstaat 

groepsdruk” (p.5). Er wordt opgemerkt in het projectplan dat een tentoonstelling over 

vrijdenken ‘bijna smeekt om het centraal stellen van conflict en wrijving,’ doordat vrijdenken 

deze wrijving vereist (p.5). 

(3) Bezoeker aanspreken op het individuele vrijdenken en verantwoordelijkheidsgevoel: 

Hoe ga je met elkaar om als je het oneens bent?” (p.5) Het projectplan laat eveneens de behoefte 

zien om gebruik te maken van de participatiemethode, en het bevorderen van zelfreflectie.  

Deze doelstellingen geven ruimte voor een inclusieve en diverse tentoonstelling vol 

meerstemmigheid. Hiervan zijn het stimuleren tot reflectie van bezoekers en het laten zien 

verschillen inherent onderdeel. Om inzicht te geven in hoe dit in de praktijk vorm krijgt wordt 

aan de hand van personeel, partners, publiek en programma de tentoonstelling Vrijdenkers van 

Spinoza tot Nu onderzocht (p.5) 

 

4.3.1 Inclusief Personeel  

Er wordt in deze tentoonstelling gewerkt met een team van vijf curatoren, met allen een eigen 

expertise.26 Zo is er een historische curator, die voornamelijk de historische lijn voor haar 

rekening neemt. Ook zijn er twee kunstcuratoren, die beiden een eigen deel van de 

tentoonstelling vormgeven (Amsterdam Museum, 2021). De laatste curator is 

verantwoordelijk voor de dramaturgie voor de tentoonstelling, en let in het bijzonder op 

sensitiviteit voor diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid.27 Door de tentoonstelling te 

maken met een groep curatoren, worden perspectieven vertegenwoordigd zijn in de selectie 

van objecten, personen en kunstwerken en in de vormgeving van de tentoonstelling. Ook door 

gebruik te maken van een klankbordgroep, bestaande uit leden van het Humanistisch 

Verbond, worden er meerdere stemmen opgenomen.  

 
26 Het curatorenteam bestaat uit vier personen. Imke Ruigrok, Nathalie Faber, Marieke van den Doel en Jurgen 
Tjong A Fong. Daarnaast biedt Margriet Schavemaker input vanuit de directie. 
27 Jurgen Tjong A Fong is dramaturg. Dramaturgie is het samenspel van theater spelen. Hierbij gaat het om de 
vraag hoe een product, tentoonstelling of theaterspel op het publiek overkomt.  
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4.3.2 Inclusieve Partners 

Er zijn verschillende partners betrokken bij de tentoonstelling; samenwerkingspartners, 

inhoudelijke bijdragers en financieringspartners (zie afbeelding 4.1).  

 

Samenwerkingspartners 

De tentoonstelling is een coproductie met het Humanistisch Verbond ter ere van het 75-jarig 

bestaan van de vereniging in mei 2021. Het Humanistisch Verbond zet zich in voor “een 

samenleving waarin iedereen vrij is om zelf zijn persoonlijke invulling te geven aan leven, 

liefde, denken en dood” (Humanistisch Verbond, 2021). Vrijdenken staat centraal omdat dit 

een van de pijlers is van het Humanistisch Verbond, en Amsterdam historisch wordt gezien 

als een broedplaats voor vrijdenkers. De missie van het Humanistisch Verbond is: “Wij willen 

volgende generaties een betekenisvol leven meegeven. Dat zij vrij zijn om te kunnen denken, 

doen en leven. Want wij willen uiteindelijk maar een ding: een samenleving die ook in de 

toekomst menswaardig blijft.” Het Humanistisch Verbond erkent daarmee de noodzaak om in 

te blijven zetten op inclusiviteit.  

 

Inhoudelijke bijdrages 

Naast het Humanistisch Verbond zijn er meerdere betrokkenen die hebben bijgedragen aan de 

inhoud van de tentoonstelling. In de introductiefilm worden stellingen voorgelegd aan 

verschillende publieke figuren, zoals aangegeven in het colofon onder “Bijdragen aan de 

Multimedia.” Dit betreft een diverse groep publieke figuren die zich uitspreken over 

maatschappelijke thema’s. Voorbeelden zijn politica en feministe Hedy d’Ancona, die 

uitgesproken voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen strijdt, en Lale Gül, een jonge 

schrijfster die afstand heeft genomen van haar islamitische opvoeding. Bij de selectie is 

gepoogd een meerstemmig representatie van visies op de stellingen weer te geven.  

 

Sponsering en financieringspartners 

Het Humanistisch Verbond is niet alleen een samenwerkingspartner, maar ook een 

financieringspartner. Daarnaast wordt een deel gefinancierd door de gemeente Amsterdam. 

Ook zijn er geldstromen vanaf de VriendenLoterij, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard 

Cultuurfonds en de Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (Amsterdam Museum, z.d.B) Al 

deze partners zijn inhoudelijk niet betrokken bij de samenstelling van de tentoonstelling. In 

sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar ook bij de 
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gemeente Amsterdam moet het museum duidelijk maken wat de maatschappelijke waarde is 

van de tentoonstelling. Toegankelijkheid en het integreren van diversiteit, inclusiviteit en 

gelijkwaardigheid zijn enkele voorwaarde voor deze financiering.  

 

  
Figuur 4.3 Colofon Vrijdenkers Tentoonstelling 

 

4.3.3 Inclusief Publiek 

Het Amsterdam Museum heeft daarnaast een divers publiek aangetrokken door de 

samenwerking met het Humanistisch Verbond, dat door actieve uitnodiging van het eigen 

netwerk van 17.000 leden, een potentiële nieuwe groep heeft aangetrokken tot het Amsterdam 

Museum (Humanistich Verbond, z.d.). Daarnaast is er door inhoudelijke bijdrages van 

sleutelfiguren in de samenleving, en deze in te zetten voor de promotie van de tentoonstelling 
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ook een diverse mensen die zich met deze figuren identificeren aangesproken. Voorbeelden 

hiervan zijn activist voor gendergelijkheid Nanoah Struik en Mitchell Esajas, oprichter van de 

Black Archives (Amsterdam Museum, 2021).  

In 2021 hebben in totaal 58.000 mensen het Amsterdam Museum bezocht (Amsterdam 

Museum, 2022a). Gedurende dit jaar waren er verschillende tentoonstellingen te bezichtigen 

in het Amsterdam Museum, waaronder de tentoonstelling Gouden Koets, die 

hoogstwaarschijnlijk het grootse aantal van de bezoekers trok door de nationale en 

internationale aandacht voor de maatschappelijke discussie over de toekomst van de Gouden 

Koets. Er is echter geen specifieke bezoekersinformatie voor de tentoonstelling Vrijdenkers 

van Spinoza tot nu, mede doordat bezoekers gelijktijdig elke tentoonstelling konden bezoeken 

(V.Vroon, persoonlijke communicatie, 15 januari 2022). 

   

 

4.4 Inclusief Programma 

 

In de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot Nu wordt beoogd om in de selectie van 

personen, objecten en kunstwerken, te werken vanuit meerstemmigheid (Amsterdam 

Museum, 2020. P.3). De tentoonstelling laat de geschiedenis van vrijdenken zien aan de hand 

van zes thema’s: vrijheid van meningsuiting, religie, etniciteit, antikolonialisme, gender en 

relatie tot de natuur (Amsterdam Museum, 2022a). In deze paragraaf zal het programma van 

de tentoonstelling worden geanalyseerd (in bijlage A zijn de bronnen uiteengezet).28 Dit is als 

volgt opgebouwd: ten eerste zullen de kunstwerken die vrijdenken en de zes centrale thema’s 

verbeelden worden besproken (paragraaf 4.4.1). Vervolgens zal het historisch overzicht dat in 

het midden van de tentoonstelling is opgesteld worden onderzocht (paragraaf 4.4.2). Deze 

twee onderdelen bevinden zich (bijna) allen in het ‘grid’ van kunstenaar Aam Solleveld, dat 

met vierkanten en open einde de moeilijkheid van vrijdenken verbeeld.29 In afbeelding 4.2 en 

4.3 hieronder is een weergave van de tentoonstelling zichtbaar. Ten derde worden de 

participatieve ruimtes, waarbij de bezoeker wordt uitgedaagd om zelf tot een begrip van 

 
28 Om de controleerbaarheid van dit onderzoek te verhogen zal wanneer er verwezen wordt naar de teksten die in 
de tentoonstelling zijn gebruikt verwezen worden naar een nummer in de voetnoot. Deze tekstnummers zijn 
toegekend vanuit het museum en onderdeel van de casedatabase.  
29 De tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu bestaat dus uit verschillende onderdelen. De eenheid tussen 
deze verschillende onderdelen wordt onder andere bereikt door de vormgeving van de tentoonstelling in het 
‘grid’ van kunstenares Aam Solleveld (2021). Dit raamwerk van vlakken van precies 1,5 meter met open einde is 
gekozen door het effect dat het heeft op de objecten die tentoongesteld zijn, waarmee het grid interacteert of in 
sommige gevallen totaal negeert. Solleveld, A. (2021). 
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vrijdenken te komen besproken (paragraaf 4.4.3). Tot slot worden vier recensies op de 

tentoonstelling besproken, dat de CCDI aandraagt als meetwaarde voor het programma 

(paragraaf 4.4.4.; Codedi, 2021, p.10). Bij al deze vier onderdelen is geanalyseerd door te 

kijken op welke manier diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid terugkomen. De vraag 

die steeds opnieuw wordt beantwoord is: hoe is diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit 

terug te zien.  

   

 

  

  

Figuur 4.4 Tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu, zaal 2.  
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Figuur 4.5 Tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu, zaal 3.  

4.4.1 Kunst 

De kunst in de tentoonstelling is geselecteerd om een volledig beeld te geven van wat 

vrijdenken betekent of kan betekenen. Het bestaat uit schilderijen, afbeeldingen, 

gebruiksvoorwerpen en videofragmenten. De voornaamste uitdaging in het vormgeven aan 

diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in de kunstlijn is de selectie van kunstwerken. In 

deze analyse is gekozen om een aantal kunstwerken, die exemplarisch zijn voor de manier 

waarop de curatoren de selectie hebben gemaakt, te bespreken.  

 

Selectie op basis van historisch figuur 

Een van de eerste kunstwerken in het museum is de prent van Job Koelewijn, Bonnet 1992-

2008 (zie afbeelding 4.4). In deze fotoprent is een persoon afbeeldt, die een kubus van 

spiegels om het hoofd draagt. Hiermee benadrukt Koelewijn de eenheid van de mens met zijn 

omgeving en gelijktijdig de continue interpretatie die de mens aan de natuur geeft. De keuze 

voor dit kunstwerk is gekozen door de relatie van het kunstwerk met Spinoza. Filosoof en 

Spinozageleerde Wim Klever (z.d.) beschrijft de relatie als: “Het mensenhoofd waarin de 

takken weerspiegeld worden, is niets dan natuur, eigenlijk hetzelfde als de natuur daarbuiten. 

Wonderfull. Het is een Spinozabeeld, dat misschien dieper dan welke andere voorstelling, 

Spinoza himself weergeeft.”  
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Figuur 4.4 Bonnet (1998-2008) – Job Koelewijn 

 

Selectie kunstwerk als verbeelding van vrijdenken 

Daarnaast zijn er kunstwerken geselecteerd die vrijdenken als concept verbeelden. Een 

voorbeeld is de katheder van Remy Jungerman: Nobody is Protected (2008). Jungerman zet 

met dit kunstwerk de miscommunicatie tussen verteller en ontvanger centraal (zie figuur 4.5). 

Dit kunstwerk geeft eveneens aan dat een verhaal of product nooit een volledig beeld kan 

schetsen van iemand anders. Dit kunstwerk wordt daarmee ook ingezet om de onvermijdbare 

onvolledigheid van de tentoonstelling toe te lichten. 
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Figuur 4.5 Nobody is protected (2008) - Remy Jungerman 30 

 

Selectie kunstwerk op basis van conflict 

Een aantal kunstwerken is geselecteerd vanuit de doelstelling om conflict te laten zien. 

Voorbeeld is het kunstwerk van Tinkebell: My Dearest Cat Pinkeltje (2004, zie figuur 4.6). 

Dit kunstwerk is een tas gemaakt van de huid van de ‘depressieve’ kat van Tinkebell. Het 

symboliseert de normalisering van het slachten van bepaalde dieren voor cosmetische 

doeleinden. Het confronteert de bezoeker met de nalatigheid van de zorg voor dieren, en de 

selectiviteit van wie of wat bescherming zou verdienen. Dat dit werk ongemak veroorzaakt is 

zichtbaar in de bundel Dearest Tinkebell (2004-2008), een verzameling van alle haatmails en 

dreigementen die Tinkebell heeft ontvangen naar aanleiding van haar kunstwerk.  

 
30 Zoals de uitleg in het museum aangeeft: Nobody is protected (2008) - Remy Jungerman, Hoe proberen mensen 
zich verstaanbaar te maken? Nobody is protected toont een spreekgestoelte dat is bekleed met een veelheid aan 
microfoons die uitmonden in een wirwar van kabels. Maar geen enkele kabel is ingeplugd. Hoe hard men ook 
roept, men zal niet gehoord worden. Jungerman stelt vraagtekens bij de huidige staat van communicatie in de 
wereld. Wordt iedereen gehoord? Wie wel, wie niet? Sociale media hebben weliswaar het publieksbereik 
vergroot, maar zijn volgens hem geen garantie dat men elkaar beter of echt verstaat. (T.2.16)  
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Figuur 4.6 My dearest cat Pinkeltje (2004) – Tinkebell en Dearest Tinkebell (2008 ) – 

Tinkebell31 

Selectie op basis van thema en kunstenaar 

Andere werken die interessant zijn vanuit het oogpunt van diversiteit en inclusie zijn werken 

rondom thema’s als genderdiversiteit, seksueel vrijdenken en vrijheid vanuit lichamelijke en 

fysieke beperkingen of van kunstenaars die zich zo definiëren. Een voorbeeld hiervan is het 

kunstwerk van Jan Hoek, in samenwerking met Bruin Parry, kunstenaar en fotomodel met het 

syndroom van Down (zie afbeelding 4.7). Dat laat zien dat “De kunst is een viering van de 

outsider en gelijktijdige omarming ervan.32” 

 
31 Zoals het tekstbordje beschrijft: My dearest cat Pinkeltje (2004) - TINKEBELL - Katinka Simonse alias 
TINKEBELL maakte in 2004 een einde aan het leven van haar ‘depressieve’ kat Pinkeltje, en maakte van haar 
vacht een handtas. Onderliggend doel was de acceptatie van de slachting van productiedieren als koeien en 
varkens ter discussie te stellen. De haatmails en bedreigingen die TINKEBELL ontving waren ontelbaar. Ze 
bundelde die in het boek Dearest TINKEBELL, met informatie over de afzenders: ‘Het materiaal is gewoon op 
internet te vinden. Door het op deze manier in een boek te zetten, krijgt het een heel andere lading’, stelt ze. 
TINKEBELL vindt de vraag ‘hoever mag je gaan in de kunst’ onzin. Ze is er met haar werk op gericht om iets te 
bewerkstelligen bij het publiek, om aan te zetten tot nadenken. Dearest TINKEBELL, 2009. Het boek bevat een 
deel van de haat- en dreigmail die beeldend kunstenaar TINKEBELL in 2004-2008 ontving. (T. 3.41) 
32 T.2.48 
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Figuur 4.7 Power to the Models (2020) - Bruin Parry & Jan Hoek 

Ook het werk van fotografe Melanie Bonajo is een zoektocht naar het stemgeven aan 

gemarginaliseerde groeperingen in de maatschappij, zoals in het werk Rainbow (2015, zie 

afbeelding 4.8). Daarnaast zijn ook de afbeeldingen van Airich opgenomen in het museum. 

Airich is een Afro-Caribisch kunstenares die met haar fotografie modellen portretteert die niet 

voldoen aan de westerse standaarden van schoonheid. Haar werk is een oproep tot 

herdefiniëring van de zwarte identiteit (zie afbeelding 4.9, Airich, 2017). 

 

 
Figuur 4.8 Rainbow (2015) – Melanie Bonajo 

 
Figuur 4.9 Trophy (2017) - Airich 

 

Selectie stimulans tot zelfreflectie 
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Er zijn ook een aantal kunstwerken gekozen om de bezoeker te laten reflecteren op wat 

diegene verstaat onder vrijdenken. Een van de kunstwerken die als zodanig wordt ingezet is 

Vrijdenkers Ruimte vervolgd van Jonas Staal (2012) als (zie afbeelding 4.9).33 Het is een 

maquette van de vrijdenkersruimte ingericht door politieke partijen in de Tweede Kamer 

(2008-2012) door VVD en de PVV gecombineerd met de ruimtes ingericht als reactie hierop 

door GroenLinks, D66 en de PvdA voor de tentoonstelling Free Thinkers Space in het Van 

Abbemuseum in Eindhoven (2012). Staal benadrukt hier dat vrijdenken en de grens van 

vrijdenken en kwetsen, altijd afhankelijk is van het wereldbeeld van het individu.  

 
Figuur 4.10 Vrijdenkersruimte vervolgd (2012) - Jonas Staal 

 

 Deze vrijdenkersruimte komt ook terug in een ander deel van de tentoonstelling, in een 

videofragment van de documentaire Spinoza (1632-1676) - Durf te Denken (2011) van 

omroep Human. In de video beschrijft filosoof Joep Schrijvers de spotprenten van Gregorius 

Nekschot die tentoongesteld waren in de vrijdenkruimte in de Tweede Kamer. Hierbij stelt 

Schrijvers de vraag of de spotprenten kwetsend zijn. Schrijvers beargumenteert dat kunst 

kwetst als het een oproep doet tot geweldpleging in navolging van Spinoza, en concludeert dat 

deze spotprenten enkel de autoriteit in twijfel trekken.  

 Opvallend is dat in de video de spotprenten van Nekschot, onherkenbaar in beeld 

worden gebracht. Het museum beargumenteert als volgt: “uit veiligheidsredenen [is] besloten 

om over deze spotprenten een filter te plaatsten. Daarnaast lopen over deze beelden de 

emoties hoog op, waardoor nauwkeurig kijken en een open dialoog over dit onderwerp ter 

plekke niet mogelijk is.” 

 
33 Het tekstbordje hierbij beschrijft: In 2008 werd de ‘Vrijdenkersruimte’ in het Parlementsgebouw in Den Haag 
opgericht door VVD en PVV. Met deze ruimte wilden de partijen een platform bieden aan Nederlandse 
kunstenaars die te maken kregen met censuur, in het bijzonder vanuit orthodox islamitische hoek. Nadat de 
Vrijdenkersruimte werd opgeheven, werd het in 2011-12 door kunstenaar Jonas Staal naar het Van Abbemuseum 
en De Appel verplaatst, aangevuld met een vrijdenkersruimte van GroenLinks, D66 en PvdA. De maquette is een 
reconstructie van ‘Vrijdenkersruimte Vervolgd’. Volgens Staal zou iedereen zich de volgende vragen dienen te 
stellen: Over welke vrijheid willen wij het hebben? Aan wie is deze vrijheid dienstbaar? En wat is de 
ideologische achtergrond op basis waarvan wij over vrijheid of onvrijheid spreken? (T.3.41) 
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 Op deze interventie kwam kritiek van onder andere Schrijvers zelf, die aangaf 

censureren onverenigbaar te vinden met het thema vrijdenken. Deze discussie is vervolgens 

onderdeel gemaakt van de tentoonstelling doordat Schrijvers een hek mocht plaatsten met de 

tekst: “hier verlaat u de zone van vrijdenken” (zie figuur 4.10; persoonlijke communicatie 

Marieke van den Doel, april 2022). Ook wordt Femke Halsema geciteerd uit de openingsfilm: 

“maak van Amsterdam geen safe space maar een safe haven.”  

 Opvallend is dat het museum twee redenen aandraagt voor het censureren van de 

cartoons. Allereerst de veiligheid voor bezoekers: dit heeft te maken met angst voor aanslagen 

of geweldpleging tegen het museum. De tweede overweging is de emotionele bescherming en 

het gebrek aan mogelijkheid tot dialoog.34 Deze emotionele bescherming tegen mogelijke 

kwetsende aantijgingen, komen voort uit de nadrukkelijke ambitie om een inclusieve 

tentoonstelling neer te zetten. Echter is deze emotionele bescherming niet consequent in het 

museum toegepast, bijvoorbeeld door podium te geven aan Lale Gül die eenzelfde kritiek op 

de islam als Nekschot uit en als persoon te maken krijgt met geweld als het gevolg van haar 

overtuigingen.  

 

 

 
34 Aan de open dialoog die volgens het Amsterdam Museum nodig is om de spotprenten te bespreken wordt 
vormgegeven via het publieksprogramma, dat bestaat uit tien rondleidingen en debatten over thema’s waaronder 
een van die thema’s de vraag is of je mag ‘cancelen’ en waar de grens ligt van vrijheid van meningsuiting. 
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Figuur 4.11 Video Joep Schrijvers Human, zoals tentoongesteld in het museum op 24-02-

2022.35 

 Samengevat, is de diversiteit in de selectie goed terug te zien in de verschillende 

gronden van selectie, maar ook in het selecteren van diversiteit van kunstwerken zoals we 

zien bij Airich (2017) en Hoek (2020). Gelijkwaardigheid is eveneens terug te zien in de open 

houding naar ‘andersdenkenden.’ De actieve zoektocht naar vrijdenkers in kunstwerken geeft 

podium aan de buitenbeentjes. Ook in het videofragment van Nekschot, is er mede met het 

oog op het verwijderen van barrières van bezoekers door kwetsende opmerkingen, gekozen 

om de spotprenten onzichtbaar te maken. Echter kan juist dit onzichtbaar maken worden 

gevraagd vanuit inclusiviteit, doordat de stem van Nekschot wordt gedempt, om ruimte te 

maken voor andere stemmen. Desondanks kan juist dit onzichtbaar maken de inclusiviteit in 

de tentoonstelling blokkeren, dit zal verder worden uitgewerkt in hoofdstuk 5.  

 

4.4.2 Historische overzicht 

Het historisch overzicht bestaat uit personen en groeperingen die vrijdenken symboliseren: 

“In het historisch overzicht van deze tentoonstelling hebben wij ons beperkt tot schrijvers en 

kunstenaars bij wie het tegendraadse denken zich ook buiten hun werk manifesteerde.”36 Er 

wordt expliciet gesproken over een historisch overzicht van vrijdenken om ruimte te laten aan 

de interpretatie van bezoekers. “Maar wie voor de één een vrijdenker is, wordt door de ander 

als oproerkraaier gezien.”37  

Zoals de titel van de tentoonstelling aangeeft: Vrijdenkers, van Spinoza tot nu, begint 

de historische tijdlijn bij Baruch de Spinoza (1632-1677). In de tentoonstelling wordt Spinoza 

omschreven als een “voorstander van rationeel denken, tolerantie en het vrije woord”38 

Spinoza werd verbannen uit de Joodse Gemeenschap van Amsterdam omdat hij God en de 

natuur als gelijke omschreef. Spinoza wordt daarmee als eerste (Nederlandse) vrijdenker 

aangedragen, mede doordat hij vrijdenkers na hem heeft geïnspireerd door zijn gedachtegoed.  

Na Spinoza volgen een groot aantal vrijdenkers, omdat het onmogelijk is om elk figuur toe te 

lichten, zal in deze paragraaf enkel een aantal figuren worden aangedragen die representatief 

 
35 Deze interventie is echter niet gedurende de hele openstelling van de tentoonstelling gemaakt. Geplaats in 
januari 2022.  
36 T.2.1 
37 T.1.1  
38 T. 1.1 
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zijn voor de manier waarop diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid vorm krijgen in de 

historische lijn.  

 

Vrouwelijke Vrijdenkers  

Het historisch overzicht wordt gedomineerd door (witte) mannen. Anne Maria van Schurman 

(1607-1678) is de eerste vrouw die op de universiteit mocht studeren en is daarmee eveneens 

de eerste vrouw in de tijdlijn. Pas ongeveer 100 jaar later volgt Sojourner Truth (ca 1779 - 

1883).39 Truth vertelt in haar wereldberoemde speech Ain’t I a Woman (1851) de 

onmenselijkheid van het tot slaaf maken van anderen.  

Aletta Jacobs (1854-1929) en Wilhelmina Drucker (1847 - 1924) zijn toegevoegd om 

de inzet die zij toonden voor vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. Eveneens krijgt 

kunstschilder Jacoba van Heemskerck (1879-1923) podium met haar schilderkunst beïnvloed 

door de antroposofie. Ook Henriette Roland Holst (1869-1952) is opgenomen in de tijdlijn 

door haar inzet voor de verbetering van de positie van arbeiders en vrouwen. Tot slot is is in 

Raden Adjeng Kartini (1879-1904), een Javaanse voorvechtster van gelijke rechten voor 

vrouwen, onderdeel van de tijdlijn tot 1940. Dit maakt dat er in de eerste 400 jaar van de 

tijdlijn in de tentoonstelling slechts zeven vrouwen tentoongesteld zijn, tegenover 39 mannen. 

Hoewel dit geen representatie is van de samenleving is dit wel te verklaren doordat mannen 

meer ruimte kregen om zich te ontwikkelen en te uiten. Na 1950 is de verdeling tussen 

mannen en vrouwen in de historische tijdlijn gelijk. Bovendien zijn er ook genderfluïde en 

non-binaire vrijdenkers vertegenwoordigd in het tweede deel van de tijdlijn.  

Na 1950 krijgen ook meerdere vrouwenbewegingen een podium zoals de (tweede golf) 

feminisme van onder andere Hedy d’Ancona en Joke Smit (1933-1981) (zie figuur 4.12).40 

Ook het Zwart feminisme krijgt podium met specifiek aandacht voor Gloria Wekker en 

Philomena Essed. Het Zwart feminisme is een reactie op het feminisme vanuit het 

intersectionele positie van de Zwarte vrouw.41 In figuur 4.12 is zichtbaar hoe dit in de 

tentoonstelling vorm heeft gekregen.  

 
39 Hoewel Sojourner een Amerikaanse nationaliteit heeft, is zij geboren in slavernij in een Nederlandse 
Nederzetting in Amerika, als dochter van tot slaaf gemaakte van de Nederlander Johannes Hardenbergh.  
40 Deze tweede golf die eind jaren 60 ontstond gaat mede over protesten van de Dolle Mina’s over baas in eigen 
buik. “De beweging vocht voor legale abortus, kinderopvang en afschaffing van de wettelijke discriminatie van 
vrouwen. Vanaf eind jaren 1980 kwamen er belangrijke thema’s bij, zoals racisme, etniciteit, diversiteit en 
gendergelijkheid.” (T.3.25).  
41 Het tekstbord hierbij beschrijft: Het was de eerste openbare manifestatie waarbij zwarte-, migranten- en 
vluchtelingenvrouwen (ZMV) zich verenigden onder de term ‘zwart’. Leiders binnen ZMV waren de 
onderzoekers Gloria Wekker en Philomena Essed. Wekker onderzoekt de manieren waarop gender, ras en klasse 
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Figuur 4.13 Historische overzicht - zwart feminisme en de Tweede Golf feminisme 

 

Perspectief  

 
met elkaar verweven zijn en is bekend van haar boek Witte Onschuld (2017). Essed belicht in Alledaags racisme 
(1984) de racistische behandelingen en vooroordelen die zwarte vrouwen ondervinden in hun omgang met witte 
Nederlanders. Beide vrouwen kregen in Nederland te maken met haat en kritiek en werkten daarom jarenlang in 
het buitenland.” (T.3.28) 
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De personen die podium krijgen in het historisch overzicht worden beschreven vanuit 

verschillende perspectieven. Het is daarom een uitdaging om een volledig beeld te geven van 

deze historische figuren. Zo wordt Jacob Israel de Haan (1881-1924) voornamelijk besproken 

vanuit het thema seksueel vrijdenken, door zijn homo-erotische boek Pijpelijntjes (1904).42 In 

de introductie van De Haan, wordt daarmee weinig aandacht besteed aan het internationale 

beeld van hem als eerste politieke moord in Palestina. Hoewel videofragment Het eind dat 

Niemand keren kan (1992) wel is opgenomen, wordt de complexiteit van De Haan niet 

uitgewerkt. Het medium van tekstbordjes maakt het lastig deze complexiteit van figuren te 

vangen.  

 Eenzelfde beperking van de complexiteit van de tentoongestelde figuren is te zien bij 

Sutan Sjahrir (1909-1966). Sutan Sjahrir wordt benoemd binnen het thema zelfstandigheid, en 

wordt geïntroduceerd als: “Een van hen was Sutan Sjahrir (1909–1966), die als een van de 

weinigen bereid was met Nederland te onderhandelen.”43 Dat de Nederlanders Sutan Sjahrir 

als een van de weinige integer beschouwde, door zijn verzet tegen de Japanse inval, blijft 

onbesproken. Ook dat Sjahrir de eerste premier werd van Indonesië is niet benoemd 

(Willemse, 2021). De beeldvorming van Sjahrir is daarmee vanuit een Nederlands perspectief 

beschreven. Het doet hiermee geen volledig recht aan zijn beketenis voor Indonesie en de 

complexiteit van Sjahir.  

 De omschrijving van Raden Adjeng Kartini (1979-1904) is daarentegen juist vanuit 

een globaal perspectief beschreven door kritiek van Kartini om de Europese handelingswijze 

op te nemen in de beschrijving: “Ze correspondeerde met Nederlandse penvriendinnen en 

sprak zich daarbij uit tegen polygamie en voorhuwelijkse opsluiting. Ook benadrukte ze het 

belang van onderwijs voor meisjes en vrouwen. Hoewel ze in dit opzicht de Europese 

waarden omarmde, keerde zij zich tegen de ongelijke koloniale verhoudingen. Haar werk 

getuigt van een grote liefde voor de Javaanse cultuur. [nadruk toegevoegd].”44 

 Het perspectief van schrijven lijkt hiermee bij Kartini meer recht te doen aan de 

meerstemmigheid binnen de historische figuren, dan bij Israel de Haan en Sutan Sjahrir, waar 

het Europese perspectief onbevraagd blijft.  

 
42 Het tekstbordje van de tentoonstelling beschrijft: “Schrijver en jurist Jacob Israël de Haan (1881−1924) 
publiceerde in 1904 de roman Pijpelijntjes, die zich afspeelt in de Amsterdamse wijk De Pijp. Door de 
homoseksuele thematiek was het direct controversieel en werd De Haan ontslagen als onderwijzer. Het thema 
was dusdanig omstreden dat de eerste twee drukken vrijwel geheel werden vernietigd. De communist De Haan 
promoveerde vervolgens als jurist. Ook bekeerde hij zich tot het geloof van zijn jeugd en werd orthodox Joods. 
Hij werd correspondent in Jeruzalem en was voorstander was van een staat waarin Joden en Arabieren als 
gelijken zouden leven. De Haan werd vermoord door een Zionist.” (T.2.42) 
43 T.3.18 zelfstandigheid binnen en buiten het verenigd koninkrijk.  
44 T.2.41 Raden Adjeng Kartini. 
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Vrijheid van meningsuiting of kwetsen 

In navolging van de discussie binnen de kunst en de grenzen van vrijheid van meningsuiting, 

is eenzelfde discussie zichtbaar in het historisch overzicht rond het thema vrijheid van 

meningsuiting. Hierbij worden politicus Pim Fortuyn (1948-2002), leider van de Lijst Pim 

Fortuyn (LPF) en journalist Theo van Gogh (1957-2004) opgevoerd als voorstanders van 

radicale vrijheid van meningsuiting (zie figuur 4.13). Fortuyn werd in 2002 doodgeschoten 

door milieuactivist Volkert van der G. en Van Gogh overkwam hetzelfde toen hij in 2004 

werd omgebracht na bedreigingen vanuit Islamitische groeperingen. De tentoongestelde items 

over beide figuren verspreiden hun mening, waarbij voornamelijk Van Gogh zich stevig uit 

tegen de Islam in Nederland. Hij werkte eveneens samen met Nekschot. Dit roept opnieuw de 

vraag op of er een grens van vrijheid van meningsuiting is, deze vraag wordt in de 

tentoonstelling gesteld aan de bezoeker.  

 

 
Figuur 4.14 Tentoongestelde items over vrijheid van meningsuiting. 
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Recentere geschiedenis 

In de recente vrijdenkgeschiedenis verandert de uitdaging om te bepalen welke figuren wel en 

welke figuren geen podium krijgen, doordat het lastig is om voor nog levenden personen een 

als vrijdenker te markeren. Deze hedendaagse vrijdenkers worden dan ook met de 

bijbehorende vraag: “zijn dit de vrijdenkers van nu?” gepresenteerd. De personen die worden 

aangedragen zijn:  

Schrijfster Simon(e) van Saarloos, Bij1-politicus Sylvana Simons, antropoloog en 

medeoprichter van de Black Archives Mitchell Esajas, cultuurhistoricus David van 

Reybrouck, arts en activist Rebecca Gomperts, Schrijver en journalist Henk Blanken, 

journalist en opiniemaker Sheila Sitalsing, hersenwetenschapper Dick Swaab, eigenaar 

Club Church Richard Keldoulis, schrijfster Lale Gül, directeur 

vrouwenrechtenorganisatie Femmes For Freedom Shirin Musa en groepering 

Extinction Rebellion.  

 

 Deze personen bekleden allen op een eigen manier een publieke positie in 

verschillende maatschappelijke debatten zoals zelfdoding, gelijkwaardigheid en maakbaarheid 

van het leven. Deze lijst bestaat uit een divers palet van mensen met verschillende 

(deel)identiteiten en achtergronden zoals: afkomst, genderidentiteit, natuuropvatting, politieke 

overtuiging en religieuze opvatting. Hoewel in de tentoonstelling expliciet niet wordt beweerd 

dat deze lijst uitputtend is, zijn de keuzes wel veelzeggend. Een kanttekening van de 

diversiteit is daarbij bijvoorbeeld dat sommige centrale figuren niet zijn opgenomen. Zo zou 

bijvoorbeeld uiterst rechtst politicus Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) 

kunnen worden aangedragen als tegenbeeld van Sylvana Simons. Ook kan bijvoorbeeld een 

religieus vrijdenker als tegenhanger van hersenwetenschapper Dick Swaab worden 

opgenomen.  

 In het historisch overzicht is meerstemmigheid gehanteerd als belangrijk uitgangspunt, 

zo is er gepoogd om vanuit intersectionaleit ligt te werpen op diverse onderwerpen en 

vrijdenken. De pogingen om diversiteit in de historische lijn te symboliseren, zijn zichtbaar in 

de selectie van figuren. Echter blijft hier altijd de historische ongelijkwaardigheid merkbaar, 

zo hebben vrouwen (voor 1950) minder mogelijkheden gekregen zich publiekelijk uit te 

spreken, en zijn er daardoor werken van vrouwen bewaard gebleven. Deze ongelijkheid is 

gepoogd te overbruggen door actief opzoek te gaan naar vrouwen, maar toch blijft dit een 



 73 

beperking van de gelijkwaardigheid van de tentoonstelling. Er wordt continu benadrukt dat de 

bezoeker zelf een visie moet vormen op wat vrijdenken is en wie de bezoeker hiervoor als 

voorbeeldfiguren ziet. Hiermee wordt in de historische lijn de verantwoordelijkheid voor 

volledigheid en inclusiviteit gedeeld met het publiek, en wordt er een ruimte gecreëerd waarin 

iedereen zelf mag nadenken, en het oneens mag zijn met de selecties van de curatoren. Dit 

draagt bij aan de inclusiviteit van de tentoonstelling, doordat het ruimte geef 

 

4.4.3 Participatieve projecten  

Niet alleen de inhoudelijke selectie van de tentoonstelling is van belang voor de mate waarin 

de tentoonstelling recht doet aan inclusiviteit, diversiteit en gelijkwaardigheid, maar ook de 

manier waarop dit tentoongesteld wordt. Om verdieping te creëren zijn “co-creatie met en 

participatie van het publiek” cruciaal (Amsterdam Museum, 2020, p. 4). Hiervoor zijn in het 

museum participatie installaties gerealiseerd. Zoals artistiek directeur Margriet Schavemaker 

uitlegt in de podcast van het Amsterdam Museum is juist “breken met de traditionele confessies 

van wat een museum is voor ons museum heel belangrijk” (Schavemaker, 2022, 13:57).  

 

Installatie Circus Andersom (2021) 

Na de twee zalen met het historisch overzicht en de artistieke verbeelding van vrijdenken, 

kom je als bezoeker bij de installatie van Circus Andersom. Deze installatie daagt de bezoeker 

uit om datgene wat hen weerhoudt om vrij te denken op te schrijven en vervolgens dit kapot te 

gooien richting verbinding of vrijheid, afhankelijk van de wens van de bezoeker. Deze 

installatie beeldt daarmee het spanningsveld uit tussen het verlangen naar zelfstandig denken 

en de wens om verbonden te zijn (zie afbeelding 4.15).  
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Figuur 4.15 Circus Andersom (2021) 

 

Het is opvallend dat in het veel bezoekers er echter niet voor kiezen om het eigen argument 

kapot te gooien, maar deze ter bewaring in de porseleinen kast tentoon te stellen, zoals 

zichtbaar in figuur 4.16. Maker Esmé Calis beschrijft dat deze onverwachte uitkomst van de 

bezoeker laat zien dat “mensen misschien toch meer de behoefte hebben om hun stem aan de 

wereld te laten horen, dan dat ze hun eigen overtuigingen willen loslaten” (Schavemaker, 

2021, 35:30).  
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Figuur 4.16 Installatie Circus Andersom (2021).  

 

Participatieruimte  

De bovenste zaal van het museum is ingericht als een vrijplaats, waarin bezoekers eigen visie 

op vrijdenken mogen geven: 

“Deze ruimte is een ode aan vrijdenkplaatsen: plekken waar je vrij kunt denken, 

tegendraads of op de zaken vooruit. Plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden of waar 

in stilte nieuwe gedachten ontstaan. Waar je kunt ontdekken of je het met elkaar eens 

bent of juist hard kunt botsen. Want wat voor de een vrijheid betekent, is dat niet altijd 

voor de ander.”45 

Ook deze installatie is voornamelijk individueel als bezoeker te doorlopen. Doordat bijdrages 

van andere bezoekers onderdeel worden van de vrijplaats, kunnen bezoekers wel reageren op 

andere bijdrages, geinspireerd te raken of verbinding te voelen met onbekende andere 

bezoekers. In figuur 4.17 en 4.18 is te zien hoe deze participatieruimte kleurrijk vorm heeft 

gekregen, met de verschillende visies op vrijheid van bezoekers.  

 
45 T.6.1 
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Figuur 4.17 Participatie ruimte  

 
Figuur 4.18 Participatie ruimte 

Ni Haifeng - Doolhof van Vlaggen (2021) 

Naast deze twee participatie ruimtes zijn er ook ruimtes ingericht door kunstenaars. Zo is een 

zaal van het museum ingericht door kunstenaar Ni Haifeng met een doolhof van vlaggen 

(2021) waarmee hij de bezoeker uitdaagt een eigen perspectief op het historisch overzicht van 

vrijdenkers vorm te geven.  
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“In dit doolhof van vlaggen shuffelt Ni Haifeng de geschiedenis en brengt hij een 

eerbetoon aan alledaagse verhalen. Letterlijk wordt de vlag gehesen voor de denkers 

die doorgaans niet in de boeken belanden. Zo kun je opnieuw door de geschiedenis 

lopen en je eigen route kiezen te midden van onbekende mensen en hun 

denkbeelden.”46  

Hoewel de bezoeker in deze installatie niet zelf iets kan toevoegen aan het museum, geeft het 

de bezoeker wel de kans om de historische lijn van vrijdenkers eigen te maken.  

 
Figuur 4.19 Vlaggendoolhof van Ni Haifeng. Een alternatieve geschiedenis.  

 

Domenique Himmelsbach de Vries  

Een tweede kunstenaar die ruimte heeft gekregen om een eigen zaal in te richten is 

Domenique Himmelsbach de Vries. Himmelsbach de Vries gebruikt zijn zaal om in het 

museum portretten van statenlozen vluchtelingen te maken. Deze portretten vormen samen 

een kunstwerk: Een papieren monument voor de papierlozen (2017).  

 

Stellingen van Partners  

 
46 T.5.1 Ni Haifeng. Tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot Nu. Amsterdam: Amsterdam Museum.  
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Naast de ruimtes van co-creatie wordt de bezoeker op meerdere manieren geprikkeld om zelf 

tot een begrip van vrijdenken te komen. In de eerste zaal van de tentoonstelling is de 

introductiefilm van curator Nathalie Faber te zien. De film en de stellingen geven inzicht in de 

verschillende meningen die er op deze stellingen zijn. De meerstemmigheid van partners die 

betrokken zijn bij de tentoonstelling is dan ook zichtbaar in de video. De bezoeker wordt 

hierdoor vanaf het begin geconfronteerd met uiteenlopende meningen over vrijdenken en over 

maatschappelijke vraagstukken (zie figuur 4.20). 

 
Figuur 4.20 Zaal 1 tentoonstelling - Stellingen van Partners 

  

In de installaties staat het stimuleren van de bezoeker om een eigen geïnformeerde mening te 

vormen op vrijdenken centraal. Hierin wordt de bezoeker op verschillende manieren 

geprikkeld, door stellingen en meningen van diverse personen, door het husselen van de 

geschiedenis of door het verwoorden en kapot gooien van diens feedback. Hiermee stimuleert 

het museum de diversiteit en inclusiviteit doordat de eigen unieke stem van iedere bezoeker 

evenredig wordt gewaardeerd. Maar interactie tussen bezoekers wordt niet direct bevorderd 

door deze installaties.  

 

4.4.4 Recensies 

Na de artistieke verbeelding van vrijdenken, het historisch overzicht van vrijdenken en de 

participatieve installaties in de tentoonstelling is van belang te onderzoeken hoe de 

tentoonstelling is ontvangen (Codedi, 2020, p.12). Hiervoor zijn vier recensies geanalyseerd 
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uit Het Parool (3 september, 2021)47 de Trouw (15 september, 2021),48 Het Financieel 

Dagblad, (7 oktober, 2021)49 en het NRC Handelsblad (15 september 2021). 50  

 

Recensies in media  

 

Columnist Djuna Spreksel van de Trouw beschrijft de tentoonstelling als een meerstemmig 

verhaal: “[tussen het historisch overzicht] hangt werk van moderne kunstenaars die op de 

betekenis van vrijdenken reflecteren. Dat maakt de tentoonstelling tot een meerstemmig 

mozaïek” (Trouw, 15 september 2021). Spreksel benoemt daarnaast de oproep aan bezoekers 

een eigen visie op vrijdenken te formuleren: “Wie hoopt op een hapklare en overzichtelijke 

canon van vrijdenkers komt, gelukkig, bedrogen uit” (Trouw, 15 september 2021).  

 Peter van Brummelen van Het Parool, herkent deze vrijheid om eigen historisch 

overzicht vorm te geven. Desalniettemin bevraagt Van Brummelen of de bezoeker 

daadwerkelijk een meerstemmig perspectief meekrijgt van hedendaagse vrijdenkers:  

 

“‘Zijn dit de Vrijdenkers van nu?’ Die vraag mogen de bezoekers blijkbaar zelf 

beantwoorden, maar voor te stellen is dat sommige bezoekers zich wel zullen afvragen 

waarom bij die mogelijke hedendaagse vrijdenkers helemaal geen denkers van rechtse 

signatuur worden gepresenteerd. Er lopen aan die kant van het politieke spectrum toch 

ook behoorlijk wat ‘dwarsliggers’ rond. Maar denk niet dat in het naoorlogse deel van 

de tentoonstelling alleen politiek-correcte denkers aan bod komen. Ruim aandacht is er 

voor bijvoorbeeld Theo van Gogh, Pim Fortuyn en Gerard Reve” (Het Parool, 3 

september 2021).  

 

Van Brummelen bevraagt hierbij ook de volledigheid in de representatie van de hedendaagse 

vrijdenkers. Dit mogelijk linkse voorkomen van de tentoonstelling komt vaker terug. Bij de 

 
47 Van Brummelen, P. (2021, 3 september). Vrijdenkers in het Amsterdam Museum is een tentoonstelling over 
vernieuwers en dwarsliggers – van Spinoza tot Kick Out Zwarte Piet. Het Parool. Geraadpleegd op 14 januari 
2021, van https://www.parool.nl/amsterdam/vrijdenkers-in-het-amsterdam-museum-is-een-tentoonstelling-over-
vernieuwers-en-dwarsliggers-van-spinoza-tot-kick-out-zwarte-piet~b20f0212/ 
48 Spreksel, D. (2021, 15 september). Het Amsterdam Museum brengt een meerstemmig mozaïek rond 
vrijdenkers. Trouw. Geraadpleegd op 10 januari 2022, van https://www.trouw.nl/religie-filosofie/het-amsterdam-
museum-brengt-een-meerstemmig-mozaiek-rond-vrijdenkers~b035a544/ 
49 Valkenberg, S. (2021, 7 oktober). Geblurde vrijheid. Financieel Dagblad. Geraadpleegd op 28 januari 2022, 
van https://fd.nl/opinie/1414981/geblurde-vrijheid 
50 Steenhuis, P. (2021, 15 september). Feministen, krakers en Black Lives Matter: vrijdenkers in het Amsterdam 
Museum. NRC. Geraadpleegd op 15 januari 2021, van https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/15/ode-aan-
vrijdenken-zolang-het-niet-te-kwetsend-is-a4058370 
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opening van de tentoonstelling, maakt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema de 

opmerking dat “vrijdenkers zijn niet enkel links zijn,” en dat vrijdenkers daarom niet moeten 

niet politiek gecategoriseerd moeten worden (Human, 2021). 

 Ook de columnisten van het NRC Handelsblad en het Financieel Dagblad zetten 

vraagtekens bij sommige aspecten van de tentoonstelling. Paul Steenhuis van het NRC 

Handelsblad noemt het onherkenbaar maken van de spotprenten van Nekschot “een uiting van 

onliberaal links:” 

“Op één plek op de expositie is die beschermende houding goed zichtbaar: in een 

filmpje (van de humanistische omroep Human) over de anti-islam cartoonist Gregorius 

Nekschot. Diens cartoons, met name die van de profeet die de erectiepil Viagra slikte, 

zijn ‘geblurred’, onzichtbaar vaag gemaakt. De uitleg is wel te horen, maar de beelden 

vond de museumcensor te kwetsend” (NRC, 15 september 2021).  

Deze ingreep wordt door Steenhuis geïnterpreteerd als het ‘cancelen’ van kritische sprekers, 

dat het gevolg is van het museum vormgeven als safe space. Steenhuis sluit zich aan bij 

Halsema’s “die van de hoofdstad een ‘safe haven’ (een veilige haven) voor vrijdenkers wil 

maken – maar nadrukkelijk geen ‘safe space’, want dat past volgens haar niet bij vrijdenkerij” 

(NRC, 15 september 2021). 

 Ook filosoof en publicist Sebastien Valkenberg van Het Financieel Dagblad focust 

zijn column op het onzichtbaar maken van de spotprent: “Geblurde Vrijheid” noemt hij zijn 

betoog. Hij beschrijft:  

“Met deze ingreep ondergraaft de tentoonstelling zichzelf. ‘Zijn er grenzen aan de 

meningsuiting?’ vraagt één van de tekstpanelen. Staat het vrije woord onder druk? 

Onbedoeld helpt het museum de bezoekers met het antwoord: jazeker. Ze zien het 

voor hun ogen gebeuren.”  

Hij noemt de keuze tot het ‘blurren’, ‘zelfcensuur’ van het museum. Valkenberg grijpt dit 

punt aan om tot de conclusie te komen dat het museum de betekenis van vrijdenken niet 

begrijpt: “Waar ging het mis? Het Amsterdam Museum voert een lange stoet aan vrijdenkers 

op. Van hen had het museum kunnen afkijken hoe je opkomt voor de ‘vrijheid van denken’. 

Zij bezaten wat het museum ontbeert. Moed.”  

 De uitleg dat het kwetsend is en wellicht gevaar kan opleveren voldoet niet, volgens 

Valkenberg omdat het openbaar op internet te vinden is sinds 2011 (Financieel Dagblad, 7 

oktober 2021). De kritiek van Valkenberg richt zich op het doorbreken van het vrijdenken, als 

er delen van de tentoonstelling onzichtbaar zijn gemaakt.  
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 Kortom, in de recensies komen diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit terug, 

doordat enerzijds de diversiteit van figuren wordt gevierd, maar anderzijds dit kritiek krijgt 

dat het te politiek links zou zijn. De gelijkwaardigheid van de tentoonstelling, of selectie komt 

echter niet apart aan bod in de recenisies. De inclusiviteit van de tentoonstelling wordt 

enerzijds geprezen door de veilige ruimte, maar tegelijkertijd bevraagt dit de toegang van 

‘andersdenkenden’ tot deze ruimte in bijvoorbeeld de spotprenten van Nekschot of in het niet 

opnemen van rechtse hedendaagse vrijdenkers.  

  

4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe in de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot Nu in het 

Amsterdam Museum vorm is gegeven aan diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Er is 

hierin onderscheidt gemaakt tussen de ambitie om DIG-vorm te geven, en de daadwerkelijk 

uitvoering.  

 In het beleid is terug te zien dat het Amsterdam Museum de taak om DIG duurzaam 

vorm te geven serieus neemt. Deze wens wordt geëxpliciteerd in het missie en visie statement, 

en er zijn stappen genomen om de CCDI te vertalen naar de specifieke casus van het 

Amsterdam Museum. Er wordt actief gezocht naar partners die willen samenwerken en er 

wordt gestreefd naar een gelijkwaardige representatie van deelidentiteiten op verschillende 

lagen van de organisatie. Ook wordt het belang dat de Amsterdammer zich thuis voelt in het 

museum als ambitie gesteld.  

 Uit het casusonderzoek van de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu blijkt dat 

ook in de praktijk bij het betrekken van partners, publiek en personeel actief gekeken wordt 

naar diversiteit en vertegenwoordiging van minderheidsgroepen. Meerstemmigheid staat 

hierin centraal, onder andere door het aanstellen van een team van curatoren en het 

voorleggen van stellingen aan sleutelfiguren. Echter, bleek er onvoldoende informatie over 

het bereikte publiek van de tentoonstelling om te achterhalen of deze beoogde diversiteit, 

gelijkwaardigheid of inclusiviteit ook werd ervaren door bezoekers.  

Het programma van de tentoonstelling is eveneens vanuit meerstemmigheid 

vormgegeven, door zowel een historisch divers overzicht te bieden als een artistieke 

verbeelding van vrijdenken tentoon te stellen. Samen met de verschillende perspectieven op 

de centrale thema’s heeft dit de diversiteit van de tentoonstelling verdiept. Ook 

gelijkwaardigheid heeft een belangrijke rol gespeeld, al ontstaan er wel worstelingen met 

onder andere de ongelijke kansen die bijvoorbeeld vrouwen in het verleden hebben gekregen, 
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waardoor hedendaags dit perspectief tentoonstellen bemoeilijkt is door het ontbreken van dit 

materiaal.  

Voornamelijk in het gelijkwaardig podium geven aan deze diverse publieke figuren 

lijken de curatoren tegen grenzen aan de inclusiviteit aan te lopen. Zo staat deze 

meerstemmigheid op gespannen voet met inclusiviteit wanneer een bepaalde stem een andere 

uitsluit. En zorgt het beschermen van een veilige ruimte er soms voor dat de stem van een 

ander gedempt wordt, zoals bij de spotprenten van Nekschot het geval is. Kortom, de DIG in 

de tentoonstelling is in de ambitie ge-expliciteert, maar in de praktijk vaak beperkt tot 

diversiteit en gelijkwaardigheid. In het volgende hoofdstuk wordt deze analyse naast de 

theorieën uit hoofdstuk twee en drie worden gelegd. Door middel van de vergelijking van 

praktijk en theorie zal inzicht geven in de vertaalslag van de ambitie tot inclusiviteit en de 

uitwerking in de praktijk.  
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Hoofdstuk 5 Best Practice?  

 

5.1 Inleiding  

 

Na in het vorige hoofdstuk de casus te hebben geanalyseerd, zal in dit hoofdstuk onderzocht 

worden of de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot Nu gezien kan worden als een Best 

Practice in het vormgeven van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Dit zal worden 

onderzocht door de casus te vergelijken met de literatuur uit hoofdstuk twee en drie: Sandell 

(1998; 2003), Coleman (2015) en Simon (2010). Een Best Practice is een praktijk waaruit 

handvatten blijken die het beste blijken te werken om een doel te behalen (Gratton & 

Ghoshal, 2005, p.52). Het onderzoeken van een Best Practice is van belang in het vormgeven 

van DIG, omdat juist op de specifieke integratie nu onvoldoende informatie is. De ambitie en 

de algemene richtlijnen zijn ondergebracht in de CCDI dat een Good Practice biedt, maar 

zoals in hoofdstuk vier blijkt in de praktische integratie worstelingen te voelen. Door de 

specifieke processen die het Amsterdam Museum toepast om DIG duurzaam vorm te geven te 

onderzoeken is het mogelijk om een best practice te ontleden die andere musea kunnen 

toepassen (Gratton & Ghoshal, 2005, p.49). 

 Om dit te onderzoeken zal eerst de ambitie van het Amsterdam Museum worden 

vergeleken met de literatuur uit hoofdstuk twee en drie. Ten tweede zal de casusanalyse 

worden vergeleken met dezelfde theorieën. Uit deze analyse zullen twee ‘grenzen van 

inclusiviteit’ zichtbaar worden die vervolgens worden onderzocht: de ‘grens van 

meerstemmigheid’ en de ‘grens van veiligheid.’ Vanuit politieke theorieën van onder andere 

Chantal Mouffe en Hannah Arendt zullen deze grenzen worden verdiept. Tot slot zullen 

vanuit de participatie-theorie van Simon (2010) mogelijke oplossingen voor deze grenzen 

worden aangedragen.  

 

5.2 De ambitie 

 

Musea hebben een unieke rol in de vertoning en representatie van de geschiedenis en de 

maatschappij aan de hand van objecten en kunstwerken. Dit is volgens Sandell (2002, p. 5) 

een belangrijke maatschappelijke positie, die gepaard gaat met een verantwoordelijkheid van 

musea om deze representatie op een inclusieve manier vorm te geven. In het Amsterdam 

Museum wordt deze verantwoordelijkheid aangegrepen; zo stelt het ondernemingsplan: 
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“Vanuit Amsterdamse traditie van creativiteit en vrijzinnigheid geven wij onze rol op een 

voorbeeld stellende manier vorm. Geen safe story’s, maar presentaties en programma’s die 

inzicht en verdieping brengen" (Amsterdam Heritage Museums, 2016, p.11). Het Amsterdam 

Museum doet daarom afstand van de traditionele rol van het museum als neutraal instituut dat 

‘de’ geschiedenis vertelt, maar kiest bewust voor een diversiteit in de verhalen die het 

museum verteld (Amsterdam Heritage Museum, 2016, p.11).  

Margriet Schavemaker, filosoof en kunsthistorica en tevens artistiek directeur van het 

Amsterdam Museum, schrijft in haar oratie dat medewerkers van culturele instellingen geen 

evenwichtige afspiegeling zijn van de maatschappij: “Die denken, of lang hebben gedacht, dat 

hun verhalen neutraal zijn, zonder sporen van klasse, gender, opleiding, religie of etnische 

achtergrond, en daarmee toegankelijk voor iedereen” (Schavemaker, 2020, p.6). Deze 

bewustwording van de huidige positie van het Amsterdam Museum laat zien dat ook 

gelijkwaardigheid, en wellicht het huidige tekort aan gelijkwaardigheid verhelpen een 

doelstelling is van het Amsterdam Museum. Er wordt gewerkt om de diversiteit van het 

personeelsbestand op verschillende lagen de organisatie te versterken (V.Vroon, persoonlijke 

communicatie, 31 januari 2022). Ook wordt dit huidige tekort aan diversiteit aangepakt door 

te werken met een divers team van curatoren.  

De gelijkwaardigheid en diversiteit wordt eveneens opgezocht door te werken met 

sleutelfiguren, zowel in partnerschappen als in het uitnodigen van publieke figuren om hun 

visie te geven op bepaalde stellingen (Coleman, 2016, p.8). Schavemaker beschrijft:  

“Het gaat hierbij niet alleen om het wegnemen van drempels maar om het veranderen 

van het museum van binnenuit, om daardoor inclusiever te zijn voor een nieuw 

publiek dat voorheen niet zijn weg naar het museum vond of er zich niet welkom 

voelde” (2020, p.6).  

In partnerschappen is het Amsterdam Museum vooruitstrevend om de inclusiviteit van de 

tentoonstelling te verhogen: “Samenwerking, co-creatie en participatie staan centraal in onze 

werkwijze. Het Amsterdam Museum werkt als netwerkorganisatie op allerlei manieren en 

niveaus samen met partners” (Amsterdam Museum, zd.C). Het belangrijkste partnerschap 

binnen de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu is met het Humanistisch Verbond. 

Deze organisatie zet zich actief in voor brede sociale diversiteit en inclusie. Naast deze 

partnerschappen is het Amsterdam Museum ook opzoek naar “Guidance on Best Practice,” 

zoals met het Code Culturele Diversiteit en Inclusie (Amsterdam Museum, 2022b, p.11).  

Kortom, de ambitie van het museum om een inclusieve plek te zijn is expliciet 

gemaakt en uitgedacht op verschillende niveaus in de organisatie. In de beleidsplannen is de 
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verantwoordelijkheid vastgelegd en biedt daarmee een fundament om de 

organisatieverandering in te zetten. De nulmeting die het museum heeft uitgevoerd naar de 

eigen positie en het personeelsbestand laat zien dat het museum de organisatieverandering 

serieus neemt, en actief inzet op het verbeteren, dat volgens het model van Kurt Lewin een 

continue motie van bevriezen, bewegen en opnieuw bevriezen is (Sandell, 2003, p.50). De 

ambitie en de bevlogenheid om het museum zo divers, gelijkwaardig en inclusief mogelijk in 

te richten is er, maar hoe verhoudt dat zich tot de praktische uiting in een enkele 

tentoonstelling?  

 

5.3 De praktijk  

 

De ambitie tot sociale inclusie in de praktijk vormgeven vraagt om een volledige en 

uitputtende aanpak van alles dat diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid dwarsboomt. 

Sandell (1998, p.149) beschrijft drie manieren waarop een museum een nieuwe rol als 

publieke instelling kan innemen in de maatschappij (zie hoofdstuk 1). De tentoonstelling 

Vrijdenkers van Spinoza tot nu, is in deze paragraaf vanuit deze driedeling geanalyseerd.  

 

The inclusive Museum 

Het inclusieve museum verondersteld dat het toegankelijk is voor iedereen ondanks 

verschillen en betekent tevens dat gemarginaliseerde groeperingen worden uitgenodigd om 

het museum te bezoeken (Sandell, 1998, p.416). Deze toegankelijkheid wordt serieus 

genomen in het gehele Amsterdam Museum, zo zijn audiotours gratis voor elke bezoeker in 

verschillende talen, zijn alle teksten ook vertaald in het Engels en is het museum toegankelijk 

voor bezoekers met een handicap (Amsterdam Musuem, z.d.b).  

De tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu is dus fysiek toegankelijk voor 

iedereen; desalniettemin maakt het onderwerp van de tentoonstelling en de omschrijving van 

de historische figuren dat er voor sommige informatie achtergrondkennis nodig is. Deze 

benodigde achtergrondkennis is echter niet per definitie ontoegankelijk stelt Sandell (1998): 

een tentoonstelling hoeft niet per se voor een brede doelgroep gemaakt te zijn om zijn 

relevantie te behouden. Zo zijn kindervoorstellingen wellicht ontoegankelijk voor bezoekers 

zonder kinderen, maar daarmee niet irrelevant (Simon, 2016, p.28). In de audiotour en teksten 

wordt bovendien informatie gegeven om de tentoonstelling beter te begrijpen. De 

toegankelijkheid wordt echter niet gewaarborgd in het tekstniveau van elke omschrijving, 

zoals zichtbaar bij Henriette Roland Holst en andere historische figuren. Volgens de Stichting 
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Accessibility is toegankelijk taalgebruik van maximaal niveau B2. Het taalgebruik bij 

sommige teksten in de tentoonstelling is echter van niveau A2, en vraagt daarmee een hoger 

leesniveau van bezoekers.51  

 Het tweede deel van de definitie van the inclusive museum is dat het museum 

gemarginaliseerde groepen moet uitnodigen. Anders kan er wel een theoretische 

toegankelijkheid ontstaan, maar wordt er geen rekening gehouden met de machtsverschillen 

en achtergrondverschillen die zorgen dat personen zich niet uitgenodigd voelen tot het 

Museum (Sandell, 1998, p.418). In de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu wordt 

dit gedaan op twee manieren: allereerst door publieke figuren uit te nodigen om na te denken 

over stellingen in het museum, waardoor de meerstemmigheid over het onderwerp zichtbaar 

wordt. Deze stemmen worden ook ingezet in de marketing van de tentoonstelling, deze 

personen fungeren als gatekeepers van bepaalde groeperingen (Coleman, 2016, p.). Daarnaast 

wordt er gebruik gemaakt van co-creatie met het Humanistisch Verbond, hierdoor wordt het 

netwerk van het Amsterdam Museum verruimd met de 17.000 leden van het Humanistisch 

Verbond en personen die zich daar verbonden mee voelen. Er is echter geen data of dit 

partnerschap ook heeft geleid tot het betrekken van gemarginaliseerde groepen.  

 Ook ontbreekt informatie over het publiek dat de tentoonstelling heeft bezocht, en kan 

er dus geen sluitend antwoord worden gegeven of deze toegankelijkheid, daadwerkelijk heeft 

geleid tot nieuw publiek.  

 

The museum as agent of social regeneration 

Het Museum as agent of social regeneration heeft tot doel de eigenwaarde van bezoekers te 

vergroten (Sandell, 1998, p.419). Sandell stelt dat een ‘Museum as agent of social 

regeneration’ streeft naar het opheffen van ongelijke kansen die personen ervaren door het 

stigmatiseren op basis van culturele achtergrond, huidskleur, etniciteit, geloof en andere 

kenmerken, door representatie van deze verschillende kenmerken en machtsverhoudingen in 

de maatschappij (1998, p.416). Hiervoor is zowel herkenning van eigen (deel)identiteiten als 

prikkeling met andere perspectieven nodig. In de tentoonstelling is dit te zien in de selectie 

van werken van diverse kunstenaars, die op de zes centrale thema’s of op vrijdenken als 

 
51 Tekstniveaus zijn gradaties gemaakt in de moeilijkheid van teksten, op basis van vocabulaire, zinlengte, 
grammaticale constructies en het gebruik van spreekwoorden. Onderzoek verdeeld de tekstniveaus in A, B, C 
met bijpassende letters. Niveau B2 wordt als toegankelijk taalgebruik bevonden. A1 wordt omschreven als 
academisch taalgebruik waar bijvoorbeeld veel jargon in wordt toegepast. Stichting Accessibility. (Z.d.). 
Leesniveau. Accessibility.nl. Geraadpleegd op 14 januari 2022, van https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau  
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geheel evalueren.52 Hierdoor wordt er gestreefd om elke bezoeker te representeren, door alle 

(deel)identiteitskenmerken van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid podium te bieden.53 

Voorbeelden hiervan zijn schilderijen van Airich, Bruin Parry en Melano Bonajo.54 Ook door 

aandacht te besteden aan intersectionele thema’s, zoals Zwart feminisme, wordt de 

veelstemmigheid van bezoekers gerepresenteerd in de tentoonstelling.  

 Daarnaast biedt de combinatie van historische figuren en kunstwerken gezamenlijk 

een meervoudige prikkeling bij de bezoeker. Kunst kan worden gezien als een universele taal 

van verbeelding en kan daardoor zorgen voor een prikkeling op verschillende zintuigen van 

bezoekers (Sandell, 1998, p.410). Door gebruik te maken van de verscheidenheid aan kunst 

die ofwel vrijdenken zelf representeert of een van de thema’s in de tentoonstelling afbeeldt, 

bestaat de potentie dat elke bezoeker kan worden geraakt (Amsterdam Museum, 2020). Het 

historisch overzicht van vrijdenkers biedt daarnaast een intellectuele prikkel, en kan daarnaast 

bij bezoekers emoties van herkenning, empathie of juist afkeer stimuleren. Door deze diverse 

prikkel, en de continue benadrukking van de ruimte om zelf te denken, stimuleert het museum 

de inclusiviteit, doordat de bezoeker de ruimte krijgt eigen stem te laten horen. De 

tentoonstelling nodigt bezoekers dus uit om te reflecteren op zichzelf als vrijdenker, op de 

condities in de maatschappij waarin vrijdenken wel of niet kan ontstaan en te reflecteren wie 

voorbeelden zijn van vrijdenkers. Hierdoor neemt de tentoonstelling de positie in van agent of 

social regeneration, door de persoonlijke ontwikkeling van bezoekers te stimuleren en door 

hen herkenning te bieden. Dit heeft volgens Sandell (1998, p.418) een positieve invloed op de 

kwaliteit van leven van bezoekers. 

 Hoewel meerstemmigheid in de selectie wordt nagestreefd, blijkt uit de analyse van de 

tentoonstelling dat de eerste helft van de tentoonstelling bijna uitsluitend uit witte mannelijke 

personen bestond. Ook de voorgestelde hedendaagse vrijdenkers bieden mogelijk niet 

volledige meerstemmigheid die het museum beloofd, volgens het museum omdat deze 

stemmen anderen uitsluiten. Het museum is zich bewust van deze tekortkoming, en heeft 

gepoogd deze onvolledigheid te ondervangen door de bezoeker te stimuleren een eigen visie 

te vormen, zoals met de installatie van Circus Andersom (2021). 

 
52 Zes centrale thema’s zijn vrijheid van meningsuiting, religie, etniciteit, antikolonialisme, gender en relatie tot 
de natuur.  
53 Hoewel de onmogelijkheid van volledigheid in de representatie van de diversiteit wordt erkend, blijft het 
streven om zoveel mogelijk deelidentiteiten te representeren. Op deze manier is het streven om elke bezoekers 
herkenning te doen vinden in ieder geval een van diegenen deelidentiteiten.  
54 Zie pagina 121 ‘selectie op basis van kunstenaar’ in paragraaf 4.4.1 voor uitleg over deze kunstenaars.  
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 Hier wordt een eerste worsteling zichtbaar in het praktiseren van de ambitie van 

diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid; namelijk de grens van meerstemmigheid. Aan 

de basis van representatieve tentoonstelling creëren ligt het vraagstuk naar een inclusieve 

selectie van werken, personen en dergelijken. Er wordt daarom gestreefd naar een zo 

meerstemmig mogelijke tentoonstelling, maar hierdoor doet zich ook een knelpunt voor 

wanneer een stem niet langer bijdraagt aan inclusiviteit. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de 

selectie van de ‘hedendaagse vrijdenkers,’ waarbij ‘rechtse’ stemmen niet zijn opgenomen. 

Maar ook in de discussie rondom het wel of niet vertonen van de spotprenten van Nekschot 

ontstaat de vraag of meerstemmigheid en inclusie op gespannen voet komen te staan. Deze 

worsteling wordt hier de ‘De grens van Meerstemmigheid’ genoemd en zal worden 

uitgewerkt in paragraaf 5.4.1.  

 

The Museum As vehicle of Social Change 

Sandell (1998) benadrukt dat een museum de potentie heeft om brede sociale verandering te 

stimuleren. Sandell geeft aan dat wanneer verschillende perspectieven tentoongesteld worden 

en diverse groepen uit de samenleving worden uitgenodigd, dat de invloedsfeer zowel de 

bezoekers zelf, als de netwerken van de bezoekers kunnen beïnvloeden (Sandell, 1998, 

p.420). Het museum dient daarvoor niet enkel de persoonlijke ontwikkeling van bezoekers te 

stimuleren, maar een belangrijke positie in te nemen in de maatschappij, als voorbeeld van 

sociale inclusiviteit. Dit kan door het museum in te richten als een ruimte voor debat, educatie 

en interculturele uitwisseling (Sandell, 1998, p.419).  

 Zoals duidelijk gemaakt in de vorige secties is meerstemmigheid nagestreefd op een 

diverse en gelijkwaardige manier. Bovendien is het thema vrijdenken opzichzelfstaand een 

vorm van debat en educatie. Doordat een vrijdenker kritiek heeft op de hegenomie van hun 

tijd, en een tegenhegemonie aanbiedt, benadrukken de tentoongestelde vrijdenkers het belang 

van debat en bevragen ze de machtstructuren van de samenleving. Door simpelweg podium te 

geven aan vrijdenkers laat het dus al de machtsverschillen en diverse perspectieven op de het 

dominante verhaal zien.  

 Daarnaast is de tentoonstelling expliciet niet gemaakt als een canon van vrijdenken, 

maar als een overzicht van vrijdenkers. De bezoeker wordt doorlopend gestimuleerd te 

reflecteren of de voorgestelde vrijdenkers aansluiten resoneren met de bezoeker. Bijvoorbeeld 

door het tentoonstellen van confronterende kunstwerken zoals in het werk van Tinkebell. Haar 

tas gemaakt van de huid van haar ‘depressieve’ kat brengt schokt velen. Reacties hierop zijn 

eveneens tentoongesteld in de bijgevoegde bundel van alle haatmail die Tinkebell kreeg als 
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reactie op haar kunstwerk. Door dit tentoon te stellen wordt de discussie, verdeeldheid en (de 

mogelijk versterkte) hardheid in de maatschappij zichtbaar gemaakt. Echter leidt dit ook tot 

spanning, wat te omschrijven is als de tweede worsteling, namelijk de ‘grens van veiligheid.’ 

Het zijn van een “forum van debat”, maakt ook dat er schuring optreedt tussen visies van 

bezoekers. Dit is onder andere zichtbaar in het werk van Tinkebell, maar nog meer in het 

podium voor Theo van Gogh, Gerard Reve en ook de spotprenten van Nekschot. Deze prenten 

zijn uiteindelijk onzichtbaar gemaakt om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te 

garanderen, en tevens om bezoekers te beschermen om geconfronteerd te worden met 

kwetsende uitspraken. Hierin wordt veiligheid aangedragen als voorwaarde voor inclusiviteit, 

toch is er een risico dat deze veiligheid een de meerstemmige dialoog kan blokkeren. Deze 

spanning laat zien dat het museum om de bezoeker te beschermen, bepaalde stemmen dempt, 

hierin neemt het museum positie in, en geeft het museum stem aan de eigen normen en 

waarden op het gebied van DIG. Desalniettemin, blokkeert het museum dus eveneens een 

stem, wat ook kan worden gezien als het ontlopen van de verantwoordelijkheid om 

intersectioneel inclusiviteit te stimuleren in de samenleving.  

 Het is een worsteling met de verantwoordelijkheid van het museum om brede sociale 

verandering uit te dragen en te stimuleren en met het bieden van veiligheid en geborgenheid 

aan bezoekers. Deze worsteling van safe haven en safe space, zoals die in het museum wordt 

omschreven, en de rol van het museum als forum, zal worden uitgewerkt in paragraaf 5.4.2.  

 Het museum als vehicle for social change wordt nagestreefd door niet neutraal op te 

treden, en aan figuren die anders denken ruimte te geven op een gelijkwaardige, inclusieve en 

diverse manier. Echter zorgt dit er niet noodzakelijk voor dat het museum opereert als 

katalysator van verandering, hiervoor dient het museum eveneens de netwerken van 

bezoekers te bereiken en te inspireren. Er bleek onvoldoende informatie om te onderzoeken of 

de tentoonstelling dit wel of niet teweeg heeft gebracht. Dus enkel de ambitie om de 

samenleving te inspireren, en de media aandacht die de tentoonstelling heeft gekregen, bieden 

inzicht dat er wel is gepoogd deze rol op zich te nemen.  

  

5.4 Grenzen van inclusiviteit 

 

Uit voorgaande analyse blijkt dat er worstelingen zijn in de implementatie van de ambitie tot 

inclusiviteit in de praktijk. De eerste worsteling is de ‘grens van meerstemmigheid’ en de 

tweede worsteling is de ‘grens van veiligheid.’ In deze paragraaf worden deze grenzen 

verdiept.  
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5.4.1 ‘De grens van meerstemmigheid’  

Deze grens ontstaat wanneer meerstemmigheid niet langer bijdraagt aan inclusiviteit, maar 

juist de inclusiviteit verstoord. In de tentoonstelling is de representatie van de 

‘veelstemmigheid van Amsterdam’ zichtbaar op verschillende manieren (Hart Amsterdam, 

z.d.). Zo wordt er in de tentoonstelling gewerkt met een diversiteit aan thema’s van vrijdenken 

waaronder: religie, vrijheid van meningsuiting, feminisme, gender, etniciteit en de relatie tot 

de natuur. Deze thema’s worden vervolgens vanuit verschillende narratieven belicht, door 

enerzijds historische figuren of momenten uit te lichten en anderzijds door kunstwerken die 

vrijdenken verbeelden te vertonen.  

 Door de verscheidenheid aan thema’s en narratieven beoogt het museum de diversiteit 

tussen mensen te vertellen (Amsterdam Museum, 2022a). Door het vertonen van 

uiteenlopende visies op verschillende thema’s laten de curatoren de verscheidenheid aan 

stemmen zien. In de tentoonstelling wordt echter zichtbaar dat er grenzen zijn in het 

tentoonstellen van meerstemmigheid. Enerzijds, doordat volledigheid aan perspectieven 

onhaalbaar is, anderzijds doordat sommige stemmen andere stemmen uitsluiten. In de selectie 

van figuren, werken en narratieven worden er ook stemmen uitgesloten, zoals bijvoorbeeld 

wordt beargumenteerd door columnist van Het Parool, Peter van Brummelen: “bij die 

mogelijke hedendaagse vrijdenkers helemaal geen denkers van rechtse signatuur worden 

gepresenteerd. Er lopen aan die kant van het politieke spectrum toch ook behoorlijk wat 

‘dwarsliggers’ rond” (Parool, 15 september 2021). Dat sommige ‘rechtse’ denkers niet zijn 

opgenomen in deze hedendaagse lijst van vrijdenkers, heeft te maken met dat de stemmen van 

deze personen, andere stemmen kwetsen of doven. Dus, om inclusiviteit te waarborgen zijn de 

stemmen niet opgenomen, echter dit schuurt met het belang van meerdere perspectieven dat 

eveneens een voorwaarde van inclusiviteit is.  

 Deze schuring is soms wel gevisualiseerd in de tentoonstelling, er worden 

bijvoorbeeld verschillende figuren tentoongesteld die vanuit diverse religies vrijdenken. 

Eveneens zijn kritische stemmen op geloof onderdeel van de tentoonstelling, zoals de kritiek 

van Lale Gül die de onvrijheid van vrouwen binnen de islam bespreekt. Op andere punten 

grijpt het museum echter in wanneer er mogelijke discussie plaatsvindt. De spotprenten van 

Nekschot, eveneens een kritiek op de rol van autoriteit in de islam, zijn onzichtbaar gemaakt. 

De curatoren beargumenteren dat het perspectief van Nekschot niet verenigbaar is met 

diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. In het museum wordt dus een grens getrokken 

waarop meerstemmigheid de inclusiviteit niet langer waarborgt. Het tentoonstellen van 
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uiteenlopende stemmen kan er dus voor zorgen dat een bezoeker zich zowel in- als uitgesloten 

voelt, afhankelijk van de (deel)identiteiten en overtuigingen van de bezoeker. Actieve 

inmenging in wat de bezoeker mag zien, en waar de bezoeker moet worden beschermd door 

het museum laat een grens zien waar de meerstemmigheid niet langer verenigbaar is met 

inclusiviteit.   

Dat meerstemmigheid tot conflict leidt omschrijft ook politicoloog en filosoof Chantal 

Mouffe. Volgens Mouffe leidt de huidige plurale samenleving altijd tot conflict (1999, p.753). 

Dit conflict is onvermijdelijk en is noodzakelijk voor een vruchtbaar gesprek volgens Mouffe 

(2013b, p.17). Dit conflict kan worden aangegaan vanuit agonistisch pluralisme en dient niet 

om te slaan in een antagonistische (vijandige) houding tot ‘de ander’ Mouffe schrijft: "This 

[agonism] presupposes that the 'other' is no longer seen as an enemy to be destroyed, but 

somebody with whose ideas we are going to struggle but whose right to defend those ideas we 

will not put into question" (Mouffe, 1999, p.755). Mouffe beschrijft dus dat agonistisch 

pluralisme het conflict aangaat vanuit een grondhouding die nieuwsgierig is, en niet uit is op 

een consensus tussen tegengestelde ideeën. Consensus is niet alleen onwenselijk, maar ook 

niet gelijk aan de werkelijke machtsverhoudingen tussen mensen (Mouffe, 1999, p.755).  

Voor musea betekent deze agonistische houding dat het vertellen van diverse 

perspectieven nodig is: “It means accepting the possibility of a paradoxical configuration 

where a relation of inclusion-exclusion among dissenting voices is continuously posited and 

challenged to produce ever-changing images of contemporary social life” (Pozzy, 2013, 

p.12). Volgens Mouffe is dus het tentoonstellen van de veelheid aan stemmen, die mogelijk 

met elkaar in conflict raken noodzakelijk voor musea om zo het dominante narratief te kunnen 

bevragen (Mouffe, 2013b, p.17). Veelstemmigheid alleen voldoet echter niet om het 

dominante narratief daadwerkelijk ter discussie te stellen. Hiervoor dient eveneens de 

“process of being included” te worden meegenomen (Ahmed, 2012, p.183). Inclusiviteit 

alleen moet categorie overstijgend zijn, er moet intersectioneel worden uitgedacht (Ahmed, 

2012, p.183).  

Als stemmen geen kans krijgen te schuren blijft de meerstemmigheid enkel een 

kakofonie van stemmen. Om van een kakofonie een harmonie te maken dienen de stemmen 

ook naar elkaar te luisteren, op elkaar in te gaan, elkaar aan te vullen en te corrigeren. Mouffe 

omschrijft de valkuil van de kakofonie van stemmen als: 

 

“A museum should not cover up antagonisms under a pluralism of pure diversity, but 

rather underline them. It must put forward the formation of a parallel narrative and 
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create the foundations for the reception of art as it evolved in very different contexts” 

(Mouffe, 2013a, p. 163).  

 

In de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu is de meerstemmigheid weldegelijk 

gewaarborgd, echter worden deze meerstemmige verhalen niet altijd in een plurale context 

geplaatst. Bijvoorbeeld in de beschrijving van Sutan Sjahrir en Jacob Israel de Haan vanuit 

een Eurocentrisch perspectief.  

 Kortom, de grens van meerstemmigheid en inclusiviteit ontstaat op het punt dat meer 

stemmen niet langer bijdragen aan meer inclusiviteit. Dit kan op het punt dat stemmen andere 

stemmen uitsluiten, bedreigen of kwetsen. Maar ook als er geen ruimte is voor dialoog tussen 

stemmen.  

 

5.4.2 ‘De grens van veiligheid’  

De tweede grens in de vertaalslag van ambitie naar praktijk is de ‘grens van veiligheid,’ deze 

ontstaat wanneer veiligheid niet langer inclusiviteit waarborgt, maar juist inclusiviteit 

blokkeert. Enerzijds is veiligheid een voorwaarde voor inclusiviteit, er is een safe space nodig 

is waarbij iedereen zich gehoord voelt en veilig zichzelf kan zijn zonder bang te hoeven zijn 

voor discriminatie (Sandell, 1998, p.415). Anderzijds kan veiligheid de ruimte voor wrijving 

tussen opvattingen blokkeren, waardoor dialoog tussen stemmen niet langer mogelijk is.  

 Het curatorial statement aan het begin van de tentoonstelling stelt dat er 

gediscussieerd is tussen de curatoren over de vraag: “Hoe kan het Amsterdam Museum een 

beeld geven van vrijdenken door de eeuwen heen, en tegelijkertijd een veilige plek zijn voor 

elke bezoeker?”55 Ook in de visie op de positie van het Amsterdam Museum is veiligheid 

opgenomen: 

 

“Het Amsterdam Museum draagt als veilige publieke plek bij aan het versterken van 

de gezamenlijkheid onder bewoners en bezoekers van Amsterdam door de 

geschiedenis, het erfgoed, de kunst, de cultuur en de verhalen van de stad hoorbaar, 

zichtbaar en deelbaar te maken” (Amsterdam Museum, 2022b). 

 

Deze veilige plek of safe space wordt in de tentoonstelling echter ter discussie gesteld. Femke 

Halsema, burgemeester van Amsterdam, beargumenteert bij de opening dat een safe space 

 
55 Tekst 1.1 zaal 1 in tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu van het Amsterdam Museum.  
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haaks staat op het waarborgen van verschillen: “Amsterdam is een safe haven, geen safe 

space voor vrijdenkers” (Human, 2021). In het museum komt deze bescherming expliciet naar 

voren bij het videofragment waarin de spotprenten van Nekschot onzichtbaar zijn gemaakt om 

de veiligheid van bezoekers en het emotionele effect hiervan bij bezoekers te verkleinen, en is 

dus een keuze die de inclusiviteit van het Amsterdam Museum dient te waarborgen. In deze 

worsteling treedt de grens van veiligheid met inclusiviteit op. Deze veiligheid kan 

verschillende vormen aannemen zoals: de safe haven, safe space, brave space en interspace.  

 Het onderscheidt tussen safe space en safe haven maakt Halsema vanuit een strakke 

definitie van safe space waarin de ruimte voor discussie schaars is. Safe space is een plaats of 

ruimte die vrij is van oordelen, vaak voor een gemarginaliseerde groep (Roestone Collective, 

2014, p.1353). Echter is deze safe space altijd paradoxaal, omdat het nooit volledig veilig is, 

doordat de veiligheid wordt geboden aan de ene groep, die veilig zijn van een andere groep 

(Roestone colllective, 2014, p.1355). Hierdoor is de safe space vaak gebaseerd op een 

tweedeling van mensen of groepen.56  

 

“Safe spaces should be understood through the relations that produce them. From this 

recognition we can understand that cultivating safe space is simultaneously reactive 

and productive work, reconfiguring existing and context- dependent social norms. This 

work is both symbolic and material. It is ever- incomplete. As such, it is full of 

possibilities; safe spaces are sites where dualistic or simplistic social norms reveal 

their pores” (Roestone Collective, 2014, p.1360).  

 

Deze safe spaces worden dus volgens de Roestone Collective gekenmerkt door de relationele 

verhoudingen waarbinnen verschillen bevraagd en onderdrukking bevochten kan worden. 

Volgens de Roestone Collective is de term safe space genoeg om de bredere definitie 

mogelijk te maken.  

Echter beargumenteren Brian Arao en Kristi Clemens dat safe spaces zich laten 

kenmerken door regels waarbinnen gehandeld kan worden. Volgens Arao en Clemens moet 

daarom de moed om de veiligheid te riskeren centraal staan om de kritische dialoog te blijven 

voeren en stellen een brave space voor waarin de voorwaarden voor veiligheid telkens 

opnieuw kunnen worden bevraagd (Arao & Clemens, 2013, p.141). “Creating brave space 

 
56 Een safe space, is altijd veilig van een ander. Oftewel deze ‘ander’ kan nooit welkom zijn in die safe space. 
Deze ander kan wel iedereen zijn, zowel bijvoorbeeld vrouwen veilig van mannen. Maar ook specifieker van 
werknemers die een safe pace creëren zonder de baas.  
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for the participants to make their own meaning of brave space can lead to rich learning in 

alignment with our justice-related objectives” (Arao & Clemens, 2013, p.142). Deze moed 

ontbreekt volgens Sebastien Valkenberg, columnist van Het Financieel Dagblad, in het 

museum: “Waar ging het mis? Het Amsterdam Museum voert een lange stoet aan vrijdenkers 

op. Van hen had het museum kunnen afkijken hoe je opkomt voor de ‘vrijheid van denken’. 

Zij bezaten wat het museum ontbeert. Moed” (Het Financieel Dagblad, 7 oktober 2021).  

In het museum wordt echter gesproken over safe haven als alternatief van safe space in 

navolging van Halsema: een safe haven is een veilige haven, waarin een persoon of 

minderheid kan schuilen. Het biedt als het ware onderdak van alle soorten van geweld. Het 

onderscheid dat hier ontstaat is dat er in een safe haven weldegelijk veiligheid moet worden 

geboden aan zij die dat vragen. Maar dat dit het gesprek tussen perspectieven niet mag 

verstoren, mede omdat iedereen aanspraak kan maken op die veilige ruimte (Human, 2021). 

Tijdens de opening van de tentoonstelling gebruikte de voorzitter van het 

Humanistisch Verbond Mardjan Seighali de vertaalslag van safe haven naar het begrip 

interspace (tussenruimte) van Hannah Arendt (1999, p.60). Deze interspace is de publieke 

ruimte waarin er een gelijkwaardigheid tussen unieke individuen ontstaat, waardoor er 

automatisch ook een pluraliteit tussen deze verschillende mensen zichtbaar wordt (Arendt, 

1999, p.197). Deze pluraliteit omschrijft Arendt als een tafel van de wereld, van unieke 

individuen, stemmen en perspectieven:  

 

“Het gezamenlijk leven in de wereld betekent in wezen dat zich tussen hen die haar 

bewonen een wereld van dingen bevindt, zoals een tafel zich bevindt tussen degenen 

die eraan hebben plaatsgenomen; als door elk ander intermediair worden mensen door 

de wereld tegelijkertijd verbonden en gescheiden” (Arendt, 1999, p.60) 

 

In de filosofie van Arendt is dus het gesprek, de verbinding, het horen en gehoord worden van 

belang om gezamenlijk te kunnen leven (Arendt, 1999, p.60). Arendt beschrijft dat bij het 

loslaten van dit gesprek, de verbinding en het samenleven onmogelijk wordt en dat daarom 

iedereen toegang moet hebben tot het gesprek (Arendt, 1999, p.197).  

 Al deze verschillende vormen van veiligheid waarborgen in de pluraliteit van de 

publieke ruimte, laten zien dat zowel conflict als de dialoog belangrijk zijn voor de veiligheid. 

De safe haven, safe space, brave space en interspace vragen een opening in de veiligheid om 

onveiligheid op te zoeken. Veiligheid lijkt dus zowel een voorwaarde als een blokkade te 

kunnen zijn voor inclusiviteit.  
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Concluderend ontstaat er een grens tussen veiligheid en inclusiviteit op het punt waar 

stemmen anderen uitsluiten en daardoor zelf uitgesloten worden. Het doet zich voor op het 

punt waar perspectieven ofwel de gesprekstafel niet aan raken, of voorgoed worden 

afgesneden van het gesprek.  

Beiden grenzen van inclusiviteit worden in het museum aangeraakt, maar beide 

worden niet uitgediept. Zowel in de grenzen van meerstemmigheid, als die van veiligheid is 

continu het gesprek tussen de verschillende stemmen van belang om de inclusiviteit te kunnen 

waarborgen. In de volgende paragraaf worden met behulp van de theorie van Simon (2010) en 

de participatieve projecten van de tentoonstelling onderzocht hoe de participatie theorie deze 

grenzen zou kunnen overbruggen.  

 

5.5 Participatieve oplossingen 

 

Deze twee ‘grenzen van inclusiviteit’ bemoeilijken de vertaling van de ambitie voor 

inclusiviteit naar de praktijk. Het brengt een complexiteit die sensitiviteit vraagt van de 

curatoren in het vormgeven aan inclusiviteit in de tentoonstelling. De bovenstaande 

beschrijving van de worstelingen laten het belang van de dialoog tussen verschillende 

stemmen zien, het stimuleren van de social bridging tussen bezoekers. In de tentoonstelling is 

de installatie van Circus Andersom (2021) de meest prominente participatieve installatie. 

Alhoewel deze installatie wellicht niet voldoet aan Simons doel van een participatie-

installatie, omdat de interactie tussen bezoekers niet direct stimuleert. Desalniettemin zoeken 

veel deze interactie toch op doordat ze hun weerstanden van vrijdenken in plaats van kapot te 

gooien laten staan voor andere bezoekers. (stage 3 Me-to-We design; Simon, 2010, p. 26). 

Ook de participatieruimte in het museum biedt deze kans aan bezoekers. De gehele 

participatieruimte hangt vol met bijdragen van bezoekers. Hierdoor wordt het een collectief 

kunstwerk van meerstemmigheid over het onderwerp ‘vrijdenken’.  

 Naast de participatieruimte en de installatie van Circus Andersom (2021) zijn er 

meerdere mogelijkheden waarin het museum het gesprek tussen narratieven had kunnen 

stimuleren. Een mogelijkheid in het museum om dit gesprek tussen bezoekers te faciliteren 

was bij het veelbesproken hek voor het fragment van Joep Schrijvers en Nekschot. Van dit 

hek zou volgens de theorie van Simon (2010), een social object gemaakt kunnen worden. 

Social objects zijn die objecten waar interactie zal plaatsvinden met andere bezoekers (Simon, 

2010, p.128). Op dit moment biedt het hek, dat voor de video geplaatst is, weliswaar een 

aanleiding tot gesprek doordat het uit de toon valt binnen het museum en de bezoeker direct 
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met de grens van veiligheid, en die van meerstemmigheid wordt geconfronteerd. Echter is de 

volledige potentie om bezoekers te betrekken bij het gesprek rondom het onzichtbaar maken, 

en de discussie rondom de safe space niet waargemaakt.57 Er is bijvoorbeeld geen handleiding 

toegevoegd of oproep aan bezoekers geëxpliciteerd wat de neiging tot interactie beperkt 

(Simon, 2010, p.164).  

De safe haven, safe space, brave space en interspace, die als invullingen van 

veiligheid in relatie tot inclusiviteit kunnen weergeven, geven allemaal aandacht aan de 

kritische meerstemmige dialoog. Deze dialoog is ook van belang in de participatie-theorie van 

Simon (2010, p. 150), die social bridging als belangrijke meerwaarde ziet voor participatie 

installaties. De participatieve installaties van het museum creëren weldegelijk een 

mogelijkheid tot interactie met de inhoud van het museum; het geeft bezoekers de ruimte 

eigen onderwerpen toe te voegen aan het museum. Echter nodigt het bezoek niet direct uit tot 

interactie met onbekende andere bezoekers. Het museum doet dit wel door de verschillende 

rondleidingen en discussieavonden die in lijn met de tentoonstelling zijn georganiseerd.  

In de tentoonstelling is hierdoor ogenschijnlijk een kans gemist om de ‘agonistische 

debatruimte’, zoals erfgoeddeskundige Olga van Oort (2019, p.53) het museum in navolging 

van Mouffe beschrijft, in te richten. De agonistische debatruimte biedt veiligheid om 

verschillend te zijn, doordat het zorgt voor uitdieping van narratieven en de consensus 

vermijden, en reflexiviteit van zowel bezoeker als museum vraagt (van Oort, 2019, p.53).  

Participatie kan dus helpen om de grenzen van inclusiviteit te overwinnen. Dit is in de 

tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu gedeeltelijk volbracht. De grens van 

meerstemmigheid wordt onder de loep genomen door het gesprek tussen de historische tijdlijn 

en de artistieke verbeelding van de gekoppelde centrale thema’s. Ook zorgt de co-creatie met 

het Humanistisch Verbond en door een team van curatoren vast te stellen voor een dialogische 

werkwijze in de samenstelling van de tentoonstelling. De grens wordt in het museum ook 

uitgelicht door de mogelijkheid die Schrijvers heeft gekregen de discussie van het onzichtbaar 

maken van spotprenten op te nemen in het museum. De grens van veiligheid is eveneens in 

dezelfde onderdelen zichtbaar, hoewel er verschillende mogelijkheden zijn voor bezoekers om 

eigen meningen, opmerkingen en gevoelens te uiten, ofwel door middel van persoonlijke 

reflectie of door het toevoegen van de eigen stem aan de tentoonstelling, wordt uitwisseling 

 
57 Een van de redenen hiervoor is dat de discussie tussen de curatoren en Joep Schrijvers nog na de opening 
gaande was, waardoor de tussenoplossing waarbij Schrijvers een hek mocht plaatsen voor het beeld, pas drie 
maanden na de opening werd geplaatst.  
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tussen bezoekers niet gestimuleerd. Hierdoor is er een kans moet weg onbenut gelaten in het 

aangaan van de grens van veiligheid, en wellicht deze openlijk te bevragen.  

Kortom, de participatie theorie geeft handvatten om de grenzen van inclusiviteit in te 

zetten als interactieve onderdelen. Maar er zijn kansen blijven liggen bij het inzetten van deze 

social objects en participatieve ruimtes om social bridging te realiseren. In de tentoonstelling 

wordt voornamelijk de interne dialoog van de bezoeker gestimuleerd, maar hierdoor wordt 

interactie tussen bezoekers misgelopen.  

 

5.6 Conclusie  

 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal of de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu 

in het Amsterdam Museum een best practice is in het vormgeven aan inclusiviteit. Oftewel 

een voorbeeld van duurzame integratie van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Om 

dit te onderzoeken zijn de ambitie van het Amsterdam Museum en het programma van de 

tentoonstelling, zoals beide beschreven in hoofdstuk drie, vergeleken met de theorieën van 

Sandell (1998; 2003), Coleman (2015) en Simon (2010) uit hoofdstuk een en twee.  

 Het Amsterdam Museum heeft de ambitie om als een diverse, inclusieve en 

gelijkwaardige publieke ruimte te opereren. Het museum erkent de verantwoordelijkheid die 

het heeft als culturele instelling, en geeft vorm aan de nieuwe rol die musea hebben als sociaal 

platform die verschillende narratieven uit (Sandell, 2003, p.52). Deze ambitie is 

geëxpliciteerd in het beleid, de visie, de missie, maar ook zichtbaar in het personeelsbestand 

en in de samenwerking met partners. Deze geëxpliciteerde ambitie heeft de 

organisatieverandering die nodig is om diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid 

duurzaam vorm te geven gestart (Sandell, 2003, p.56). 

 In de praktijk krijgt deze ambitie vorm: zo krijgen kunstenaars, publieke figuren en 

groeperingen die opkomen voor de gelijkwaardigheid van personen de ruimte binnen het 

museum om hun perspectief te vertellen. In de openingsfilm worden verschillende personen 

geïnterviewd en is er eveneens ruimte voor bezoekers om de eigen visie op vrijdenken te 

formuleren en op te nemen in de tentoonstelling. Hierdoor biedt het museum een divers palet 

aan vrijdenkers die verschillende stemmen vertegenwoordigen op een zestal thema’s.  

 Echter zijn er wel worstelingen zichtbaar in de vertaalslag van ambitie naar de 

praktijk: de ‘grens van meerstemmigheid’ en de ‘grens van veiligheid’ die ontstaan als 

meerstemmigheid en veiligheid niet langer bijdragen aan inclusiviteit en gelijkwaardigheid, 

maar dit blokkeren. Allebei zijn het voorwaarden van inclusiviteit, maar vragen eveneens om 
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een verdieping in het museum om inclusiviteit te blijven bevorderen. Ze vragen beiden een 

dialogische houding van bezoekers, die door het museum niet altijd wordt ondersteund. Hier 

ligt nog een kans om de tentoonstelling daadwerkelijk de rol van vehikel van sociale 

verandering te laten innemen, door het gesprek tussen bezoekers nog meer te stimuleren. Dit 

vraagt echter wel moed van het museum en curatoren om de onveiligheid binnen de veiligheid 

op te zoeken en het conflict op een agonistische manier onderdeel te maken van de 

tentoonstelling.  

 Kortom, het Amsterdam Museum kan worden gezien als een voorbeeld van een 

ambitieuze zoektocht naar duurzame implementatie van diversiteit, gelijkwaardigheid en 

inclusiviteit. Maar vooral in het praktisch vormgeven hieraan, worden grenzen ervaren en 

hiermee wordt niet altijd vanuit inclusiviteit, diversiteit en gelijkwaardigheid gehandeld. Het 

is hiermee niet geen volledige best practice in de praktische uitwerking van DIG, hoewel er in 

de tentoonstelling actief wordt nagedacht over manieren hoe de grenzen te overbruggen, wat 

wel laat zien dat het Amsterdam Museum al stappen heeft gemaakt richting een best practice. 

Door onder andere gebruik te maken van participerende installaties, echter ook hierbij wordt 

niet het volledige potentieel benut.  
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Hoofdstuk 6 Conclusie en discussie 

 

Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag hoe de typologie van Sandell (1998) en 

de participatie-theorie van Simon (2010) een bijdrage kunnen leveren aan diverse, inclusieve 

en gelijkwaardige tentoonstellingen. Hiervoor is de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot 

nu in het Amsterdam Museum onderzocht. In dit concluderende hoofdstuk zullen de resultaten 

kort en bondig uiteen worden gezet. Vervolgens worden discussiepunten en aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek aangedragen.  

 

6.1 Conclusie  

 

De vraag die vooraf aan dit onderzoek is gesteld is: Hoe kunnen de typologie van Sandell (1998) 

en de participatie-theorie van Simon (2010) bijdragen aan diverse, inclusieve en gelijkwaardige 

tentoonstellingen en op welke manier wordt dit toegepast in de tentoonstelling Vrijdenkers van 

Spinoza tot nu in het Amsterdam Museum? Deze vraag bestaat uit drie onderdelen die 

concluderend als volgt beantwoord kunnen worden: 

Uit dit onderzoek blijkt dat de typologie van Sandell (1998) kan fungeren als een 

theoretisch raamwerk van drie posities die een museum kan bekleden om DIG duurzaam vorm 

te geven. In elke positie wordt diversiteit van stemmen, personeel en perspectieven 

gestimuleerd, en wordt het wegnemen van voor- of nadelen op grond van (deel)identiteiten 

weggenomen. Alle posities bieden daarmee theoretisch een inclusieve ruimte, waarbij de drie 

posities een andere invloed teweegbrengen bij bezoekers, of de maatschappij. Voor de 

organisatieverandering die nodig is een van de posities te bekleden, wijdt Sandell (2002) uit 

over de krachten die deze verandering stimuleren of blokkeren. Hoewel dit raamwerk inzicht 

biedt hoe DIG kan worden ingezet om sociale inclusie te stimuleren, blijft het theoretisch. 

Ondanks de aanvullende theorieën van Coleman (2015), inzicht bieden in zowel hoe 

gelijkwaardige representatie mogelijk is (gatekeeper theory) en hoe het museum een platform 

van sociale verbinding kan worden, dat kennisoverdracht tussen diverse groepen stimuleert 

(SECI,ba) blijven ook de meetmethoden die Coleman theoretisch en te complex. 

De participatie-theorie van Simon (2010) biedt daarentegen een handvat vanuit de 

museumpraktijk. Door interactie en uitwisseling tussen diverse figuren te stimuleren, social 

bridging, kan het museum een nieuwe sociale functie bekleden, als publiek toegankelijk 

instituut. Deze participatie is enkel inclusief als de interactie daadwerkelijk tussen diverse 

personen gelijkwaardig ontstaat en iedereen een stem heeft hoe de interactie plaats vindt. Het 
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biedt daarmee een praktisch alternatief om de inclusiviteit vorm te geven, maar ondervangt niet 

de complexiteit die de organisatieverandering nodig voor deze rol nodig heeft.  

Kortom, deze twee theorieën bieden samen zowel een theoretisch raamwerk als een 

praktische handvatten om DIG te stimuleren. De tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu 

is met de ambitie om DIG vorm te geven ontwikkeld, zoals de visie, missie en de 

ondernemingsplannen laten zien. In de tentoonstelling is deze ambitie vertaald naar de praktijk, 

in zowel de selectie van vrijdenkers, die vanuit intersectionele meerstemmigheid is 

vormgegeven (diversiteit), in het betrekken van partners, publieke figuren en een divers 

curatorenteam in het vormgeven van de tentoonstelling (diversiteit en gelijkwaardigheid) en in 

de participerende installaties waar bezoekers worden uitgenodigd om een eigen mening te 

vormen op wat vrijdenken is (inclusief).  

Er zijn echter een aantal punten waarop het uitvoeren van de ambitie tot diversiteit, 

inclusiviteit en gelijkwaardigheid wordt begrensd, zoals in hoofdstuk vijf benoemd is: de grens 

van meerstemmigheid en de grens van veiligheid. De grens van meerstemmigheid wordt bereikt 

wanneer stemmen aan verschillende kanten van het spectrum niet langer in gesprek gaan, of tot 

kwetsen kunnen leiden. Hoewel diversiteit aan stemmen een van de belangrijkste voorwaarden 

is voor een inclusiviteit (Sandell, 2002, p.22), is er een moment waarop de stemmen van de een 

de ander, kwetsen, overstemmen, of dwarsbomen. In de tentoonstelling is dit onder andere te 

zien bij de selectie van hedendaagse vrijdenkers, waarbij rechtse uitingen minder ruimte lijken 

te krijgen omdat ze anderen kunnen kwetsen. Voor dit dilemma tussen inclusief en 

meerstemmig kan de agonistisch theorie van Mouffe hulp bieden, doordat dit inzicht biedt in 

wanneer de radicale diversiteit kan worden omgevormd tot debat vanuit verschillende 

narratieven.  

De grens van veiligheid wordt ervaren wanneer stemmen worden gedempt omdat ze de 

veiligheid van anderen mogelijk doorbreken. Deze veiligheid is een voorwaarde van 

inclusiviteit (Sandell, 2002, p.23), maar kan ook de ruimte om een andere opinie te hebben 

verstoren, voorbeeld hiervan is het onzichtbaar maken van de spotprenten van Nekschot. De rol 

van veiligheid wordt daarom bevraagd vanuit safespace, safe haven, brave space en interspace. 

Door de veiligheid opnieuw te onderzoeken kan er ruimte ontstaan om binnen de veiligheid, 

wel iedereen thuis te laten voelen, maar nog steeds ruimte te creëren voor discussie. Beide 

worstelingen worden in het museum niet ge-expliciteert. Hierdoor schiet de tentoonstelling in 

de uitwerking te kort om als best practice te worden gezien, ondanks de vooruitstrevende 

ambitie.  Hiervoor dient de balans tussen diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit te 
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worden gewaarborgd. Dit had mijns inziens gekund als de worstelingen vanuit transparantie en 

open dialoog waren vormgegeven.  

 Concluderend kan worden gesteld dat in het praktisch uitwerken van de ambitie om een 

diverse, inclusieve en gelijkwaardige publieke instelling te vormen, weerstanden en grenzen 

worden ervaren. De academische theorie van Sandell (1998) biedt een raamwerk, waarin de 

potentie en verantwoordelijkheid die musea hebben worden verdiept. De praktische 

participatie-theorie van Simon (2010) biedt daarbij praktische handvatten om sociale 

verbinding tussen bezoekers te genereren. De tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu, 

laat zien dat integratie van de theorieën mogelijk is, maar dat in het integreren hiervan 

worstelingen met onder andere veiligheid en meerstemmigheid optreden. Hierop biedt het 

Amsterdam Museum nog onvoldoende antwoord.  

 Wel kunnen we leren van deze casus dat de ambitie om DIG duurzaam vorm te geven 

van belang is om een organisatieverandering door te maken. Maar dat enkel de ambitie en de 

implementatie van richtlijnen niet voldoende is, omdat er zich grenzen en worstelingen 

voortdoen. Dit onderzoek laat zien dat het integreren van DIG lastig is, en moeilijk kan worden 

gereduceerd tot een set van richtlijnen die andere musea kunnen volgen. Toch biedt deze casus 

een voorbeeld van een vooruitstrevende culturele organisatie, en laat het grenzen zien waarin 

inclusiviteit op gespannen voet staat met meerstemmigheid en veiligheid. In de omgang met de 

grenzen voldoen de theorie van Sandell (1998) en de theorie van Simon (2010) beide (nog) niet 

voldoende. Dit onderzoek maakt duidelijk dat een museum een rol als invloedrijke publieke 

ruimte kan innemen, als het de veiligheid en meerstemmigheid vormgeeft vanuit een open 

dialoog, waarin diverse, gelijkwaardige stemmen de verbinding met anderen niet verliezen.  

 

6.2 Discussie  

 

6.2.1 Interpretatie onderzoek 

De worstelingen in de vertaling van de ambitie van DIG naar de praktijk geven inzicht in de 

sensitiviteit die in dit vraagstuk verweven is.  Deze sensitiviteit voor gevoelens van kwetsen, 

van herkenning en van ruimte die in het selectievraagstuk en vormgevingsvraagstuk van een 

tentoonstelling verweven is, vragen om richtlijnen hoe hiermee kan worden omgegaan. 

Gelijktijdig lijken bestaande richtlijnen onvoldoende antwoord op te geven op de grensgevallen 

van inclusiviteit. Wanneer keuzes moeten worden gemaakt die beiden niet inclusief lijken, zoals 

of stemmen uitsluiten of bezoekers confronteren met mogelijk kwetsende uitingen. Hiervoor 
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bieden Arendt en Mouffe uitkomst, doordat beiden het belang om verbinding met 

andersdenkenden te waarborgen door stemmen nooit (volledig) uit te sluiten, maar altijd in de 

context te plaatsen van een breder narratief benadrukken. Bovendien kan door transparant te 

zijn over de organisatieverandering, en de weerstanden die zich daarbij voortdoen, deze 

weerstanden en begrenzingen ook onderdeel gemaakt worden van de organisatie. Een 

combinatie van deze theorieën laat mijns inziens ruimte om de sensitiviteit in het vraagstuk te 

waarborgen, en de grenzen van inclusiviteit te overbruggen. Hierdoor zou het mogelijk zijn om 

door transparantie, verbinding, agonistische dialoog en onveiligheid binnen de veiligheid, 

diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid in balans te brengen, waardoor de risico’s op 

tokenism, PR-diversiteit en de paradoxale bevestiging van de ongelijkheid worden vermeden 

(Tlili, 2008; Ahmed, 2012).   

 De conclusies van dit onderzoek kunnen eveneens in breder licht worden gezet, zo wordt 

niet alleen het museum aangesproken om de pluraliteit van de samenleving te representeren, 

ook de humanistiek wordt door onder andere Anthony Pinn (2017, p.32) opgeroepen om DIG 

te waarborgen. De lessen voor de humanistiek die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken 

zijn meerdelig, allereerst wordt inzichtelijk dat de grenzen van inclusiviteit (veiligheid en 

meerstemmigheid) zich voortdoen, ook al is een organisatie ambitieus en zorgvuldig in de 

implementatie. Derkx (2009, p.49) stelt het basisprincipe menselijke waardigheid, gelijkheid 

als de basis ziet voor vrijheid van het individu. Hierin benoemt Derkx de noodzaak van dialoog 

en het weren van elke vorm van discriminatie (p.49). Dit onderzoek geeft inzicht dat juist op 

dit snijvlak, wanneer er keuzes gemaakt dienen te worden, gelijkheid van stemmen snijdt met 

inclusiviteit, dat kwetsen kan optreden en dat de veiligheid van de ruimte kan worden bevraagd. 

In dit onderzoek worden diverse vormen van dialoog en social bridging aangedragen als 

mogelijke manieren deze grenzen te overbruggen, door interactie tussen unieke individuen. 

Deze omgang met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit door interactie tussen 

verschillende individuen binnen publieke instellingen kan bijdragen in de manier hoe het 

pluralistisch humanisme wordt vormgegeven, met zinvolle interactie (Alma, 2005, p.28).  

De les voor de humanistiek die hieruit ontstaat is dat in de pluraliteit van de samenleving 

diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit in balans moeten zijn. Dit kan enkel als er dialoog 

plaats blijft vinden met andersdenkenden, blijvende dialoog. Het respect voor andersdenkenden 

is een pijler van het humanisme die volgens Pinn soms ondergesneeuwd raakt, om vrijheid 

ofwel inclusiviteit te beschermen, waardoor interactie tussen andersdenkenden verhard ofwel 

helemaal niet meer plaats vindt. Publieke instellingen hebben veel invloed op de stemming in 

de maatschappij, en de normen en waarden die in de samenleving centraal staan. Musea zijn 
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niet neutraal, maar kunnen wel de agonistische dialoog tussen andersdenkenden stimuleren en 

waarborgen. Kortom, het onderliggende vraagstuk van dit onderzoek, het duurzaam vormgeven 

aan DIG in de samenleving, is eveneens een vraagstuk binnen de humanistiek.  

 

6.2.2 Onderzoekspositionering 

In de methode heb ik toegelicht dat mijn begeleider betrokken was bij het maken van de 

tentoonstelling. Ik heb mijn wetenschappelijke integriteit beoogd te bewaken door 

transparant, kritisch en verantwoordelijk de resultaten te beargumenteren. De relatie met mijn 

begeleider en de tentoonstelling heeft mij meer informatie gebracht, maar los van de 

informatie ben ik zorgvuldig, transparant en onafhankelijk te werk gegaan met mogelijke bias 

die mijn betrokkenheid bij de tentoonstelling heeft gehad. De (gedeeltelijke) positieve 

beschrijving van de tentoonstelling, heeft mijns inziens te maken met dat het museum al een 

ambitieuze DIG doelstelling heeft, en eveneens al veel stappen heeft ondernomen om DIG te 

waarborgen. Ik heb mijn onafhankelijkheid bewaakt door enerzijds de controleerbaarheid van 

mijn onderzoek te verhogen middels een casedata base (zie bijlage A) en anderzijds door 

continu kritisch de tentoonstelling te benadrukken. Dit onderzoek is bovendien niet vanuit een 

neutrale overtuiging beschreven, maar vanuit de politieke overtuiging dat het stimuleren van 

DIG de samenleving ten goede komt.  

 Invloed van mijn deelidentiteiten op mijn interpretatie van de casus is niet volledig uit 

te sluiten. De vraag of ‘cancelen’ nodig is om DIG te waarborgen, stel ik vanuit de positie dat 

ik niet gekwetst word door de tentoonstelling. Omdat ik mij bewust ben van deze 

beeldvorming, heb ik gepoogd geen enkelzijdige antwoorden te formuleren of de 

tentoonstelling wel of niet kwets, maar processen te benoemen die in de vertaling van ambitie 

naar praktijk bekneld lijken te raken.   

 

6.2.3 Beperkingen van de instrumentele casestudie 

Naast de invloed van mijn positie op de conclusies die in dit onderzoek zijn gesteld, heeft de 

gekozen methode ook invloed op de uitkomst. De instrumentele casestudie is onderworpen aan 

specifieke timing (Braster, 2000, p.78). Hierdoor zijn de resultaten over de tentoonstelling 

gebonden aan een specifieke tijd (september 2021-februari 2022). De tentoonstelling is op dit 

moment niet meer te bezichtigen, hierom is een casestudy database (bijlage A) opgezet om de 

controleerbaarheid van het onderzoek te waarborgen (Braster, 2000, p.75).  
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 Ook ontbrak er informatie over bezoekerservaringen van de tentoonstelling, ondanks 

pogingen om deze infomratie te vervangen (door reviews en algemene bezoekersinformatie) 

heeft dit de uitkomst gekleurd doordat niet kan worden achterhaald of bezoekers inclusie 

ervaarden en hoe de tentoonstelling netwerken heeft beïnvloed. Hierom is het programma 

centraal komen te staan, waardoor wel informatie kan worden gegeven in hoe DIG door het 

museum is ingericht.  

 

6.2.4 Vervolgonderzoek  

 Op basis van de voorgaande reflectie en op vragen die gedurende het onderzoek opkwamen, 

zijn er een aantal suggesties voor vervolgonderzoek die hier worden behandeld.  

 

6.2.4.1 Grenzen van verbinding  

In dit onderzoek zijn twee grenzen van inclusiviteit besproken. Beide grenzen laten 

worstelingen zien die de museumpraktijk overstijgen, en in het gehele in- en uitsluit debat zich 

voortdoen. Dit onderzoek is voornamelijk gebaseerd op literatuur vanuit museumstudies. Om 

deze grenzen te bespreken is in dit onderzoek al gebruik gemaakt van literatuur vanuit 

politicologie en filosofie. Vervolgonderzoek naar deze grenzen van inclusie vanuit 

verschillende onderzoeksvelden kan bijdragen aan de manieren om de grenzen te overbruggen. 

Bijvoorbeeld vanuit politieke filosofie aan de hand van Chantal Mouffe en Hannah Arendt.   

 

6.2.4.2Vergelijkend museum onderzoek 

Extra inzicht in de vormgeving van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid in musea is 

van belang om grip te krijgen op tekortkomingen van literatuur, methoden en kennis. Een 

nieuwsgierigheid is aangewakkerd op het verschil tussen klassieke musea, oftewel musea met 

een lange geschiedenis in het vertellen van het dominante narratief en nieuwe culturele ruimtes. 

Klassieke musea hebben moeite met de organisatieverandering die nodig is voor om de 

voorbeeldfunctie voor sociale inclusie in te nemen (Sandell, 2003, p.46). Nieuwe culturele 

ruimtes vullen vaak deze ruimte in doordat ze vanuit een nieuw uitgangspunt de ruimtes 

indelen. Een vergelijking in ambitie en praktijk van deze nieuwe culturele ruimtes en 

traditionele musea kan inzicht geven in nieuwe methodieken.  

 

6.2.3.3 Zingeving en gevoelens van betrokkenheid 

Een beperking van dit onderzoek is het missen van publieksinformatie, hierdoor is er weinig tot 

geen data opgenomen over de impact die bezoekers hadden en in de ervaringen die zij hebben. 
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Inzicht in of, hoe en wanneer individuen en groepen zich geïncludeerd voelen ontbreekt. Een 

kwalitatief diepte-interview naar de zingeving die individuen ervaren bij klassieke musea die 

de ambitie delen om inclusief te willen zijn kan inzicht geven in de manier hoe methodes hun 

uitwerking vinden. Hierdoor kan eveneens worden onderzocht of methodes en bijvoorbeeld 

participatieve installaties daadwerkelijk zingeving bij individuen vergroten.  
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Bijlage A. Databank casus 

 

Beschrijving: Om de betrouwbaarheid van het casusonderzoek te verstevigen is een databank 

aangelegd van de casusbronneninformatie. Omdat een casusonderzoek altijd tijd en plaats 

gebonden is, en bronnen hierdoor niet langer toegankelijk kunnen zijn, is deze casusdatabank 

gecreëerd.  
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