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Voorwoord 
Deze periode stelt ieder voor vragen die nog niet eerder gesteld werden. De hele wereld is in 
een tussentijd geplaatst door de pandemie. Tussentijd is voor mij een periode van wikken en 
wegen, overdenken, wachten, treuzelen, verwonderen en dan het juiste moment kiezen om 
door te pakken, te besluiten. Tegelijkertijd lijkt er in deze periode ruimte voor antwoorden 
op vragen die al eeuwen gesteld worden, maar nog steeds niet beantwoord worden. En ik 
geloof in de kracht van kunst daarbij. Juist omdat kunst geen eenduidige antwoorden geeft, 
maar ruimte biedt voor persoonlijke betekenisgeving, verbeelding en het bevragen van 
elkaar.  

Ik heb denk ik een duidelijke visie op kunsteducatie ontwikkeld, met Hannah Arendt (1906-
1975), filosofe, als eerste inspiratiebron. Arendt: “In de opvoeding wordt beslist of wij 
genoeg van de wereld houden om er verantwoordelijkheid voor te nemen en haar meteen 
ook te redden van de ondergang die, zonder de vernieuwing, zonder de komst van de 
nieuwen en de jongeren, onvermijdelijk zou zijn.” 1 Mijn context: ik werk al bijna 25 jaar bij 
de Raad voor de Kinderbescherming. Kinderen en jongeren zijn mijn expertise. Ik spreek met 
kinderen en jongeren van diverse achtergronden, uit alle lagen van de bevolking, over 
ingewikkelde problematiek. Ik neem de stem van het kind of de jongere als uitgangspunt in 
mijn werk. Helaas is de boodschap van Arendt nog even actueel als in de vorige eeuw. 
Beyoncé (1981), zangeres/songwriter, spreekt in haar Graduation Speech “Dear class of 
2020” van 7 juni 2020 de jongeren van nu toe en nodigt hen uit authentiek te zijn, eigen 
keuzes te maken om zo verandering te bewerkstelligen.2 Ik kan mij erg vinden in deze 
positieve levenshouding, dat het altijd mogelijk is om tot verbetering te komen en dat 
daarbij vertrouwen en ruimte gegeven moet worden aan jongeren en aan hen die eerder 
nog geen stem kregen. Jonge mensen zijn volop bezig met de vraag wat zij willen bereiken 
en hoe zij daar komen. Een deel van hen is geïnteresseerd in kunst. Hoe mooi is om de 
kracht van kunst te gebruiken om tot beantwoording van vragen en tot ontwikkeling te 
komen. Mijn visie op kunsteducatie in één zin: Leren van kunst geeft handvatten om op een 
eigen manier antwoord te geven op de vragen wie ben ik, waar sta ik, waar wil ik heen en 
hoe kom ik daar?  

De boodschap dat het belangrijk is om iedereen deel te laten nemen aan cultuur, lijkt de 
afgelopen jaren te zijn geland. Cultuurparticipatie lijkt het woord van nu, dat ik in vele 
lezingen en vacatures terug zie komen. Het LKCA heeft een Programma Cultuurparticipatie 
(2021-2024): “De ambitie van het programma Cultuurparticipatie is om ervoor te zorgen dat 
meer kinderen, jongeren en volwassenen actief kunnen deelnemen aan culturele 
activiteiten. Speciale aandacht gaat uit naar groepen die hierbij drempels ervaren van 
verschillende aard.” 3 
Een belangrijk aspect daarbij is voor mij dat kunst uitdagend mag zijn, ingewikkeld, 
tijdrovend. Toegankelijkheid is mooi, maar geen doel op zich. Ik zoek naar programma’s met 
verdieping, participatie en lef. Dit is de houding waarmee ik in het leven wil staan. Dit wil ik 
uitdragen in mijn gezin, werk en als artist-educator.  

 
1 Arendt, H. Tussen verleden en toekomst. (p. 123) Apeldoorn, 1994 
2 https://www.youtube.com/watch?v=vLo5XMjIJD8  Beyoncé Commencement Speech | Dear Class Of 2020 
Geraadpleegd 12/06/2020 
3 https://www.lkca.nl/artikel/programma-cultuurparticipatie-2021-2024/ Programma Cultuurparticipatie (2021-
2024) Geraadpleegd 19/02/2021 
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Inleiding 
In deze scriptie zal ik onderzoeken hoe ik als artist-educator de aan mij zelf opgelegde 
criteria verdieping, participatie en lef kan toepassen op educatieve programma’s voor 
musea. Verdieping door verbinding met een kunstwerk of kunstenaar, participatie door 
daadwerkelijke deelname (en niet alleen afname) van een jonge doelgroep en lef in het 
nemen van verantwoordelijkheid, het loslaten van het vertrouwde en open staan voor 
ideeën van anderen.  
 
Onderzoeksvraag  
 
Hoe kunnen musea een rol spelen in het openen van de discussie over actuele vraagstukken 
onder jonge mensen (15-30 jaar)?  
Hierbij heb ik de volgende deelvragen geformuleerd:  

• Wat is de waarde van kunsteducatie voor de discussie over actuele vraagstukken? 
• Zijn jonge mensen van 15-30 jaar bij uitstek de doelgroep om actuele vraagstukken 

aan de orde te stellen? 
• Waar heeft deze doelgroep behoefte aan bij het aanbod van musea? 
• Hoe maken musea hun collectie toegankelijk voor de doelgroep jonge mensen van 15-

30 jaar? 
• Hoe nodigt het openen van de collecties voor deze doelgroep uit tot discussie? 
• Hoe zien geslaagde voorbeelden eruit waarbij kunst leidt tot discussie onder deze 

doelgroep?  

Mijn onderzoek richt zich op de bestaande musea. Naar mijn idee vinden jonge mensen, 
activisme en kunst elkaar al in street-art en de galerieën. Ik ervaar dat als een dynamische en 
interactieve wereld.  Juist de bestaande musea hebben moeite om een jonge doelgroep te 
bereiken en hun collectie te ontsluiten en opening te bieden voor discussie over actuele 
maatschappelijke thema’s. Ik wil in mijn onderzoek komen tot vragen, handvatten en 
voorbeelden die juist de bestaande musea kunnen helpen in het bereiken van een jonge 
doelgroep in hun educatieve programma’s.  
Nina Simon (1981), auteur van The Art of Relevance en voormalig museum directeur in Santa 
Cruz, VS, toont in mijn ogen in haar speech OF/BY/FOR ALL| Places Matter 2019  in slechts 
zes zinnen haarfijn het pijnpunt bij organisaties: 
“ If you ask the question: On a scale of 1 to 5, how much do you agree with this statement: 
Our organization welcomes people of all ages, backgrounds and abilities. The most given 
answer is a 5. But if you ask the next question: On a scale of 1 tot 5, how much do you agree 
with this statement? Our participants reflect the diversity of our community. The most given 
answer is a 2”. 4  
Organisaties willen een nieuwe doelgroep wel welkom heten, maar de groep voelt zich 
daarmee nog niet welkom. Ik richt me in dit onderzoek op de educatoren van de musea met 
de volgende uitdaging: “Laten we dit laatste cijfer uit het onderzoek van Simon hoger 
maken. Laten we zorgen dat ook jonge mensen zich welkom voelen in het museum.”  
 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=9CsTFW6Rmoc Simon, N. OF/BY/FOR ALL | Places Matter 2019 
 Geraadpleegd 15/02/2021 
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Onderzoeksopzet 
 
Mijn insteek als onderzoeker is analytisch en daarom start ik vanuit literatuuronderzoek. Ik 
wil een gedegen fundament opbouwen over de plek van kunsteducatie en de keuze voor 
een jonge doelgroep, alvorens ik mijn praktijkonderzoek start. Op deze wijze kan ik de door 
mij opgebouwde expertise toetsen aan de praktijk. In mijn praktijkonderzoek richt ik mij op 
de doelgroep, waaronder mijn jaargenoten aan ArtEZ, en op de educatieafdelingen van 
musea. Zo laat ik beide kanten van mijn onderzoeksvraag, de musea en de jonge doelgroep, 
aan bod  komen.  
 
 
Opbouw scriptie 
 
Vanuit mijn visie op kunsteducatie start ik vanuit de kunst. In mijn onderzoeksvraag richt ik 
mij op musea en hun kunstcollectie. Waar waarom acht ik kunsteducatie belangrijk voor het 
openen van discussie over actuele vraagstukken?  
In de eerste drie hoofdstukken bespreek ik de visie van denkers, makers en curatoren over 
kunst, de rol van de toeschouwer en de verbinding met de actualiteit. Ik noem deze 
hoofdstukken ‘Theoretisch kader, denkers/makers/curatoren en hun visie op de relatie 
kunst/publiek/ tijdsgeest’  
Ik gebruik hierbij de volgende deelvraag:   

• Wat is de waarde van kunsteducatie voor de discussie over actuele vraagstukken? 

In mijn vierde hoofdstuk met als titel ‘Waarom juist jonge mensen?’ zal ik bespreken 
waarom ik juist voor een jonge doelgroep kies. Ik gebruikt daarbij de volgende deelvraag:  

• Zijn jonge mensen van 15-30 jaar bij uitstek de doelgroep om actuele vraagstukken 
aan de orde te stellen? 

 
Daarna maak ik de overstap naar de praktijk. In dit jaar van onderzoek ben ik meerdere 
mogelijkheden tegen gekomen voor het openen van discussie over actuele vraagstukken 
vanuit kunsteducatie. In mijn vijfde hoofdstuk ‘Denken in mogelijkheden’ geeft ik hiervan 
een overzicht.  
In mijn zesde hoofdstuk ‘Good Practices’ bespreek ik de huidige praktijk, waarbij ik 
tweemaal insteek vanuit de educatieafdeling en tweemaal vanuit de doelgroep. De 
informatie heb ik verzameld middels interviews en onderliggende schriftelijke bronnen. Ik 
gebruik hierbij de volgende deelvragen: 

• Waar heeft deze doelgroep behoefte aan bij het aanbod van musea? 
• Hoe maken musea hun collectie toegankelijk voor de doelgroep jonge mensen van  

15-30 jaar? 
• Hoe nodigt het openen van de collecties voor deze doelgroep uit tot discussie? 
• Hoe zien geslaagde voorbeelden eruit waarbij kunst leidt tot discussie onder deze 

doelgroep?  
 
Aangezien dit onderzoek gaat over kunst, kies ik er voor om veel beeldmateriaal toe te 
voegen, in de hoop dat kunst ook in mijn scriptie tot de verbeelding spreekt.  
Veel leesplezier! 



 8 

  



 9 

Hoofdstuk 1. Theoretisch kader; denkers en hun visie op de relatie 
kunst/ publiek/ tijdsgeest 
 
Ik start met het theoretisch kader vanuit mijn eerste deelvraag:  
Wat is de waarde van kunsteducatie voor de discussie over actuele vraagstukken? 
Waarom acht ik kunsteducatie zo belangrijk? Wat is mijn urgentie? 
Why would musea take responsibility, why should musea take responsibility.  
 
Waarom willen musea jongeren welkom heten?  
Cultuurparticipatie staat volop in de belangstelling. De woorden inclusie en diversiteit lijken 
dit jaar in bijna alle culturele vacatures gebruikt te worden. Het Fonds voor 
Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Zij geven subsidie aan culturele 
initiatieven in het hele land onder het motto: “Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle 
disciplines heen. We zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maak het”.5 
In mijn gesprek met Femke Hogenbosch (1973), teamleider educatie bij Museum Arnhem, 
noemde zij heel eerlijk dat het verbreden van de doelgroep veel investering vraagt, maar dat 
er geld beschikbaar voor wordt gesteld door verschillende fondsen, gestimuleerd door OCW. 
Zij gaf aan dat het Museum Arnhem zich specifiek op deze doelgroep wil richten, omdat ze 
het belangrijk vinden aan deze leeftijdsgroep een breed cultureel aanbod te bieden en 
omdat het strategisch slim is je op deze groep te richten. De oudere doelgroep reageert daar 
ook positief op, terwijl de groep van jongeren zich niet aangesproken voelt als je je op de 
oudere doelgroep richt.  
Maar waarom vind ik dat musea jongeren welkom moeten heten? Wat is de waarde van 
kunsteducatie voor het openen van discussie over actuele vraagstukken?  
 
Ik begin met twee grote reuzen op het gebeid van kunsteducatie: prof. dr. Gert Biesta (1957) 
pedagoog en momenteel hoogleraar aan Maynooth University (Ierland), de Universiteit van 
Edinburgh (Schotland) en de Universiteit voor Humanistiek en dr. Emiel Heijnen (1970), 
opgeleid als docent Beeldende kunst en vormgeving aan de Hogeschool Katholieke 
Leergangen (2e graads) en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (eerstegraads en 
kunstgeschiedenis). Biesta promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het 
proefschrift Remixing the Art Curiculum: How contemporary visual practices inspire authentic 
art education. Pieter van Evert (1958), kunstenaar en docent onder meer op ArtEZ, gaf op 14 
december 2020 een lezing in de pilot LOEAR (Lab Of Educational Arts Research) over 
educatie en de plek van bemiddeling. Ik leg deze drie heren en hun visie op de relatie kunst, 
publiek en tijdsgeest als eerste naast elkaar.  
 
Pieter van Evert begint zijn lezing tijdens het LOEAR kerstontbijt op 14 december 2020 met 
een krachtige stelling: “Er houden zich drie hoofdcomponenten op in een krachtenveld die 
ten opzichte van elkaar vruchtbare wrijving veroorzaken: het kunstwerk, het publiek en de 
bemiddeling. Bemiddeling leidt tot overdracht. Als deze drie elementen in één ervaring ten 
opzichte van elkaar oplossen, dan is de educatieve ervaring optimaal. “6 Als ik dit naast het  

 
5 https://cultuurparticipatie.nl Fonds voor cultuurparticipatie 16/02/2021 
6 Evert, P. van,  Lezing tijdens het LOEAR kerstontbijt op 14 december 2020, p.1 
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ontwerpmodel voor authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen leg, vallen onmiddellijk de 
paralellen op: De drie hoofdcomponenten van Heijnen zijn: de professionele kunstpraktijk, 
leren gericht op de cultuur van de leerling en het situeren in de brede sociaal culturele 
context waartussen betekenisvolle verbindingen worden gelegd. 7 
Leren van kunst vraagt dus mogelijk om een drie-eenheid: Een expressieve drager (het 
kunstwerk), verbinding met een publiek en verbinding met de tijdsgeest. Wat mij direct 
opvalt is het in een adem noemen van kunst, participatie (de verbinding met het publiek) en 
de verbinding met de wereld, de actuele vraagstukken. Kunsteducatie is geen eilandje, waar 
de educator kennis overbrengt over kunstwerken, maar vraagt om verbinding met actuele 
vraagstukken.  
 
Van Evert vraagt nadrukkelijk aandacht voor de verkenning van de bemiddelende 
tussenruimte, de plek waar de verbeelding van de kunstenaar en de verbeelding van het 
publiek elkaar raken. Hij stelt dat de relatie tussen de zender in de vorm van het kunstwerk 
en de ontvanger onbevangen moet zijn, zodat er ruimte is voor de verbeelding van de 
kunstenaar én de verbeelding van de kijker. “Alleen zonder propagandistische invulling kan 
de kunstervaring geïnternaliseerd worden.”8 
 
En daar zit volgens mij precies de crux. Leren van kunst kan plaatsvinden juist doordat kunst 
geen eenduidige oplossingen geeft, maar ruimte biedt voor discussie en het vormen van een 
persoonlijke mening. Is dat niet precies de noodzaak van kunst bij de discussie over actuele 
vraagstukken?  
 
Van Evert stelt dat bij actuele kunst, het publiek tijdgenoot is van de kunstenaar. Volgens 
hem interpreteert de kunstenaar in diens werk dezelfde wereld waarin het publiek ook leeft. 
Kunst is daarmee altijd een afspiegeling van de tijdsgeest. Zonder deze wereld te kennen 
kunnen we het kunstwerk niet begrijpen. Ik wil daarbij een nuance maken. Ik denk dat 
zonder de tijdsgeest van de kunstenaar te kennen, het publiek wel geraakt kan worden door 
de esthetische expressie van het kunstwerk. Ik ga hier nader op in aan de hand van een 
voorbeeld. Ik sprak met Van Evert over het werk Guernica (1937) van Picasso (1881-1973). 
Het werk is enorm, 3,49 bij 7,76 meter en vult een volledige wand in het museum Centro de 
Arte Reina Sofia in Madrid. Ik denk dat iedere toeschouwer, ook zonder de context te 
kennen, geraakt wordt door dit schilderij en de gewelddadige inhoud ervaart, verbeeld door 
Picasso in de afbeeldingen, maar ook door de keuze voor zwart, wit en grijs. 
De ethische expressie van dit werk is echter duidelijk, als je als toeschouwer de context kent. 
Door kennis van de context, kan de toeschouwer dit werk vollediger ondergaan.   
Guernica verwijst naar een historische gebeurtenis, een luchtaanval van Duitse 
bommenwerpers op het stadje Guernica tijdens de Spaanse Burgeroorlog, en drukt Picasso's 
politieke betrokkenheid uit. Het schilderij is een protest tegen oorlogsgeweld. Picasso 
vervaardigde het schilderij in opdracht van de republikeinse regering. Het schilderij was 
bestemd voor het Spaanse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs (1937). 
 
Je zou kunnen stellen dat Picasso volledig is opgegaan in dit werk toen hij het maakte en dat 
ook een toeschouwer zich kan verliezen in dit werk. Is de bemiddeling tussen werk en 

 
7 https://www.ahk.nl/media/ahk/een_nieuw_model_voor_authentieke_kunsteducatie.pdf 
Heijnen, E, Een nieuw model voor authentieke kunsteducatie. Geraadpleegd 29/11/2020 
8 Lezing Pieter van Evert tijdens het LOEAR kerstontbijt op 14 december 2020, p.1 
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publiek dan optimaal en daarmee de educatieve ervaring? Ook als de verbeelding van de 
toeschouwer mogelijk een geheel andere is dan van de kunstenaar of misschien juist dan, 
omdat er dan ruimte is gebleven voor de persoonlijke ervaring van de kunstenaar én de 
persoonlijke ervaring van de toeschouwer? Van Evert stelt dat het onderscheid tussen 
propaganda en artistiek engagement zit in de esthetische waarde van het kunstwerk. Bij 
pure propaganda leidt de esthetische waarde alleen maar af. Dan is een journalistieke foto 
effectiever. De esthetische waarde van Guernica maakt dat het werk boven de tijd komt te 
staan en ruimte biedt voor bredere maatschappelijke zeggingskracht.  
 
Als ik dan terugga naar Heijnen heeft de educator de taak om betekenisvolle verbindingen te 
leggen tussen het kunstwerk, de cultuur van de leerling en de brede sociaal culturele 
context. Een voorwaarde is dat er ruimte is voor de leerling om zijn eigen betekenis te 
geven. Engagement in kunst, ontneemt de toeschouwer een deel van zijn vrije 
betekenisgeving en vraagt om specifieke kennis van de toeschouwer. Van Evert stelt dat het 
zonder kennis van de maatschappelijke thema’s die een kunstenaar inzet, onmogelijk is voor 
de beschouwer om het werk volledig te ondergaan. Het kunstwerk komt volgens hem pas 
volledig tot leven bij een publiek als er sprake is van een samenhangende relatie tussen 
ethische en esthetische expressie. Van Evert: “Alleen in die esthetische en ethische emotie 
van de beschouwer wordt het kunstwerk geloofwaardig”.9  
 
Ik zie hier de ultieme waarde van de educator, of de docent van Heijnen: Het bieden van 
kennis over de context, zodat het kunstwerk zijn volledige zeggingskracht krijgt. Het tonen 
van het werk en het tonen van de wereld.  
Gert Biesta verwoordt dat heel mooi in de titel van zijn boek Door Kunst onderwezen willen 
worden.10 Biesta maakt zich in dit boek boos over de mogelijke verdwijning van de kunst in 
het onderwijs, doordat de aanwezigheid van kunsten in het onderwijs alleen 
gerechtvaardigd worden door nut voor iets anders; creatief denken bij andere vakken of het 
ontwikkelen van empathisch vermogen. 11 De centrale gedachte in dit boek is dat de echte 
educatieve werking van kunst is dat kunst uitnodigt om in dialoog met de wereld te zijn.12 Hij 
ziet het onderwijzen als een proces van tonen, waarbij de docent aan de leerling laat zien 
wat er in de wereld goed, belangrijk of betekenisvol kan zijn om aandacht aan te besteden. 
Tonen, stelt Biesta is een door en door educatief proces; iemand vindt dat er iets is wat voor 
een andere persoon de moeite waard is om naar te kijken. 13 Kunst kan moeilijk zijn, duister, 
maar ook vrolijk en toegankelijk. Kunst geeft volgens Biesta voeding voor discussie, maar ook 
energie.14 Kunst kan helpen om betekenis te geven aan de wereld, maar soms laat kunst juist 
zien dat we niet alles kunnen begrijpen en dat we het daarmee moeten doen.15 
 
Biesta ziet kunst hier niet als middel, maar als essentieel onderdeel, omdat kunst uitnodigt 
tot discussie, verwondering, verdieping. Biesta stelt dat het juist de aard van de kunst dat 
het zo werkt.  Ik lees dat dit als een duidelijke erkenning van de noodzaak van kunst voor het 
openen van discussie over actuele onderwerpen.  

 
9 Lezing Pieter van Evert tijdens het LOEAR kerstontbijt op 14 december 2020, p.3 
10 Biesta, G. Door kunst onderwezen willen worden. Kunsteducatie na Joseph Beuys, Arnhem 2017 
11 Biesta. p. 37 
12 Biesta p. 38 
13 Biesta p. 46 
14 Biesta p. 95 
15 Biesta p. 105 
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Heijnen benadrukt ditzelfde punt: kunstwerken kunnen stimuli zijn voor het creatieve 
proces. Ze belichamen ideeën, theorieën, processen, meningen en contexten die de 
verbeelding van de educatief ontwerper prikkelen. De werken dienen als stimulus en 
referentiepunt voor de leerling tijdens het onderwijs. Door leerlingen te laten ervaren dat 
kunst kritisch kan zijn naar bestaande machtsverhoudingen, worden leerlingen uitgedaagd 
om persoonlijk stelling te nemen.16  
 
De educator heeft hier de regie; hij kiest welk kunstwerk er getoond wordt. Hoeveel haakjes 
kan je ophangen als educator om tot betekenisvolle verbinding met de brede sociale context 
te komen, zonder een richting op te sturen? Welke plek heeft participatie hierbij? 
 
Ik zal dit spanningsveld tussen regie nemen en participatie heel concreet onderzoeken in 
mijn zesde hoofdstuk waarbij ik de huidige ontwikkelingen in musea onder de loep neem en 
voorbeelden uitdiep.  
 
Hier wil ik eerst een ander punt bespreken. Ik zie dat het de aard is van kunst dat het 
uitnodigt tot discussie, verwondering, verdieping, juist omdat kunst niet eenduidig is en 
ruimte geeft voor verbeelding. Een tweede aspect van leren van kunst wat ik zomaar over 
het hoofd had gezien is het makerschap. Biesta noemt dit het doen van de kunst of het 
kunst-als-doen.17 Hij stelt dat het werken met verf, steen, hout of het eigen lichaam bij dans 
etc. om een vorm tot stand te brengen, de maker fysiek laat ervaren wat het betekent om in 
dialoog met de wereld te zijn. De maker verlangt om een bepaalde vorm te creëren, maar 
ontdekt gaandeweg wat wel en niet mogelijk is. Het maken van kunst geeft een extra 
dimensie aan het leren van kunst.  
Als ik nu weer naar mijn visie op kunsteducatie kijk:  Leren van kunst geeft handvatten om op 
een eigen manier antwoord te geven op de vragen wie ben ik, waar sta ik, waar wil ik heen 
en hoe kom ik daar? dan zie ik dat het de aard van kunst is dat het tot de verbeelding spreekt 
en ruimte geeft en tegelijkertijd door het makerschap ook fysiek laat ervaren waar de 
grenzen liggen van maakbaarheid.  
 
Vanwege dit belangrijke aspect van makerschap wil ik de visie van een aantal makers op de 
relatie tussen kunst, publiek en bemiddeling onderzoeken en de waarde van kunsteducatie 
voor het openen van discussie over actuele onderwerpen. 

 
16 Heijnen, E. Een nieuw model voor authentieke kunsteducatie. 
https://www.ahk.nl/media/ahk/een_nieuw_model_voor_authentieke_kunsteducatie.pdf 
29/11/2020 
17 Biesta p. 68 
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader; makers en hun visie op de relatie 
kunst/ publiek/ tijdsgeest 
 
William Kentridge 
 
William Kentridge (1955), kunstenaar in Johannesburg, Zuid-Afrika, kies ik als eerste maker. 
Ik kies voor hem, omdat ik vanaf dat ik voor het eerst zijn werk zag een grote fan ben en 
omdat ik vind dat zijn werk op een heel bijzondere manier de tijdsgeest toont. Kentridge is 
een blanke kunstenaar die opgroeide in Johannesburg tijdens het apartheidsregime. Zijn 
ouders waren advocaten voor de anti-apartheid. Hij werd bekend als multimediakunstenaar 
door zijn bijzondere animatiefilms, houtskooltekeningen en installaties opgebouwd uit film, 
geluid, muziek en sculpturale objecten.  
In zijn werk toont hij de huidige situatie in Zuid-Afrika en de voort bestaande ongelijkheid 
tussen verschillende bevolkingsgroepen zonder met een morele vinger te wijzen, maar door 
juist de complexiteit en de tegenstellingen te laten zien.  
In zijn boek Six Drawing Lessons (2014) start hij met een kritische blik op de metafoor van de 
grot van Plato. Plato (ca. 427-347 v.Chr.), Griekse filosoof, stelt dat het de ethische plicht is 
van de man die het licht gezien en begrepen heeft , om de anderen het licht te laten zien. 
Kentridge: ”Our agenda has been set.” 18 Our agenda has been set. Ik vind dit een bijzonder 
krachtige zin die precies weergeeft dat het belangrijk is om als educator openheid en 
participatie in het aanbieden en bespreken van kunst haarfijn in de gaten te houden.   
Kentridge stelt dat het recht op macht altijd het recht op geweld lijkt in te houden. ‘Donker’ 
Afrika moest, desnoods met geweld, het licht gaan zien van de ’Westerse beschaving’. 
Kentridge stelt dat het geen misvatting is dat we de schaduwen in de grot herkennen, maar 
dat dit een essentieel onderdeel is van hoe wij de wereld herkennen en begrijpen.  
Hij ziet het werk van een kunstenaar als de weergave van datgene wat we zien en wat we 
daarbij toveren achter de lenzen van onze ogen. In het werk toont de kunstenaar zijn 
weergave, de ander heeft de vrijheid die te interpreteren vanuit zijn beeld en gedachten. In 
de woorden van Kentridge:  “It is in the very limitations and leanness of shadows that we 
learn, in the gaps, in the leaps to complete an image, that we perform a generative act of 
constructing the shape _ recognizing a horse, a box, a bedroll, a crutch, a typewriter. The 
very leanness of the illusion pushes us to complete the recognition_ and this prompts an 
awareness of the activity, recognizing in this activity our agency in seeing, and our agency in 
apprehending the world.” 19 
Wat mij aanspreekt is ook hier de aandacht voor de tussenruimte. De ruimte voor de 
toeschouwer om op zijn eigen wijze het beeld te interpreteren, ook al speelt hierbij een 
gebrek aan kennis of context een rol. Wij zien een beeld en maken dit compleet vanuit onze 
ervaringen. Wij voegen onze eigen context toe in het begrijpen van het beeld. Is niet juist 
daar de ruimte voor uitwisseling met de ander, delen van onze ervaringen met een ander, in 
plaats van een expert die uitlegt wat we moeten zien.  
 
Later in het boek Six Drawing Lessons illustreert Kentridge met een heel eenvoudig verhaal 
in het hoofdstuk Productive mistranslations hoe wij met onze verbeelding invullen wat we 
niet begrijpen. “When she was about three years old, I told my daughter Alice a story. Once 

 
18 Kentridge, W. Six Drawing Lessons, 2014 London, England 
19 Kentridge p. 29 
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upon a time, a dog and a cat were in the garden. The cat was teasing the dog. The dog 
chased the cat. The cat ran through the cat-flap into the kitchen and escaped the dog. Later 
that day, Anne, my wife, asked Alice what story I had told her. She repeated the story. A cat 
and a dog were in the garden. The dog chased the cat. The cat flapped his wings and 
escaped. Here it is all offered. The concept of a cat-flap in the door was not comprehended, 
and so it was replaced with the flap of familiar wings.”20 
Hoe mooi is de verbeelding van dit driejarige meisje, dat haar niet begrijpen invult met 
vleugels die ze de kat geeft. Hoe verhoudt zich dit tot het tonen van Biesta in Door Kunst 
onderwezen willen worden? We zagen al dat hij het onderwijzen ziet als een proces van 
tonen, waarbij de docent aan de leerling laat zien wat er in de wereld goed, belangrijk of 
betekenisvol kan zijn om aandacht aan te besteden. Ook Biesta ziet kunst als essentieel 
onderdeel, omdat kunst uitnodigt tot discussie, verwondering, verdieping. Wat gebeurt er 
als de docent het kattenluikje uitlegt en het beeld van de kat die vleugels heeft daarmee  
 

 
Foto: William Kentridge, More Sweetly Play the Dance, 2015 (Stella Olivier)  
 

 
Deel van het werk van Kentridge ‘Triumphs and Laments’ , 2016, langs de Tiber in Rome, foto van Chris Warde-
Jones voor The Telegraph 
 

 
20 Kentridge p. 149 
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ontkracht vanuit zijn expertise? Hoeveel ruimte mag er zijn voor de verwondering en het 
creëren van nieuwe beelden door de beschouwer van kunst vanuit de eigen context van de 
beschouwer?  
 
Ik neem een kunstwerk van Kentridge onder de loep om nader naar deze vraag te kijken: 
More sweetly play the dance (2015). Kentridge maakte dit werk speciaal voor het Eye 
Museum. Een mooi artikel Een processie van Schimmen over dit werk door Jaap Guldemond 
(1960), director of exhibitions en curator van het EYE Filmmuseum, Amsterdam.21 Het werk 
is een film op een muur van 45 meter breed, waarop dansende en lopende mensen 
langslopen, die spullen dragen, maar ook grote uitgesneden portretten omlijst door een 
Brass band. Net als Guldemond vind ik bijzonder aan dit werk dat het een combinatie is van 
tekeningen en schimmenspel. Je ziet de mensen als schaduwen, maar wel met detail. Hier de 
weergave van kunstenaar Kentridge door middel van schaduwen, met de vrijheid van de 
toeschouwer om de beelden te interpreteren van uit zijn beelden en gedachten. En als 
vanzelf zoeken we als beschouwer naar betekenissen. Denken we aan vluchtelingenstromen, 
aan een protestmars of aan Zuid-Afrikaanse dans? Kentridge toonde dit werk ook op de 
Biënnale Lichtsicht in Bad Rothenfelde in Duitsland en hij maakte een variant in Rome 
Triumphs and Laments (2016). Hier realiseerde hij een lang werk op de muren van de oever 
van de Tiber, waar hij met hoge druk tekeningen maakte door het vuil van de muren te 
spuiten. Kentridge koos daar voor negatiefvormen van de belangrijke personen uit de 
geschiedenis van Rome. Hoe zijn deze beelden geïnterpreteerd door de beschouwer en 
welke betekenis wordt er gegeven aan het feit dat deze beelden opkomen uit het vuil en 
door vuile lucht ook weer zullen verdwijnen? Waarom kiest Kentridge hier voor een ander 
beeld dan in het Eye Museum? Kentridge geeft zelf geen eenduidige uitleg. De titel More 
Sweetly Play the Dance komt uit een gedicht van de Duitse dichter Paul Celan: ‘He shouts 
play death more sweetly this Death is a master from Germany.’ Volgens Guldemond vertolkt 
het beeld van een processie voor Kentridge de ‘condition humaine’: “Zowel bijbels als 
politiek, humaan als niet-humaan, zowel politieke vluchtelingen uit Syrië als mensen op de 
vlucht voor ebola, zowel Plato als de wanhopige mensen in de straten van Johannesburg”. 
Kentridge zou zelf gezegd hebben dat het beeld van een processie van mensen die hun 
bagage dragen of slepen een beeld is dat in de geschiedenis van de mens zit, maar nog 
steeds even actueel is. Mogelijk dat hij vanuit deze interne geschiedenis ook gekozen heeft 
voor de historische figuren in Rome. Het tonen van een weergave van de werkelijkheid.  

Hier een duidelijke lading door Kentridge en door Guldemond ook al blijven ze voorzichtig en 
geven ze diverse mogelijkheden voor het creëren van beelden bij de beschouwer. Kentridge 
toont zijn weergave van de werkelijkheid en laat het aan de beschouwer en de tijdsgeest 
welke betekenis er vervolgens aan gegeven wordt. De duidelijke lading zorgt naar mijn idee 
voor de ethische waarde naast de esthetische waarde van dit werk. De quote van Van Evert 
vind ik hier heel passend: “Alleen in die esthetische en ethische emotie van de beschouwer 
wordt het kunstwerk geloofwaardig”. 22 

 
 

21 https://www.groene.nl/artikel/een-processie-van-schimmen Een processie van schimmen. Geraadpleegd op 
06/03/21 
 
22 Lezing Pieter van Evert tijdens het LOEAR kerstontbijt op 14 december 2020, p.3 
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Olafur Eliasson 
 
Ik wil nu een tweede kunstenaar bespreken, die de afgelopen jaren in zijn werk juist een 
heel duidelijk statement maakt: Olafur Eliasson (1967) beeldhouwer en 
installatiekunstenaar.  
Op de website van Eliasson staat een artist statement, waarin hij precies weergeeft wat de 
waarde van kunsteducatie is in deze tijd: “One of the great challenges today is that we often 
feel untouched by de problems of others and by global issues like climate change, even 
when we could easily do something to help. We do not feel strongly enough that we are part 
of a global community, part of a larger we. Giving people access to data most often leaves 
them feeling overwhelmed and disconnected, not empowered and poised for action. This is 
where art can make a difference. Art does not show people what to do, yet engaging with a 
good work of art can connect you to your senses, body and mind. It can make the world felt. 
And this felt feeling may spur thinking, engagement, and even action.”23 
Een heel mooi pleidooi voor de waarde van kunsteducatie. Goede kunst geeft ruimte voor 
verbeelding en verbindt ons met ons gevoel, lichaam en geest, waardoor we geraakt 
worden.  
Voor mijn onderzoek voor kunstgeschiedenis en filosofie in het derde leerjaar heb ik mij 
verdiept in het werk Riverbed (2014) van Eliasson, dat hij speciaal gemaakt heeft voor de 
expositie in het Louisiana Museum of Modern Art in Denemarken van 20 augustus 2014 tot 
januari 2015.  
 

 
Riverbed, 2014,Foto: Studio Olafur Eliasson 

 
23 https://olafureliasson.net/archive/read/MDA117961/why-art-has-the-power-to-change-the-world, Olafur 
Eliasson 2016. Geraadpleegd 21/05/’21 
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Eliasson legt het zwaartepunt van de driehoek kunstwerk - verbinding met het publiek -
verbinding met de tijdsgeest bij de verbinding met het publiek. Hij vertelt in een interview A 
Riverbed Inside the Museum over zijn werk.24 Eliasson wil ervoor waken dat een expositie 
naadloos aansluit bij wat bezoekers al verwachten. Hij zoekt naar dat wat onrust 
veroorzaakt. Riverbed bestaat uit meerdere opeenvolgende zalen van het museum die vol 
liggen met bergen stenen. Je ziet stenen in verschillende grootte: Grotere lichte keien en 
vele donkere steentjes/grind. Een smal stroompje water stroomt erdoorheen. Je hoort het 
water stromen en het geluid van mensen die lopen over grind. Kinderen en volwassenen 
lopen over de stenen en door het water en verleggen de stenen. Ouderen lopen voorzichtig, 
zoekend naar hun pad, over de stenen. Er zijn openingen tussen de verschillende ruimten 
waar de stenen liggen, waardoor je in de andere zalen kijkt. Er zijn lage en hoge 
deuropeningen. Je kan niet het gehele werk overzien.  
Eliasson geeft aan dat hij de toegang tot de expositie bewust kaal heeft gelaten. Er zijn geen 
ramen waardoor je alvast een blik kan werpen en de mooie vloer van het museum is bedekt 
met goedkope planken. Bij de aanblik van het landschap verwachten mensen mogelijk niet 
dat het lopen door de tentoonstelling zo destabiliserend is. Mensen hebben even de tijd 
nodig om hun tempo of hun pas aan te passen. Eliasson heeft gezien dat de bezoekers naar 
beneden kijken als ze lopen, dan stil staan en dan opkijken. Het lopen is niet heel moeilijk, 
mensen hoeven niet te klimmen, maar het is wel anders dan hoe mensen gewend zijn te 
lopen. Eliasson benoemt dat hij in zijn werk hier bewust mee speelt, hij neemt enkele 
natuurlijke gewaarwordingen weg, de balans of hoe iets gewoonlijk voelt. Heel snel merken 
mensen dat ze zich ook op ongewoon terrein kunnen bewegen. Eliasson wijst erop dat we 
denken dat onze gewone manier van lopen, van doen, natuurlijk is, maar het is cultureel 
bepaald. Hij wil de bezoeker laten ervaren dat niets echt is, alles is cultuur. Wat echt is, is 
hoe de bezoeker daar vervolgens naar handelt. Op deze wijze wordt de expositie bepaalt 
door de bezoeker. Juist daarom wil Eliasson de bezoeker uitdagen om eigenaarschap te 
nemen en creatief te handelen in de expositie.25 
 
Een museum kan volgens mij inderdaad een gecontroleerde setting bieden waarbij mensen 
ongemak/twijfel ervaren, onzekerheid. In de maatschappij is zekerheid de maat voor succes, 
waarom kan een museum niet juist een plek zijn waar onzekerheid gevierd wordt. Waar 
mensen de uitdaging geboden wordt om een andere kant van zichzelf te ervaren als ze 
daarvoor willen gaan. Hierbij kiest Eliasson bewust een andere weg dan het aanbieden van 
een goed gevoel, aan  het voldoen aan de behoefte van de bezoeker. Hij zoekt naar de 
onderliggende behoefte van de bezoeker, om juist te schuren. Kan het museum ervoor 
kiezen om juist uit die consumptiewereld te gaan, een vluchtroute te bieden om vanuit een 
andere positie naar de wereld te kijken? Eliasson noemt hierbij het vertrouwen van het 
museum in de kracht van de kunst. Wanneer het museum durft te vertrouwen op deze 
kracht, voelen mensen dat vertrouwen en voelen mensen dat ze deel mogen uitmaken van 
een expositie. 26 
 

 
24 https://www.youtube.com/watch?v=ZLUX3AI2Uic&t=1398s 
  Olafur Eliasson Interview: A Riverbed Inside the Museum, Riverbed Inside the Museum. Geraadpleegd 
06/12/19   
25 Eliassson min. 8-13 
26 Eliasson min. 32-36 
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The very large ice floor, 1998, XXIV Bienal de São Paulo, 1998, foto: Olafur Eliasson 
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Eliasson is meerdere malen naar zijn eigen expositie Riverbed gegaan om de bezoekers te 
observeren en dan merkt hij dat hij zelf de blik van de toeschouwer verloren heeft, omdat hij 
precies weet wat er is en hoe het gemaakt is. Hij dacht dat hij kon voorspellen wat de 
bezoeker zou zien, maar ervaart het tegengestelde en verliest daarmee als maker de 
controle.27 
Ik vind het bijzonder hoe hij de nadruk legt op het vertrouwen in de kracht van de kunst zelf 
dat een museum moet uitstralen, zodat een bezoeker zich zelfverzekerd voelt en uitgedaagd 
wordt om andere kanten van zichzelf te ervaren. Ook hier net als bij Biesta het kunstwerk als 
stimulus voor het creatieve proces. Ik weet van Eliasson dat hij in zijn werken een landschap 
uit zijn context haalt. Ook bij Riverbed wordt een landschap binnen gehaald in een museum.  
De verbinding met de tijdsgeest is daarbij volgens mij minstens zo belangrijk als de 
verbinding met het publiek. 

Op 21 januari 2021 sprak ik met Sanne Schipper (1999), derdejaars student DKBV aan ArtEZ 
over de noodzaak van kunst voor het openen van discussie over actuele vraagstukken. Zij 
noemt het werk Ice Watch (2014) van Eliasson als een kunstwerk dat haar zeker aan het 
denken heeft gezet. 28 Ice Watch bestaat uit twaalf grote stukken ijs, die Eliasson uit 
Groenland haalde. Hij liet ze in de vorm van een klok op het plein van het stadhuis in 
Kopenhagen plaatsen. Het kunstproject vond plaats in het kader van een bijeenkomst van 
het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in de Deense hoofdstad van 27 tot en 
met 31 oktober 2014. Hier kan geen misverstand bestaan. Eliasson heeft met zijn werk een 
duidelijke boodschap en benoemt ook zelf dat hij wil aantonen wat er kan gebeuren met de 
ijskappen als er geen actie wordt ondernomen. Schipper stelt dat de kunstenaar ook zelf de 
verantwoordelijkheid moet nemen als hij zo’n duidelijk statement maakt. Het smelten van 
het ijs gaf haar een ongemakkelijk gevoel over de opwarming van de aarde, maar ook over 
het kunstwerk zelf. Het weghalen van het ijs van Groenland roept bij haar ook vragen op. 
Misschien is hier de terechte vraag of het werk genoeg esthetische waarde heeft naast de 
duidelijke ethische waarde om de tijdsgeest te doorstaan, zoals Evert in zijn lezing stelde: 
“Alleen in die esthetische en ethische emotie van de beschouwer wordt het kunstwerk 
geloofwaardig” 

Ik vraag mij ook af hoe Eliasson nu terugkijkt op zijn vroege werk The Very Large Ice Floor 
(1998) voor de Biënnale Sao Paulo 1998 waar hij een gigantische ijsvloer neerlegde in een 
tropisch klimaat?29 Ik ken dit werk vanuit mijn onderzoek naar de 24ste Biënnale in Sao Paulo. 
Eliasson creëerde als nationale presentatie van Denemarken een grote ijsvloer. Doordat de 
vloer tot aan de glazen wanden doorliep en er buiten een kleinere ijsvloer gemaakt was, leek 
het of het ijs overvloeide naar buiten. Te zien was dat het ijs verschillend reageerde op de 
andere omstandigheden binnen en buiten en door het lopen van mensen erover. Na de 
expositie werd het werk ook getoond in Kassel, eveneens in 1998 en in 2001 in Karlsruhe. Ik 
kan de ijsvloer zien als een educatief onderdeel van de Biënnale. Veel publiek uit Brazilië was 

 
27 Eliasson min. 4-5.   
28 https://www.digitalekunstkrant.nl/olafur-eliasson-laat-ijs-smelten-in-kopenhagen/ Olafur Eliasson laat ijs 
smelten in Kopenhagen. Geraadpleegd 17/02/21 
29 https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101554/the-very-large-ice-floor Olafur Eliasson The Very 
Large Ice Floor. Geraadpleegd juni 2019 
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niet direct bekend met schaatsen. Eliasson geeft aan dat hij de verbinding tussen natuur en 
cultuur onderzoekt, wat werkelijk is en wat kunstmatig, wat je hersenen en wat je lijf 
ervaren. Vergelijkbaar dus als bij Riverbed. In deze tijd waarbij Eliasson stelling neemt in het 
klimaatdebat, zou een kunstwerk dat dag en nacht een enorm aggregaat nodig heeft, minder 
goed vallen, zeker bij Schipper.  
Wel zie ik hier weer de kracht van de kunst zelf, waarbij een bezoeker uitgedaagd wordt om 
andere kanten van zichzelf te ervaren en dan snap ik dat Eliasson hier de nadruk legt op de 
ervaring van de beschouwer en niet op de tijdsgeest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapping the Landscape, 2012 Foto: Heidilinck.nl 
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Heidi Linck 
 
De nadruk op de ervaring van de beschouwer brengt me bij Heidi Linck (1978), beeldend 
kunstenaar. Haar werk ontstaat in de interactie met de beschouwer en heeft uiteindelijk 
geen fysiek beeld meer nodig. De verbinding met het publiek maakt het kunstwerk.  
 
Op 5 oktober 2020 gaf Linck een Morning Talk op ArtEZ en ik sprak haar naderhand nog in 
kleiner groepsverband. Linck maakt kunst op verlaten plekken, waarbij ze onderzoek doet 
door het gesprek aan te gaan met mensen uit die omgeving en hen benaderd als de experts. 
Zelf noemt ze dat ze onderzoekt wat er zichtbaar en onzichtbaar aanwezig is in het fysieke 
geheugen van een ruimte. Hiervoor verblijft ze langere tijd op de plek en in deze tijd 
ontmoet zij wat zij noemt ‘de eigenaren’ van de plek: omwonenden, passanten, 
stadsmakers, landschapsarchitecten en beleidsmakers. Haar eigen observaties koppelt ze 
aan verhalen over de plek. Vanuit dit onderzoek ontwerpt ze een kunstproject ter plekke, 
waarmee ze samen met de toeschouwer een nieuwe betekenis aan de plek toekent. De 
werken die zij maakt vullen de ruimte van de plek niet op. Linck stelt dat zij met haar 
interventie de leegte en stilte wil radicaliseren: “Door letterlijk ruimte voor stilte, 
verwondering en reflectie te creëren, wil ik een alternatief voorstellen voor de op controle, 
spektakel en exploitatie gerichte inrichting van openbare ruimtes.” 30 
Hier zie ik de duidelijke link met de tijdsgeest.  
In de Morning Talk toonde ze haar werk Mapping the landscape (2012). Dit is een artistiek 
onderzoek waarin ze een vervallen kassencomplex in de plaats Hout-Blerinck onderzocht. 
Het was een locatie die bekend stond als rotte plek van het dorp, vanwege het verval. 
Niemand wist meer wie de officiële eigenaar was. Linck interviewde omwonenden en 
ontdekte drie hoofdrolspelers in de vele verhalen over de kassen: een piloot die tijdens WO-
II met zijn bommenwerper hier was gesneuveld, een bloementeler en een zwerver die twee 
jaar in deze kassen verbleef. Linck stelde brieven op die zij namens deze hoofdpersonen aan 
de omwonenden stuurde, waarin ze de verhalen aan elkaar verbond. Vervolgens nodigde ze 
de omwonenden uit voor een excursie met een ecoloog en amateurhistoricus, die vertelden 
over de bijzondere planten en vogels. Na afloop vertelden omwonenden Linck dat ze nu 
opeens schoonheid in deze rare plek zagen. Linck stelt dat juist doordat dit was gebeurd 
zonder dat zij een kunstwerk had toegevoegd, haar hele manier van werken als kunstenaar 
veranderde. Wat ik zo interessant vind in dit verhaal van Linck is dat hier de toeschouwer 
het werk maakt. De verbeelding vanuit de context van de toeschouwers zorgde voor een 
kunstwerk, dat niet eens meer fysiek gerealiseerd hoefde te worden om te werken. Hoe 
bijzonder is het wanneer de uitnodiging om tot een kunstwerk te komen al zorgt voor 
discussie, uitwisseling en er zo door de toeschouwers actieve participatie een nieuw beeld 
ontstaat. Ook hier de kunst als stimulus voor het creatieve proces, zonder een expert die 
richting geeft.  
 
Op 26 februari 2021 sprak ik Linck nogmaals, onder andere over haar onderzoek naar de 
Stingerbol in Ede. Deze bol werd gebouwd als projectieruimte waarin militairen werden 
getraind met het FIM-92 Stinger raket systeem. 
Net als bij Mapping the Landscape start ze met de plek. Linck wil deze plek opnieuw laten 
zien aan de beschouwer. Ik zie hierbij een hele mooie verbinding met de theorie van Biesta: 

 
30 http://heidilinck.nl/about-me/ Heidi Linck Artist Statement. Geraadpleegd 05/10/2020. 
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educatie als proces van tonen van wat er in de wereld goed, belangrijk of betekenisvol kan 
zijn om aandacht aan te besteden.  
 
 

 
Foto: Heidilinck.nl 
 
Linck kiest een plek om te tonen. Het publiek wordt zo deelnemer en maker. De Stingerbol 
heeft een abstracte vorm, waar mensen hun eigen betekenis aan geven. De Stingerbol is 
gemaakt tijdens de periode van de Koude Oorlog en destijds ervaarden mensen bedreiging 
vanuit de communistische Sovjetunie. In deze tijd wordt dit niet meer zo beleefd. Juist 
doordat de Stingerbol nog geen betekenis heeft, kunnen mensen gemakkelijk hun eigen 
betekenis geven. Linck benoemt dat dit bij een werk binnen de muren van een museum 
anders is. Daar is het werk al bestempeld als kunstwerk, mogelijk in een tentoonstelling met 
een bepaalde context. Ook de bijzondere locatie van de Stingerbol zorgt voor een ander 
publiek dan in een museum. Zo kwamen er eerder ’s nachts jongeren bij een en zijn er ook 
regelmatig daklozen als passanten. Linck benoemt dat de bezoekers ook iets toevoegen aan  
de plek, vanuit eigen ervaring en kennis, embodied knowlegde. Zo ontstaat een verbinding 
tussen de Stingerbol en de huidige tijdsgeest. Hier ook de drie-eenheid van Heijnen: Een 
professionele kunstpraktijk, gericht op de cultuur van het publiek en het situeren in de brede 
sociaal culturele context waartussen betekenisvolle verbindingen worden gelegd. 31 
De geluidservaring in de bol is bijzonder en Linck heeft tijdens haar onderzoek verschillende 
geluidsopnamen gemaakt. In september 2020 heeft ze vier kunstenaars uitgenodigd om in 
de Stingerbol te werken. Vanwege Coronamaatregelen konden maar kleine groepjes mensen 
op bezoek komen. Linck had anders graag 100 mensen uitgenodigd, waaronder ook de 
daklozen. Een groep jongeren heeft wel op een bijzondere manier kennis gemaakt met een 
kunstenaar in residence. Zij kwamen ’s nachts onverwacht langs en waren verrast een 
kunstenaar te ontmoeten. Hij heeft indruk op hen gemaakt door een lied voor hen te zingen.  

 
31 https://www.ahk.nl/media/ahk/een_nieuw_model_voor_authentieke_kunsteducatie.pdf 
Heijnen, E, Een nieuw model voor authentieke kunsteducatie. Geraadpleegd 29/11/2020 
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Hoe mooi de verbinding tussen professionele kunstenaar, aansluiten bij de cultuur van de 
bezoeker en de sociaal culturele context waarin nieuwe betekenisvolle verbindingen worden 
gelegd.  
 
Wanneer ik met Linck spreek over het openen van musea voor nieuwe doelgroepen geeft zij 
de tip om het museum een tijdje te sluiten. Juist dan ziet een museum wat er nog meer kan. 
Door naar andere plekken te gaan, ontmoet je de mensen die daar zijn. Haar onderzoek 
Mapping the landscape is ook zo gestart. Het museum Van Bommel Van Dam in Venlo heeft 
Linck en drie andere Nederlandse en vier Duitse kunstenaars gevraagd om een werk te 
maken buiten het museum, nu het museum gesloten is in afwachting van renovatie van een 
nieuwe locatie. Naast de traditionele tentoonstellingen zet Museum van Bommel van Dam in 
op projecten voor nieuwe doelgroepen en actuele stedelijke vraagstukken. 
Linck heeft hierbij wel een waarschuwing. Soms worden er projecten in een wijk gestart met 
de bewoners, waarbij er geen vervolg is. Het lijkt dan een Hit and Run, waarbij er 
gemakkelijk subsidie verkregen wordt, maar waar de bewoners van de plek uiteindelijk geen 
blijvend effect van ervaren. Het doel van het betrekken van mensen op een plek moet 
vooraf duidelijk zijn voor alle betrokkenen.  
 
Wanneer ik Linck vraag naar de noodzaak van kunst voor het openen van discussie over 
actuele vraagstukken geeft zij het voorbeeld van Morgen is het 2030. Cultuur Oost, 
Expertisecentrum voor kunst en samenleving, heeft vijf kunstenaars gevraagd om vanuit 
2030 terug te kijken op deze tijd van Corona. Op 24 november ’20, de Dag van Onzekerheid,  
presenteerden de kunstenaars hun blik op de wereld van morgen, in een voorstelling 
Morgen is het 2030 aan 30 mensen in de Eusebiuskerk.32 Mooi detail is dat de doorgang van 
deze voorstelling vanwege corona ook nog tot op de dag zelf onzeker was. Hierbij 
presenteerde Linck woorden en zinnen over Corona die zij uit kranten had geknipt op een 
scherm en op de muren en plafond van de kerk. Ook hier was het doel om een artistiek 
onderzoek uit te voeren in de publieke context, om op deze manier het gesprek te openen 
over een post-coronasamenleving, waarbij nieuwe ideeën ontstaan vanuit verbeelding. Linck 
vertelt dat zij bij de eerste lockdown verwachtte dat de wereld blijvend zou veranderen, 
bijvoorbeeld doordat mensen de effecten van minder auto- en vliegverkeer direct 
ervaarden: Schonere lucht. Zij heeft foto’s gemaakt van de bijzondere plekken waar 
vliegtuigen werden gestationeerd. De haast leek uit het leven. Een jaar verder lijkt het erop 
dat mensen er vooral op gericht zijn hun oude gewoonten weer op te pakken.  
De boodschap die Linck wilde overbrengen in haar voorstelling was dat het oké is om je 
onzeker te voelen door Corona. Door haar uitgesneden teksten wilde zij de publieke ruimte 
openen. Linck ziet dit niet als activisme, maar als uitnodiging om opnieuw betekenis te 
geven.  
 
Drie kunstenaars, met ieder een ander accent in de driehoek kunstenaar/kunstwerk, 
verbinding met een publiek en verbinding met de tijdsgeest. Kentridge die de nadruk legt op 
de tussenruimte, ruimte voor verbeelding bij het werk, Eliasson, verbonden met de 
tijdsgeest en met een duidelijke boodschap waarbij hij zoekt naar een reactie van het 
publiek en Linck die haar werk laat ontstaan door de verbinding met het publiek.  

 
32 https://www.cultuuroost.nl/agenda/dagvandetoekomst/ Cultuur Oost De Dag van de Toekomst > De Dag van 
de Onzekerheid. Geraadpleegd 01/03/21 
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Hoofdstuk 3. Theoretisch kader; curatoren en hun visie op de relatie 
kunst/ publiek/ tijdsgeest 
 
In dit hoofdstuk maak ik de overstap van de visie van de maker naar de visie van de curator 
op de relatie tussen kunst, publiek en bemiddeling en zal ook hierbij onderzoeken wat de 
waarde is van kunsteducatie voor het openen van discussie over actuele onderwerpen. Ik zal 
de Manifesto 12, Documenta 14 en Museum Jan Cunen met een expositie met als 
uitgangspunt Art-based learning bespreken.  
 
Manifesto 12 
 
Het verlaten kassencomplex van Mapping the Landscape van Linck herinnert mij aan The 
Planetary Garden, het thema van Manifesto 12, de biënnale die in de zomer van 2018 in 
Palermo is gehouden. 
In 2019 gebruikte ik het beeld van The Planetary Garden in mijn visiedocument over 
curriculum.nu. “ The planetary garden. Cultivating coexistence. Onze planeet als tuin, die 
beheerd wordt door de mensheid.” 33  
Ik werd geraakt door deze metafoor van tuinier en botanist Gilles Clément (1943) 
overgenomen door de vier ontwerpers voor Manifesto 12. In twee artikelen in Metropolis 
M: Palermo Atlas van Sanneke Huisman (1985) schrijver en filmproducent en Het blijvende 
verlangen naar verandering van Andrea Wiarda (1974), curator, wordt vooruitgeblikt en 
teruggekeken op de biënnale in Palermo.34 Documentairemaakster Bregtje van der Haak 
(1966), één van de vier leden van het artistieke team, stelt dat ze de metafoor van de wereld 
als tuin, waar iedereen zorgdraagt voor het geheel, gebruikt hebben om hun visie concreet 
te maken. Zij stelt dat de huidige problemen vaak te groot lijken om er als individu iets aan 
te doen, zoals de opwarming van de aarde.  
Ook hier weer de link naar de tijdsgeest.  
Van der Haak legt uit dat om tot de bewustwording te komen, die voorafgaat aan zelf actie 
ondernemen, beelden en verhalen een belangrijke rol kunnen spelen. Het artistieke team wil 
proberen met de biënnale iets zinvols te doen voor de stad, aan te sluiten bij wat er al is en 
zo ook iets achter te laten. Samen met de bewoners werden verlaten stukken grond tussen 
wijken opnieuw ingericht.  
Net als bij Linck ontstond een nieuw beeld door de uitnodiging om samen tot discussie, 
uitwisseling te komen en middels actieve participatie. Wanneer spreken we nog van kunst 
en wanneer is het activisme? 
 
 
 
 
 

 
33 https://manifesta.org/2017/11/manifesta-12-palermo-concept-released-the-planetary-garden-cultivating-
coexistence/ Manifesto The European Nomadic Biennial. Geraadpleegd januari 2019 
34Huisman, S. Palermo Atlas, In: Metropolis M, nr. 3 juni/juli 2018 p. 28-30 
Wiarda, A. Het blijvende verlangen naar verandering, In: Metropolis M nr. 4 aug/sep 2018 p. 72-78 
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Documenta 14 
 
De discussie over de grens tussen geëngageerde kunst en activisme is volop gevoerd bij 
Documenta 14 in Kassel en Athene, 2017. 35 Hier was het politieke engagement duidelijk  
aanwezig. De kunstenaars waren afkomstig uit de niet-Westerse wereld en voor het 
merendeel onbekend. De kritiek was dat veel kunstwerken wel erg veel uitleg nodig hadden 
en de vraag werd gesteld of het wel om de kunst ging en niet vooral om activisme. 36 Hier 
denk ik aan de opmerking van Van Evert dat het onderscheid tussen propaganda en artistiek 
engagement zit in de esthetische waarde van het kunstwerk. Waren de werken bij 
Documenta 14 van een esthetische en ethische kwaliteit dat ze de tijdsgeest overstijgen?  
 
 

 
Afbeelding: Documenta14.de 
 
In het affiche van Documenta 14 een duidelijk statement: “documenta 14 is not owned by 
anyone in particular. It is shares among its visitors and artists, readers and writers, as well as 
all those whose work made it happen…” De verbinding met het publiek centraal gesteld.  
 
Charles Esche (1962), directeur van het Van Abbemuseum en bestuurslid van Documenta gaf 
zijn visie op de esthetische en ethische waarde van kunst in zijn lezing op  3 maart ’21, 
onderdeel van de online lezingenreeks Kunstgeschiedenis door Museumdirecteuren, gegeven 
door de School of Life Amsterdam (via een persoonlijke zoomlink, vandaar geen verdere 

 
35 https://www.documenta14.de/de/ Documenta14.de. Geraadpleegd 04/12/20 
36 https://www.trouw.nl/nieuws/documenta-14-veel-kritiek-toch-gaan-
zien~b3109788/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F Documenta 14: Veel kritiek, toch gaan zien. 
Geraadpleegd 04/12/20 
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bronvermelding). 37Esche gaf in zijn lezing een overzicht van de collectie van het Van 
Abbemuseum door de jaren heen onder de titel Moving backwards om in balans te komen. 
Het museum is in de jaren ’30 ontstaan vanuit de privéverzameling van Henri Van Abbe 
(1880-1940), eigenaar van een tabaksfabriek. Van Abbe was nauw verbonden met 
Nederlands Indië, omdat zijn tabak daar vandaan kwam. Esche wijst er op dat bij de start van 
het museum Indonesië heel belangrijk was in de collectie. Er was voor de tweede oorlog een 
beeld van koloniaal internationalisme in de kunst. Na de tweede wereldoorlog ontstaat een 
kantelpunt in de kunst, aldus Esche, waarbij de VS de leiding neemt in de kunst. Vanuit de VS 
wordt bepaald wat Avant-garde is, wat de nieuwe esthetica is, wat er belangrijk is in de 
kunst, met de MoMA (Museum of Modern Art in New York) als toonaangevend museum.  
Een tweede kantelpunt noemt Esche de komst van het internet in 1989. De wereld wordt 
veel groter dan alleen de Westerse landen. Esche benoemt deze groei als een voornamelijk 
fysieke groei. Volgens hem is er geen groei in gedachten. Het idee van het democratisch 
liberalisme lijkt te voldoen en er is geen groot verhaal, ambitie meer. Schrijnend is het beeld 
dat Esche laat zien van een landkaart waarop de herkomst van de huidige inwoners uit 
Eindhoven getoond wordt, met een zeer diverse afkomst van over de hele wereld, naast de 
landkaart met de herkomst van de kunstenaars waarvan werk in het museum hangt, 
voornamelijk kunstenaars met een westerse afkomst en voornamelijk mannen. Het idee was 
dat het Van Abbemuseum een internationale collectie had in een provinciale stad, maar 
feitelijk had het Van Abbemuseum een provinciale collectie in een internationale stad, aldus 
Esche.  
Esche stelt de vraag hoe we de kunst kunnen dekoloniseren? Wat te doen als museum met 
een erfenis aan prachtige stukken? Als een museum evenveel werk van vrouwelijke en 
mannelijke kunstenaars gaat aankopen, blijft de collectie voor het grootste deel uit stukken 
van mannelijke kunstenaars bestaan. Sinds 2014/2015 (dus pas recent) is de missie van het 
museum om een publiek museum te zijn dat een afspiegeling is van de maatschappij. Esche: 
“Hoe kunnen we een deel van de wereld worden, in plaats van het deel?” Esche geeft aan 
dat het Van Abbemuseum juist vanwege haar geschiedenis speciaal aandacht wil besteden 
aan kunst uit Indonesië. 
Om de ontwikkeling van de kunst van de afgelopen 50 jaar te tonen, gebruikt Esche in zijn 
lezing twee werken, die hij vergelijkt: Het hoogtepunt van het minimalisme met het werk 
van Bruce Naumann (1941) Walking in a Exaggerated Manner Around the Perimeter of a 
square uit 1967 ten opzichte van het werk van Pauline Boudry (1972) en Renate Lorenz 
(1963) Moving Backwards uit 2019. Het werk van Naumann  is enkelvoud, mannelijk, wit, 
Amerikaans misschien, doelgericht. Het werk heeft geen geluid, kunst moest visueel zijn, 
voor zichzelf spreken. Het werk van Boudry en Lorenz is meervoud, onduidelijk qua richting 
en (gender)identiteit. Het werk heeft geluid, maar ook geluid door een toelichting. De 
kunstenaars spreken zich uit: “We moeten achteruit lopen om iets nieuws te ontdekken” en 
stellen de vraag “Hoe gaan we leven met de geliefden en de niet-geliefden”.  
Esche stelt dat we in de kunst kantelen van de esthetica naar de ethica. Het proberen om 
een maatschappij te bouwen, die bestaat uit verschillen, maar de overeenkomst te zoeken.  
De grote vragen van nu gaan niet zozeer over de vorm, over hoe we de maatschappij 
inrichten, maar over de ethica. Hoe gaan we in deze globaliserende wereld leven met de 
geliefden en de ongeliefden? En de interessante kunstenaars van nu zijn daar gevoelig voor 

 
37 https://www.theschooloflife.com/amsterdam/programma/reeksen/event-list/kunstgeschiedenis-door-
museumdirecteuren-online-collegereeks/ Kunstgeschiedenis door Museumdirecteuren (collegereeks). 
Geraadpleegd 03/03/21 
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stelt Esche. Esche ziet als oordeelscriteria of een werk over 50 jaar heeft geleid tot een 
verandering in de maatschappij. De ethische waarde van een werk als meetlat voor kwaliteit.  
Aan Esche werd de terechte vraag gesteld of je aan een Documenta nog wel de vraag kan 
stellen om te tonen waar de kunst van dit moment over gaat. Is een verzamelplek voor de 
kunst van nu uit de hele wereld nog wel te overzien? De Documenta is in feite een team van 
curatoren dat een verhaal weeft van wat er nu te zien is in de beeldende kunst. Esche legt 
uit dat in de Documenta 14 de inheemse bevolking, die gezien worden als slachtoffers van 
het kolonialisme, heel sterk aan het woord kwamen. De ethische beweging die Documenta 
maakte, was volgens Esche, het luisteren naar de mensen die voorheen buitengesloten 
werden.  
 

    
 Schermopnamen lezing Charles Esche 03/03/21 
 
 
En hoe verhoudt zich dat tot Biesta met het tonen van wat in de wereld de moeite waard is 
om aandacht aan te besteden? Gaat het dan ook alleen om de ethische waarde van een 
kunstwerk. Mijn vraag werd ook aan Esche gesteld na de lezing. Welke waarde heeft de 
ethische kwaliteit van het kunstwerk dan nog? Esche stelt dat hij allereerst geraakt wordt 
door een kunstenaar of door een werk. Hij noemt het zelfs het Wauw-moment, de 
esthetische kwaliteit van het kunstwerk als basis om over de ethische vraag in gesprek te 
komen. Ik denk dat de basis is om de discussie te starten vanuit kunst is dat het werk je iets 
doet, vanuit een esthetische of ethische waarde. Iets maakt het de moeite waard om er bij 
stil te staan. Het mag duidelijk zijn dat curator Esche de verbinding met de tijdsgeest als 
cruciaal acht.   
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Museum Jan Cunen en Art-based Learning 
 
Ik wil de duidelijk geëngageerde kunst van Documenta 14 graag plaatsen naast een 
methodiek om naar kunst te kijken Art-based learning (ABL).   
In het najaar van 2020 toonde Museum Jan Cunen in Oss de expositie Kunst uit noodzaak 
werken van videokunstenaar Mieke Bal (1946). Gastcurator was Jeroen Lutters. Lutters 
(1959) is lector Kunst- en Cultuureducatie bij ArtEZ University of the arts. Hij is de 
grondlegger en bedenker van de ABL-methodiek. Hij neemt kunst als kennisbron voor 
existentiële vragen.38 De titel Kunst uit noodzaak sluit daar naadloos bij aan.  
Niet leren over, maar leren van kunst door deze te benaderen als een vorm van denken, is 
de basisgedachte van de methode ABL . In deze methode verwijst een kunstwerk naar iets 
dat onbewust bij de beschouwer aanwezig is. De beschouwer kiest uit een collectie het 
kunstwerk dat hem of haar het meest aanspreekt om welke reden dan ook. Het gesprek 
tussen de beschouwer en het kunstwerk staat hierin centraal. Het leren zelf wordt bij ABL 
opgevat als een proces waarbij het bewust worden van de opkomende gedachten leidt tot 
een nieuwe mogelijke wereld, of in de woorden van Lutters een nieuwe 
werkelijkheid. Doordat je als kijker jouw eigen verbeeldingskracht door het kunstwerk laat 
aanspreken, worden jouw gedachten belangrijker dan de feitelijke kennis over het werk. 
Hier dus geen boodschap vanuit de maker, maar juist de ervaring van de beschouwer die 
centraal staat en daarmee ook direct het kunstwerk in de tijdsgeest plaatst, immers de 
actuele situatie van de beschouwer.  
Hierbij wil ik ook Biesta nogmaals aanhalen, die al aangaf dat kunst kan helpen om betekenis 
te geven, maar soms ook laat zien wat niet te begrijpen is. Kunst geeft dan geen 
antwoorden, maar stelt juist de vraag aan de beschouwer: Wat vraagt dit van mij? Wat 
probeert dit mij te zeggen”.39 
Een mooie tegenhanger tot politiek-geëngageerde kunst. In tegenstelling tot Documenta 14, 
wordt hier de uitleg bij het kunstwerk juist weggelaten. De beschouwer laat het kunstwerk 
zijn of haar eigen vraag beantwoorden, los van de boodschap die de kunstenaar mogelijk 
voor ogen had en ook dan spreekt de kunst tot de verbeelding en nodigt uit tot gesprek met 
elkaar.   
 
Tot slot van deze drie eerste hoofdstukken over de relatie kunst/ publiek/ tijdsgeest kom 
ik tot een eerste antwoord op mijn vraag Wat is de waarde van kunsteducatie voor de 
discussie over actuele vraagstukken? 
Kunst zien, voelen, horen en maken spreekt tot de verbeelding, geeft ons ruimte voor 
onderlinge discussie en persoonlijke betekenisgeving, maar laat ons ook ervaren waar onze 
grenzen liggen, waar onze mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Kunsteducatie krijgt 
verdieping door de verbinding met de wereld, mits er voldoende tussenruimte gelaten 
wordt. 

 
38 Lutters, J. In de schaduw van het kunstwerk: Art-based Learning in de praktijk, Antwerpen – Apeldoorn 2012 
39 Biesta p. 106 
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Hoofdstuk 4. Waarom juist jonge mensen? 
 
In kunsteducatie blijken het kunstwerk, de interactie met het publiek en de tijdsgeest 
onlosmakelijk verbonden. In de vorige drie hoofdstukken heb ik deze drie-eenheid 
onderzocht. In mijn onderzoek kies ik voor een specifiek publiek, jonge mensen van 15-30 
jaar. In dit hoofdstuk zal ik mijn keuze voor deze doelgroep onderbouwen en antwoord 
geven op mijn tweede deelvraag:  
Zijn jonge mensen van 15-30 jaar bij uitstek de doelgroep om actuele vraagstukken aan de 
orde te stellen? 
 
Inspiratiebronnen 
 
Hannah Arendt was mijn eerste inspiratiebron als artist-educator. Als je niet van kinderen en 
jongeren houdt, wat heb je dan te zoeken in docentschap?  
 
Hannah Arendt (1906-1975), filosofe, over het belang van jongeren:  
“In de opvoeding wordt beslist of wij genoeg van de wereld houden om er 
verantwoordelijkheid voor te nemen en haar meteen ook te redden van de ondergang, die, 
zonder die vernieuwing, zonder de komst van de nieuwen en de jongeren, onvermijdelijk 
zou zijn. In de opvoeding beslissen we ook of we onze kinderen genoeg liefhebben om hen 
niet uit onze wereld te verbannen en hen aan henzelf over te laten, noch om hen de kans te 
ontnemen om iets nieuws, iets dat niet door ons te voorzien valt- te ondernemen.”40 
De laatste zin vind ik het mooiste. Iets dat niet door ons te voorzien valt. Oog voor het 
enorme potentieel aan vernieuwing, juist door nieuwe onbevangen, roekeloze, onmogelijk 
lijkende ideeën. Het vertrouwen in vernieuwing, antwoorden die wij nog niet kunnen 
bedenken. Ruimte geven aan de verbeelding.  
 
Bij het opstellen van mijn afstudeerstatement in juni 2020 stuitte ik op het thema van de 
finals aan de Konstfack University of Arts, Crafts en Design in Stockholm: Answers to 
questions yet unasked.41 Alsof het zo moest zijn. Zij pakten naar mijn gevoel precies de kern 
van de quote van Hannah Arendt. De konstfack University noemt dezelfde driedeling waar ik 
dit hoofdstuk mee begon: Het kunstwerk, het beeld van de toeschouwer en de pedagogiek 
en plaatst deze in de metafoor van schuivende continentale platen:  “Where there is art, 
there are collisions and unions, sometimes cracks that emit gas, smoke and heat, frustration 
and warmth. New materials take shape, the world is transformed.” Hier ook de scheppende 
kracht van kunst, de ruimte voor verbeelding en het onvoorziene en de verandering die dit 
teweeg brengt. Precies wat ik voor ogen heb met de waarde van kunsteducatie voor het 
openen van discussie. En dan volgt nog een hele mooie uitspraak:  
“History shows this time and time again—that images and design move to where they 
absolutely must be. “ De verbinding tussen kunst en de tijdsgeest. Wat me zo raakt in deze 
zing is het gevoel van het juiste moment in deze quarantaineperiode.  
 
De kracht van kunst voor het openen van discussie is helder. Wat is er dan zo bijzonder aan 
deze leeftijdsgroep? 

 
40 Arendt, H. Tussen verleden en toekomst. Apeldoorn, 1994 
41 https://www.artandeducation.net/announcements/312488/answers-to-questions-yet-unasked Answers to 
questions yet unasked. Konstfack University of Arts, Crafts and Design. Geraadpleegd mei 2020  
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Ontwikkelingspsychologie 
 
Ik richt mij globaal op de groep adolescenten. Curriculum.nu houdt een iets jongere leeftijd 
aan van 10-25 jaar. Hier wordt de doelgroep naar mijn mening treffend als volgt beschreven: 
“Binnen deze ontwikkelingsperiode loopt de normatieve overgang van basisschool naar 
voortgezet onderwijs. Normatief omdat dan binnen het onderwijssysteem in Nederland in 
principe alle leerlingen hun vertrouwde en beschermde omgeving van groep acht verlaten 
en een nieuwe start maken in klas één van het voortgezet onderwijs. Op dat moment zijn 
leerlingen gemiddeld twaalf jaar en hebben ze onder andere te maken met fysieke 
veranderingen (zoals een groeispurt in lengte en gewicht, broeierige hormoonspiegels) en 
gaan ze meer en meer hun eigen identiteit ontdekken en vormen. Tijdens dit dynamische 
proces van de puberteit zijn de leerlingen gericht op (zelf-) ontplooiing en het vergroten van 
zelfinzicht. Ze worden kritischer op hun eigen acties en die van anderen en zijn bezig met 
vragen als 'wie ben ik?', 'wat maakt mij uniek?', 'waar hoor ik bij' of 'waar wil ik bij horen?'. 
Dergelijke vragen passen in deze fase. Jongeren beginnen zich stap voor stap los te maken 
van het ouderlijk nest en gaan op zoek naar (hoe en) welke plek ze in de wereld kunnen gaan 
innemen. De aandacht van de adolescenten gaat voornamelijk uit naar uitdagende, vooral 
nieuwe ervaringen en ze vertonen in deze fase soms impulsief of nog ongeremd gedrag. 
Exploreren lijkt de norm. Geen uitdaging is te gek.”42 
 
Actuele vraagstukken vragen natuurlijk aandacht van iedereen. Ik kies voor jonge mensen in 
de leeftijd van 15-30 omdat de vragen waar ze mee bezig zijn, naadloos aansluiten op mijn 
visie op kunsteducatie. Leren van kunst geeft handvatten om op een eigen manier antwoord 
te geven op de vragen wie ben ik, waar sta ik, waar wil ik heen en hoe kom ik daar?  
Deze doelgroep studeert, maakt een keuze voor verder leren, een baan of een wereldreis. 
Dat kan maken dat je op die leeftijd juist alleen met jezelf bezig bent, maar veel jongeren zijn 
bewust bezig met de grote thema’s van deze tijd: Klimaatverandering, discriminatie, 
milieuvervuiling, vluchtelingenproblematiek enz.  
Tegelijkertijd zie ik dat de gevestigde musea moeite hebben om de doelgroep 15-30-jarigen 
te bereiken. Beyoncé (1981), zangeres/songwriter, spreekt in haar Graduation Speech Dear 
class of 2020 van 7 juni de jongeren van nu toe en nodigt hen uit authentiek te zijn, eigen 
keuzes te maken om zo verandering te bewerkstelligen.43  Beyoncé stond in juli 2018 met 
haar partner Jay-Z (1969), rapper, muziekproducent en ondernemer, in het Louvre om een 
clip op te nemen in het pantheon van de witte Westerse kunstgeschiedenis. Daarmee gaven 
Beyoncé en Jay-Z een signaal af over de rassenongelijkheid binnen de kunst. Met hun  
songtekst en clip Apeshit spraken zij een jonge doelgroep aan, waarvan een groot deel 
misschien nog nooit binnen een museum geweest was. 44 
Juist daarom wil ik in dit onderzoek deze doelgroep in de spotlight zetten. Niet omdat zij de 
enigen zijn die met actuele vraagstukken bezig zijn, maar omdat ik als artist-educator en als 
raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming hen belangrijk vindt en genoeg 
vertrouwen in kinderen en jongeren heb om daar verantwoordelijkheid in te nemen. 
 
 

 
42 https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/05/Handreiking-ontwikkelingspsychologie.pdf Curriculum.nu 
Handreiking ontwikkelingspsychologie. Geraadpleegd op 19/02/21 
43 https://www.youtube.com/watch?v=vLo5XMjIJD8  Beyoncé Commencement Speech | Dear Class Of 2020. 
Geraadpleegd 12/06/2020 
44 https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA Apes**t The Carters. Geraadpleegd oktober 2019 
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Reggio Emilia 
 
Het verantwoordelijkheid nemen als artist-educator is niet nieuw.  
Al een halve eeuw wordt er in Reggio Emilia, een dorpje in Noord-Italië een heel ander 
gesprek gevoerd over onderwijs. In het boek In the Spirit of the Studio, Learning from the 
atelier of Reggio Emilia (2015) op de eerste pagina deze quote: “We dedicate our work to 
you who hold this book in your hands. You are a part of a great collaborative community of 
educators all over the world who are creating new and vital visions of learning and teaching. 
May this book both honor your courage and sustain your efforts.”45  
 
Ik haal hier twee standpunten uit: de verantwoordelijkheid van de artist-educators en het 
atelier als essentieel onderdeel van peuterspeelzalen en basisscholen. De methodiek van 
Reggio Emilia gaat uit van de capaciteiten en talenten van kinderen, die blijven verbazen. 
Kinderen kunnen hun eigen gedachten vormen, eindeloos vragen stellen en hun eigen 
antwoorden vormen. Daarom hebben peuterspeelzalen en scholen de taak om vooral te 
observeren, open te staan voor onderzoek en experiment, om zo tot een nieuwe cultuur in 
educatie te komen. Door daadwerkelijk als artist-educators te werken en binnen de school 
een atelier/studio te bieden, worden kinderen uitgedaagd met materialen en complexe 
opdrachten te werken, waardoor ze zelf leven vormgeven, het gesprek met elkaar aangaan, 
antwoorden bedenken en oplossingen uitvoeren. Ik zie hier net als bij Arendt het 
vertrouwen in de potentie van kinderen.  
Nu is deze methode gericht op de jonge kinderen, maar de basishouding van het leren van 
vormgeving en het uitvoeren van complexe opdrachten, sluit aan bij Heijnen: De 
leeromgeving van de klas die werkt met complexe opdrachten 46en bij Biesta: het doen van 
de kunst of het kunst-als-doen.47 Ook hier weer de nauwe aansluiting bij het makerschap.  
Biesta benoemt dit nogmaals wanneer hij drie begrippen noemt die volgens hem de essentie 
vormen van wat er gevraagd wordt van een docent of educator: Onderbreking, uitstel en 
ondersteuning.48 Onderbreking doordat de docent de leerling vraagt de aandacht op iets te 
richten, uitstel omdat er daarna ruimte gegeven wordt voor het ontdekken, het experiment 
met materiaal dat tijd vraagt, zijn eigen tempo heeft en ten derde de ondersteuning. Biesta 
geeft aan dat bij alle drie de kunst een bijzondere waarde heeft. Kunst vraagt om de 
onderbreking, het geraakt worden of afgrijzen ervaren, kunst maken vraagt om het leren 
omgaan met verlangens en beperkingen en kunst biedt ondersteuning doordat het ook 
plezier en energie geeft. 
 
Rolmodellen 
 
Tot slot wil ik in dit hoofdstuk nog een ander punt aan de orde stellen: Als ik de vraag stel: 
“Zijn jonge mensen van 15-30 jaar bij uitstek de doelgroep om actuele vraagstukken aan de 
orde te stellen?” dan heb ik ook voor ogen dat deze doelgroep een belangrijk rolmodel kan 
zijn voor hun leeftijdsgenoten. Hoe vaak heb ik niet van jongeren in het speciaal onderwijs, 
maar ook in het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) en mbo (middelbaar 

 
45 Gandini, G. , H. Lynn, L. Cadwell en Ch. Schwall, In the Spirit of the Studio: Learning from the Atelier of 
Reggio Emilia Columbia VS, 2015  
46 https://www.ahk.nl/media/ahk/een_nieuw_model_voor_authentieke_kunsteducatie.pdf 
Heijnen, E, Een nieuw model voor authentieke kunsteducatie. Geraadpleegd 29/11/2020 
47 Biesta, G. Door kunst onderwezen willen worden. Kunsteducatie na Joseph Beuys, Arnhem 2017.p. 68 
48 Biesta. P. 89 
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beroepsonderwijs) gehoord, dat ze zich minderwaardig voelen, dat ze vinden dat ze niet 
goed kunnen leren, dat het moeilijk is om een stageplek te vinden. Ik denk dat het voor 
jongeren heel erg belangrijk is om andere jongeren te zien participeren in kunsteducatie en 
om jongeren te zien die een voortrekkersrol nemen in discussies over maatschappelijke 
thema’s.  
 

 
 
Amanda Gorman Inauguratie president Biden 20 maart 2021 
foto: https://www.bbc.com/news/world-europe-56334369 
 
 

 
 
Amara van der Elst op de Dam  4 mei 2021, foto Martijn Beekman De Gelderlander 
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Museum Jan Cunen in Oss heeft een mooi programma rolmodellen voor het vmbo in hun 
aanbod kunsteducatie.49 Ik heb dit programma bijgewoond in mijn stage bij het museum in 
het najaar van 2019 en voor deze scriptie heb ik Karin Schipper (1982), hoofd educatie 
Museum Jan Cunen, opnieuw gesproken. Het museum heeft een pool van kunstenaars met 
een vmbo achtergrond, die zijn doorgestroomd naar het mbo en hbo (hoger 
beroepsonderwijs) om een creatieve opleiding te volgen, variërend van fotografie, grafisch 
vormgever, stylist enz.  De kunstenaars hebben zelf een lessenserie ontwikkeld, aansluitend 
op hun expertise. De leerlingen krijgen een rondleiding door het museum en gaan daarna 
een lessenserie op school, gegeven door de kunstenaar. Zo zien de leerlingen dat een 
creatief beroep ook tot de mogelijkheden hoort.  
 
Een prachtig voorbeeld van een rolmodel dat actuele vraagstukken aan de orde stelt is 
natuurlijk Amanda Gorman (1998), dichteres bij de inauguratie van President Biden. Een 
heel klein stukje uit haar gedicht The Hill We Climb:  
“In every known nook of our nation, in every corner called our country,  
our people, divers and beautiful, will emerge, battered and beautiful.  
When day comes, we step out of shade, aflame and unafraud. 
The new day blooms as we free it.  
For there is always light, if only we’re brave enough to see it.      
If only we’re brave enough to see it.” 50 
Er is een mooi interview van Michelle Obama (1964), voormalig first lady, met Amanda 
Gorman in een speciale editie The Renaissance Is Black van magazine Time.51 Michelle 
Obama vraagt Amanda Gorman naar haar visie over de rol van kunst voor een jonge 
generatie die niet bang is om racisme en onrecht aan de kaak te stellen. Amanda stelt dat 
poëzie als taal vaak aan de start staat van bewegingen tot verandering. Ze noemt daarbij ook 
de teksten op de banners bij het Black Lives Matters protest en de speech van dominee en 
politiek leider Martin Luther King (1929-1968) I Have A Dream als voorbeelden van de kracht 
van poëzie. Ze geeft aan de poëzie helpt om woorden te geven aan zaken die groter zijn dan 
ons zelf. Bij de Dodenherdenking op de Dam op 4 mei 2021 liet Amara van der Elst (2001), 
dichteres, in haar spoken-word-voordracht eveneens zien hoe krachtig de kunst van het 
verhalen vertellen kan zijn.  
 
Zijn jonge mensen van 15-30 jaar bij uitstek de doelgroep om actuele vraagstukken aan de 
orde te stellen? Ik kom hier terug op mijn urgentie, waarom acht ik kunsteducatie zo 
belangrijk, juist voor deze doelgroep? Ik acht het van groot belang om deze doelgroep 
serieus te nemen, juist gezien de potentie van vernieuwing, het onvoorziene en passend bij 
de ontwikkelingsfase en de vragen waarmee jonge mensen bezig zijn.  
Als extra blijkt ook uit dit hoofdstuk weer dat het maken van kunst een extra dimensie geeft 
aan het leren van kunst. Die hele vrije, speelse insteek van Reggio Emilia met tegelijkertijd 
uitdagende opdrachten, sluit heel erg aan bij mijn visie op museumeducatie. Kunst mag best 
moeilijk zijn of ontoegankelijk, maar geeft daarmee handvatten om te ontdekken waar 
grenzen en mogelijkheden liggen.    

 
49 https://rolmodellenvmbo.wordpress.com/over/ Museum Jan Cunen rolmodellenvmbo Geraadpleegd op 
25/01/2021 
50 https://www.youtube.com/watch?v=Wz4YuEvJ3y4 Poet Amanda Gorman reads The Hill We Climb 
Geraadpleegd op 22/01/2021 
51 https://time.com/5933596/amanda-gorman-michelle-obama-interview/ The Renaissance Is Black Time 
Magazine Geraadpleegd op 30/04/2021 
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Hoofdstuk 5. Denken in mogelijkheden 
 
Nu de waarde van kunsteducatie voor het openen van discussie over actuele vraagstukken 
helder is en ook duidelijk is waarom ik juist belang hecht aan een jonge doelgroep, is de tijd 
rijp om over te gaan naar de praktijk. Want hoe kunnen bestaande musea deze doelgroep 
dan daadwerkelijk bereiken? In hoofdstuk zes zal ik mij richten op goed practices met behulp 
van mijn op de praktijk gerichte deelvragen. In dit hoofdstuk wil ik weergeven welke 
mogelijkheden voor musea ik tegenkwam gedurende het schrijven van deze scriptie. Ik vond 
gedegen onderzoeken en praktische voorbeelden. Ik startte met de doelgroep jonge 
mensen.  
 
Mogelijkheden volgens jonge mensen 
 
Mijn eerste gesprek was in september 2020 met Cesar Majorana (1996), Nederlandse 
influencer. Hij kwam naar het Kröller-Müller Museum om een vlog op te nemen voor Art 
Rocks. Dit is een tweejaarlijks evenement waar meerdere musea aan mee doen en waarbij 
mensen (jong en oud) uitgenodigd worden een muziekstuk te schrijven bij geselecteerde 
kunstwerken. Bij het evenement worden gratis masterclasses georganiseerd. Als stagiaire 
educatie mocht ik hem ontvangen en ik stelde hem de vraag wat hij ziet als mogelijkheid 
voor musea om een jonge doelgroep te bereiken. Majorana gaf aan dat jongeren zeker 
geïnteresseerd zijn in kunst, maar dat zij afkomen op bijeenkomsten die ook een sociaal 
aspect hebben. Zo zijn de vrijdagavonden in het Van Goghmuseum in Amsterdam goed 
bezocht omdat de jongeren elkaar daar ontmoeten, een drankje drinken en vervolgens 
samen uitgaan. Het event Art Rocks biedt tevens dit sociale aspect. Jongeren laten zich 
vooral informeren via social media en via via. 
 
Vervolgens startte ik mijn onderzoek op 5 oktober 2020 met een korte poll tijdens mijn 
studenttalk op ArtEZ. Met behulp van Kahoot! heb ik de vierdejaars studenten van ArtEZ 
laten oordelen over diverse manieren waarop musea proberen een jongere doelgroep te 
bereiken.  Zij konden bij verschillende kanalen waarin kunst gepresenteerd wordt kiezen 
voor Go of No go. De scores:  

1. Informatie via Ko &Kho bij DWDD (De Wereld Draait Door) over een expositie 
Go 67% No go 33% 

2. Informatie via De Kunstmeisjes 
Go 82% No go 18% 

3. Informatie via influencer Cesar Majorana 
Go 70% No go 30% 

4. Pinkpop (speciale tent met kunstwerken van het Bonnefanten Museum) 
Go 78% No go 22% 

5. Interviews met kunstenaars door jongeren voor het Boymans van Beuningen 
Go 78% No go 22% 

6. Nightfall, expositie van Museum Arnhem om billboards in het Sonsbeek Park 
Go 34% Toevallig gezien 22% No go 44% 

7. Website Museum Kröller-Müller Museum over expositie Paint it Black 
Go 44% No go 66% 

Een aantal voor mij opvallende punten: Ko&Kho en De Kunstmeisjes opereren via Instagram 
en zijn bij een groot aantal studenten bekend. De naam De Kunstmeisjes spreekt echter 
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alleen de vrouwelijke studenten aan. Influencer Majorana wordt door de ArtEZ studenten 
van 18+ niet serieus genomen. Ze zien een bekende influencer te zeer als een verkooptruc 
en denken dan: “Ik kies zelf wel, wat ik interessant vind.” Ik vond zelf de interviews door 
middelbare scholieren met kunstenaars vanuit het museum Boymans van Beuningen 
interessant. Daarbij hoort ook een podcast, die ik geluisterd heb, maar geen van de 
studenten gaf aan dat te doen. Een podcast is dus mogelijk voor een andere doelgroep. 
Studenten bezoeken zelden een website van een museum. De studenten bleken sowieso 
weinig naar musea te gaan, tenzij er een spraakmakende tentoonstelling is. Een event als de 
Uitnacht in Utrecht en Amsterdam bleek wel populair.  
 
Mogelijkheden volgens professionals 
 
Tijdens mijn stage bij het Kröller-Müller Museum sprak ik ook met Marije Kuijs (1989), 
culturele partnerships manager bij CJP. Een paar voor mij opvallende punten:  
Het CJP richt zich op de doelgroep 18-30-jarigen om cultuur breed toegankelijk te maken. 
Het voordeel van de CJP kaart is hierbij de belangrijkste trekker en zij hebben maar liefst 
30.000 betalende leden! Vanaf januari 2021 hebben zij via hun registratie ook zicht op welke 
leden waarin geïnteresseerd zijn. Het CJP heeft daarmee een lijntje naar deze doelgroep.  
Het is van belang om bij het bedenken van een tentoonstelling al direct mee te nemen welke 
haakjes hierbij zitten voor de doelgroep; wat maakt deze tentoonstelling interessant voor de 
doelgroep die je wil bereiken?  
Voor jongeren is de setting belangrijk. Het liefst komen ze naar een event dat speciaal voor 
hen (en door hen) georganiseerd is. De belangrijkste vraag bij de timing van een event is: 
Waarom moet de doelgroep juist nu komen?  
Ook hier dus een duidelijke vraag aan het museum. Waarom wil je jongeren bereiken en wat 
wil je daadwerkelijk daarvoor veranderen in de aanpak? 
 
Nina Simon (1981), CEO van de non-profitorganisatie OF / BY / FOR ALL in de VS, is voor mij 
een belangrijke inspiratiebron voor participatie. Op Youtube zijn meerdere TEDtalks van haar 
te vinden.52 Toen zij startte als directeur van het Museum of Art and History in Santa Cruz 
(Californië, Verenigde Staten) was het museum zo goed als failliet. Simon deed een 
verrassende uitspraak: Als het museum niet bedoeld is voor de mensen die op zondag thuis 
schilderen, voor wie is het museum dan wel bedoeld? Simon stelde het museum letterlijk 
open voor de mensen uit de gemeenschap. Ze nodigde hen uit, luisterde en ging in op de 
voorstellen die vanuit de gemeenschap kwamen. Het museum herleefde. Simon vertelde 
over haar ervaring op lezingen en schreef het boek The Participatory Museum.  
Sinds 2019 is Simon directeur van de beweging Of/By/ForAll. De beweging noemt haar 
missie Change Makers. Ze willen dat instituties oprecht nieuwe doelgroepen betrekken door 
het principe OF + BY = FOR ALL. Ik vond haar stelling tijdens haar lezing Places Matter 2019 
inspirerend. Een instituut moet niet de vraag stellen hoe ze bijvoorbeeld een jongere 
doelgroep kunnen bereiken, maar de vraag stellen wat het instituut zelf kan veranderen 
zodat een jongere doelgroep zich welkom voelt. Simon benadrukt dat de doelgroep dan ook 
eigenaarschap moet krijgen (OF) en dat de activiteiten die bedacht worden door hen ook 

 
52 https://www.youtube.com/watch?v=NTih-l739w4&t=29s Simon, N. The art of relevance Geraadpleegd op 
04/10/2020 
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door hen mede uitgevoerd moeten worden (BY) en dan pas betekent het instituut 
daadwerkelijk iets voor die doelgroep (FOR ALL). 53 
 
Het Stedelijk Museum Schiedam heeft zich aangesloten bij de beweging Of/By/ForAll en ik 
heb Catrien Schreuder (1997), hoofd Tentoonstellingen en Collectie, een aantal schriftelijke 
vragen kunnen stellen. Schreuder benoemde dat zij per tentoonstelling zich als team 
afvragen wie ze ermee hopen aan te aanspreken en wat zij daarvoor aan extra inspanning 
kunnen leveren. Bij een jonge doelgroep besteden ze extra aandacht aan beeldtaal, 
kunstuitingen en onderwerpen die spelen onder jongeren. Ze kiezen de thema’s zorgvuldig, 
vanuit een vraag die aan het museum gesteld wordt of een ontwikkeling in de samenleving 
die ze signaleren. Vanuit de gedachte van Of/By/ForAll nodigen ze de publieksgroep die ze 
voor ogen hebben daadwerkelijk uit om samen het programma te maken. Dat kan gaan om 
de keuze van een tentoonstelling, keuze van kunstwerken, maar ook om de 
activiteitenprogrammering rondom een tentoonstelling. 
Een mooi voorbeeld is de Modest Fashion Fair, gekoppeld aan de tentoonstelling Modest 
Fashion (2020) en grotendeels samengesteld met ideeën die door een jonge doelgroep zelf 
zijn aangedragen en vaak ook door hen zelf uitgevoerd en georganiseerd. De Modest Fashion 
Fair was een event op 1 februari 2020, waarbij de bezoeker meerdere kunstenaars kon 
ontmoeten (nog net voor de lockdown!), maar waarbij er ook workshops, modeshows en 
muziekoptredens plaatsvonden. Tevens kon je tijdens het event winkelen en kleding ruilen. 
Naast dit sociale aspect was er ook ruimte voor verdieping tijdens vraaggesprekken en een 
debat Waarom kies je wat je draagt?  
Schreuder geeft aan dat het bij participatieprojecten helpt het om een kunstenaar te 
betrekken in het proces. Belangrijk is dat ieder in zijn kracht staat, de kunstenaar vanuit zijn 
expertise en de curator of educator weer vanuit de andere expertise.  
Schreuder noemt als valkuil voor musea het voorbij gaan aan de groep en te veel willen 
zenden. Het gevaar is dat er wordt uitgegaan van het overdragen van kennis. Een 
tentoonstelling kan er op gericht zijn om het publiek te introduceren met bepaalde 
kunstwerken of mensen aan het denken te zetten of met elkaar in gesprek te gaan. Het op 
een open wijze het gesprek op gang brengen acht het museum heel waardevol.  
 
Ik haal hier een belangrijk punt uit dat aan de orde zal komen in mijn volgende hoofdstuk; 
als een museum er voor kiest een jongere doelgroep te willen betrekken, dan zullen jonge 
mensen uitgenodigd moeten worden om deel te nemen op beslissingsniveau en 
uitvoeringsniveau.  
 
Twee voorbeelden uit onverwachte (commerciële) hoek: Vogue en Branddoctors 
 
Ik vond een verrassend voorbeeld van het deelnemen van jongeren in de Vogue van oktober 
2020. 54 
Deze Vogue stelt op de cover: The Power of Youth, ode aan de generatie die de wereld gaat 
veranderen. Dit nummer van de Vogue is deels gemaakt met twintig leerlingen van Open 
Scholengemeenschap Bijlmer in Amsterdam Zuid-Oost. Ze zijn daadwerkelijk betrokken bij 
het maken van deze uitgave op beslissings- en uitvoeringsniveau en de redactie hoopt 

 
53 https://www.youtube.com/watch?v=9CsTFW6Rmoc  Simon, N. OF/BY/FOR ALL | Places Matter 2019 
Geraadpleegd 15/02/2021 
54 Vogue oktober 2020 Cover: The Power of youth, ode aan een generatie die de wereld gaat veranderen 
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natuurlijk dat ze in de toekomst Vogue ook weten te vinden. De redactie was verrast over 
het zelfbewustzijn, wereldbeeld en de ruimdenkendheid van de leerlingen met ieder 
indrukwekkende verhalen en talenten.  
 
Een ander verrassend voorbeeld: het inschakelen van een bureau gericht op het in de markt 
zetten van een merk: Branddoctors. Museum Arnhem heeft vanaf de renovatie bewust voor 
het experiment en vernieuwing gekozen. Bij de start hebben zij de hulp gevraagd van 
Branddoctors. In januari 2021 heeft Branddoctors een white paper uitgebracht met do’s en 
don’ts om de millennial te bereiken als museum. 55 Een kwart van de millennials bezoekt 
nooit een museum, een derde hooguit één keer per jaar en dat terwijl de millennial 
doelgroep groter is dan ooit (4,5 miljoen Nederlanders). Branddoctors stelt dat een jonge 
generatie genoeg te kiezen heeft in de vrije tijd (zonder lockdown in ieder geval), maar 
meestal niet voor het traditionele museum met de vaste collectie kiest. Zoals past bij 
marketing in deze tijd hebben zij als eerste de doelgroep nauwgezet in kaart gebracht. Als 
leeftijdsgrens is gekozen voor personen tussen de 20 en 40 jaar oud gekozen. Branddoctors 
heeft de groep opgedeeld in vijf segmenten: de socializers, conservatives, achievers, 
creatives en challengers. Niet onverwacht hebben de creatives en de socializers de meeste 
binding met de creatieve sector. Als je je richt op deze twee doelgroepen is het van belang 
om een beleving te creëren bij het museumbezoek.  
Dit komt overeen met wat ik van de studenten van ArtEZ hoorde: Het is belangrijk dat de 
kunst overweldigend is, iets dat je je blijft herinneren als een event waar je bent geweest.  
Opvallend is dat uit het onderzoek van Branddoctors blijkt dat de millennial de belangrijkste 
functie van een museum definieert als het bespreekbaar en behapbaar maken van actuele 
thema’s, dus precies het open van discussie over actuele vraagstukken. Een museum kan 
een tegenhanger zijn van de digitale wereld, waar door algoritmes al snel een 
informatiebubbel ontstaat en juist aanzetten tot discussie en samen leren.  
Uit het onderzoek komen acht focuspunten naar voren, met algemeenheden als interactief, 
visueel prikkelen en samen ontspannen. Wat ik er vooral uit haal is het sociale aspect dat 
van belang is, je komt samen, wil genieten en met anderen discussiëren of creëren. Het 
tweede aspect is de aantrekkingskracht: gemakkelijk toegankelijk online, heldere 
communicatie, transparantie, visueel aantrekkelijk. Tot slot is het van belang aan te sluiten 
bij de actualiteit, het mag prikkelen, leerzaam zijn en uitdagen tot persoonlijke ontwikkeling.  
 
Wat zei Heijnen ook alweer: Professionele kunstpraktijk, aansluiten bij de populaire cultuur, 
leren is gesitueerd in een brede sociaal-culturele context en de klas functioneert als 
leergemeenschap. Zo kom ik op mijn drie kernpunten terug: Het kunstwerk, het publiek en 
de overdracht en aansluitend bij de aandachtspunten van de Branddoctors: Overweldigende 
kunst, aantrekkelijk en toegankelijk getoond, gericht op een publiek dat samen wil 
ontspannen, discussiëren, ontwikkelen en dat aan de hand van actuele thema’s, in de wereld 
staan. Het aansluiten bij de actualiteit ligt niet altijd voor de hand bij de vaste collectie, maar 
een museum kan nieuwe kunstenaars aantrekken om actueel werk te maken bij thema’s. 
Hier komt ook de participatie weer terug, trek millennials aan die daadwerkelijk aan de slag 
kunnen door mee te ontwerpen en bijvoorbeeld het event te organiseren.  
 
 

 
55 https://www.branddoctors.com/sector/cultuur-leisure/ Het museum van morgen gaat over de doelgroep van nu 
Geraadpleegd 25/03/202 
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Hoofdstuk 6. Good practices 
 
Met een ondergrond van theorie over educatie en gevonden mogelijkheden op internet en 
in literatuur richt ik me nu op de huidige praktijk in musea en good practices.  
 
Ik zal vier voorbeelden van musea uitdiepen; Museum Arnhem, het Van Abbemuseum in 
Eindhoven, het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum de Fundatie in Zwolle.  Ik heb 
deze vier musea gekozen, omdat zij gevestigde musea zijn, die op dit moment een expositie 
hebben of juist gehad hebben, waarbij ze zich nadrukkelijk op een jonge doelgroep richten. 
Ik wil de huidige praktijk onderzoeken met recente ervaring in het toegankelijk maken van 
een expositie voor jonge mensen. Ik heb gekozen voor vier voorbeelden, waarbij ik 
tweemaal insteek vanuit de educatieafdeling en tweemaal vanuit de doelgroep, omdat ik 
verwacht dat dit een divers beeld geeft en ik tegelijkertijd op ieder voorbeeld uitgebreid in 
kan gaan. De informatie heb ik verzameld middels interviews en onderliggende schriftelijke 
bronnen.  
 
Ik heb gesproken met Femke Hogenbosch (1973), teamleider educatie Museum Arnhem, 
met Loes Janssen (1987), Public Mediator Van Abbe Museum, met Margot van der Sande 
(1996), Blikopener alumni van het Stedelijk Museum en met Christina Della Giustina (1966) 
kunstenaar, docent aan de HKU en deelnemer aan de expositie Van Wie is de wereld? in 
Museum de Fundatie.   
Ik heb hen bevraagd op mijn vier op de praktijk gerichte deelvragen: 

• Waar heeft deze doelgroep behoefte aan bij het aanbod van musea? 
• Hoe maken musea hun collectie toegankelijk voor de doelgroep jonge mensen van  

15-30 jaar? 
• Hoe nodigt het openen van de collecties voor deze doelgroep uit tot discussie? 
• Hoe zien geslaagde voorbeelden eruit waarbij kunst leidt tot discussie onder deze 

doelgroep? 
 
Steeds zal ik een deelvraag beantwoorden en daarbij mijn weergave van de informatie uit de 
gesprekken met de vier deelnemers beschrijven, zodat ik direct de verschillende ervaringen 
kan bundelen en vergelijken. Alle vier de deelnemers hebben mijn weergave van hun 
informatie tevoren ingezien en zijn akkoord gegaan.  
 
Waar heeft deze doelgroep behoefte aan bij het huidige aanbod van musea? 
 
Het Van Abbemuseum noemt het persoonlijk treffen als heel belangrijk. Het werkt goed als 
bezoekers direct een inhoudelijke en betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan een 
expositie (bijvoorbeeld in het Doe-het-zelf archief, Kijkdepot of het maken van banieren in 
de werksalon). Het Van Abbemuseum ziet makerschap als een belangrijke ingang voor 
participatie.  
 
De insteek van Museum Arnhem is het experiment en vernieuwing. Zij richten zich op de 
bewuste 20-en 30-ers en op de bevolking uit Arnhem. Door de renovatie kon de vaste 
collectie niet getoond worden en was er juist ruimte om te experimenteren met exposities 
van hedendaagse kunst gekoppeld aan actuele thema’s. Dit heeft goed uitgepakt, de groep  
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bezoekers is zeker verjongd. De organisatie Branddoctors heeft Museum Arnhem 
handvatten gegeven om aan te kunnen sluiten bij een jonge doelgroep. Deze doelgroep wil  
graag in een thema gezogen worden, waarbij ruimtelijke werken een overweldigende indruk 
maken. Daarbij hebben ze duiding en context nodig om te begrijpen waar ze naar kijken en 
waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Jongeren willen de link kunnen leggen tussen een 
expositie en hun eigen leven, herkenning en betekenisgeving zijn daarbij belangrijk.  
Makerschap wordt ook door Museum Arnhem als een belangrijk onderdeel van participatie 
gezien. Een voorbeeld van een warme relatie tussen het museum en het onderwijs is de 
samenwerking met de opleiding Fashion & Design Support van ROC Rijn IJssel. Als vast 
onderdeel van het curriculum ontwerpen de studenten tassen van de oude 
tentoonstellingsbanieren. De ontwerpen worden door de studenten gepresenteerd aan het 
museum, waarbij gekozen wordt welke tassen in productie komen. Ook de productie voeren 
de studenten zelf uit. Ze werken in teams aan de verschillende tassenseries. De tassen 
worden vervolgens verkocht in de museumwinkel en zijn geliefd omdat ze duurzaam, 
handgemaakt en allemaal uniek zijn.  
 
Museum de Fundatie stelt het als haar missie om kunst midden op het maatschappelijk 
speelveld te plaatsen; het museum wil een ideeëngenerator en verbinder zijn en de passie 
voor de beeldende kunst overbrengen op een groot en breed publiek.56 Hoe wil het museum 
dit aanpakken: 
* De Fundatie kiest voor spraakmakende tentoonstellingen, waarbij ze tegelijkertijd 
publiekslievelingen en specialistische tentoonstellingen programmeren. Ze hebben ervaren 
dat door een laagdrempelig programma een deel van het publiek voor het eerst kennis 
maakt met beeldende kunst. 
* De relatie tussen beeldende kunst en andere media waarmee met name jonge mensen 
worden geconfronteerd ziet de Fundatie als een belangrijk onderwerp voor 
tentoonstellingen.  
* De Fundatie legt de focus op de rol die kunst speelt in de geschiedenis, de actualiteit en de 
toekomst. Ze hebben hiervoor een speciaal team van makers uit verschillende disciplines, 
het zogenaamde Future Factory, dat op zoek gaat naar belangrijke thema’s voor de 
toekomst. Een voorbeeld hiervan is de tentoonstelling Van wie is de wereld?  waar ik hierna 
dieper op in ga.  
 
Het Stedelijk Museum werkt al vanaf 2009 met Blikopeners, een jaarlijkse groep van 15 
jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar. De jongeren solliciteren om verschillende redenen; 
liefde voor kunst, het hebben van een interessante bijbaan, buiten de eigen cirkel komen. 
Jongeren zijn ook nieuwgierig wat er allemaal gebeurt in een museum en willen graag achter 
de schermen kijken. Margot van der Sande weet nog goed dat zij als Blikopeners mee 
mochten naar het depot. Er zijn altijd veel aanmeldingen, rond de 200 jongeren, die vooral 
via via van de vacature Blikopener horen. Het Stedelijk Museum laat de jongeren een 
vragenlijst invullen en organiseert een selectiedag. Uiteindelijk wordt de keuze gemaakt op 
diversiteit en het hebben van een klik met elkaar.  
Blikopeners is een peer-to-peer programma; het gaat niet om kennisoverdracht maar om de 
interactie. Van de jongeren wordt geen kennis van kunst verwacht, maar wel het 
commitment om een jaar lang twee dagen per week in het museum te werken. De jongeren  

 
56 https://www.museumdefundatie.nl/user/file/jaarverslag_mdf_2019_2.pdf Fundatie missie en doelstellingen 
(beleidsplan 2017-2020), geraadpleegd 24/04/21 
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leren omgaan met jongeren buiten hun eigen clubje en rekening te houden met elkaars 
standpunt. Blikopeners staan op de loonlijst van het Stedelijk Museum en krijgen een 
functioneringsgesprek. Blikopeners ervaren hierdoor dat hun stem even belangrijk is als de 
stem van het overige personeel. Ze ervaren dat bijvoorbeeld de beveiligers hen bij naam 
aanspreken, waardoor het museum als familie gaat voelen.  
Het Blikopeners programma is gebaseerd op het Amerikaanse onderzoek Room to Rise, een 
uitgebreid onderzoek naar museumprogramma’s voor teenagers met de focus op wat het de 
jongeren zelf oplevert.57 Er werden in dit onderzoek Room to Rise vijf positieve lange termijn 
effecten gevonden voor de jongeren zelf:  
Personal identity and self-knowledge 
Lifelong relationship to museums and culture 
Expanded career horizons 
A worldview grounded in art 
Community engagement and influence 
 
Opvallende overeenkomst in bovenstaande verhalen is de behoefte van jongeren aan 
interactie. Het direct kunnen reageren op een kunstwerk, in het thema gezogen worden, 
herkenning en verbinding met de actualiteit. Jongeren hebben behoefte aan heldere uitleg 
over de context, zeker als naast de publiekslieveling ook een meer specialistische 
tentoonstelling geboden wordt. Daarnaast is het makerschap een belangrijke factor bij 
participatie, daadwerkelijk kunnen deelnemen, onderdeel worden van de museumfamilie.  
 
Hoe maken musea hun collectie toegankelijk voor de doelgroep jonge mensen in de leeftijd 
van 15-30 jaar? 
 
In het onderzoek Room to Rise worden naast de vijf punten die van belang zijn voor de 
jongeren zelf ook vijf punten genoemd die belangrijk zijn voor musea bij het organiseren van 
participatie van jongeren: Diversiteit bij de selectie, langere duur van de participatie, eigen 
makerschap van de jongeren, steun van het personeel en interactie met kunstenaars. 
Blikopeners geven rondleidingen, organiseren activiteiten en geven advies aan het museum. 
Bij de evenementen van het Stedelijk Museum organiseren de Blikopeners een onderdeel 
speciaal voor jongeren, zoals bij de museumnacht of familiedag. Op deze wijze sluit het 
Stedelijk Museum aan bij waar jongeren op af komen en hebben Blikopeners de ruimte om 
hun eigen ideeën uit te voeren. De alumni Blikopener vertelde mij enthousiast over de 
samenwerking met Studio Drift en de dansers van het Lucia Martha’s Institute for 
Performing Arts, waarbij zij zelf een interactieve choreografie mochten ontwerpen, die op 
een avond in het museum als losstaand event is opgevoerd. Ook in de samenwerking met 
Studio Drift voelden zij zich gewaardeerd en serieus genomen. De jongeren leren diverse 
vaardigheden, waarbij ze zelf kiezen wat ze willen ontwikkelen, bijvoorbeeld een podcast 
maken. 
Bijzonder aan de aanpak van Blikopeners is de wijze waarop het Stedelijk Museum de 
verbinding houdt: 20% van het budget van Blikopeners wordt besteed aan de alumni 
Blikopeners. Zij worden op de hoogte gehouden, uitgenodigd voor evenementen en 
tweemaal per jaar organiseert het Stedelijk Museum een borrel voor alle Blikopeners, ook 
de alumni. De alumni worden gevraagd voor meer verantwoordelijke projecten, zoals het 
begeleiden van Blikopeners bij het organiseren van een event. Alumni Blikopeners Margot  

 
57 https://whitney.org/education/teens/room-to-rise Room to Rise Geraadpleegd op 13/04/21 
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van der Sande werkt nog steeds bij het Stedelijk als assistent van de coördinator van 
Blikopeners. 
 
Bij Museum Arnhem wordt het team educatie vanaf het begin bij het inbrengen van een 
nieuwe tentoonstellingsideeën  betrokken. Museum Arnhem werkt al lang met 
focusgroepen. Samen met deze groep worden de plannen voor de exposities besproken. 
Specifiek voor de herinrichting hebben zij een beroep gedaan op organisatie Branddoctors 
voor het formeren van de eerste focusgroep. De daarop volgende focusgroep hebben zij zelf 
samengesteld uit hun netwerk van bezoekers. Zij hebben gekozen voor trouwe bezoekers en 
bezoekers die een keer naar het museum waren geweest met een gevarieerde afkomst. 
Mensen blijken heel bereid om deel te nemen en ze krijgen ook betaald voor hun inzet. 
Jongeren willen graag meedenken over een expositie en kunnen dan tot andere keuzes 
komen dan de professionals van een museum hadden bedacht. Aandachtspunt is om band 
met deze groep ook na een expositie in stand te houden door gastvrij te blijven door hen uit 
te nodigen bij de opening en feedback te vragen op het eindresultaat.  
Museum Arnhem ontwikkelde in co-creatie met Rijn IJssel een vernieuwend 
kunsteducatieprogramma speciaal voor mbo-studenten. Museum Arnhem op locatie is een 
reizend programma dat de collectie van Museum Arnhem de klas in brengt. 
Ze gaan op pad met een selectie uit de rijke collectie van Museum Arnhem. De 
collectiestukken worden in transportkisten vervoerd in onze Museum Arnhem Bus. Deze 
kisten worden in de klas omgebouwd tot tentoonstellingswand. Door kunst daadwerkelijk in 
de klas te tonen wordt een brede groep jongeren actief in contact gebracht met de 
veelzijdigheid van de museumcollectie. 
Door jonge medewerkers educatie en marketing zijn online media campagnes bedacht en 
uitgezet. 
 
Het Van Abbemuseum heeft een prachtige publicatie: DE STAD IN HET MUSEUM,  
Terugblik op twee jaar Werksalon in het Van Abbemuseum. 58 
Het Van Abbemuseum wilde dat er verbinding ontstond tussen de collectie van het museum 
en de belevingswereld van de toeschouwer. Wat er misging omschrijft het museum heel 
mooi met een quote hun het beroemde essay van de Franse filosoof Jacques Rancière ‘De 
geëmancipeerde toeschouwer: “De valkuil waar we in waren gestapt, was de valkuil van 
onze eigen expertise.” Wanneer een museum kunst presenteert die zich kritisch verhoudt 
ten opzichte van de samenleving, heeft ze de neiging vooral uit te leggen en dat leidt al snel 
tot een preek, in plaats van dialoog. Tegelijkertijd erkende het museum ook dat ze zelf 
andere kennis en levenservaring van het publiek miste.  
Het museum zocht naar een nieuwe vorm van werken, waarbij de bezoeker ook gebruiker 
en co-creator wordt. Op de eerste verdieping van het museum richtte ze in 2017 de 
Werksalon in. Daar werd in de afgelopen drie jaar lang met verschillende groepen uit de stad 
gewerkt om verbinding tussen de collectie en de belevingswereld van de toeschouwer te 
realiseren. Ieder jaar starten er nieuwe groepen, die werken aan een thema. Iedere groep 
koos zelf wat ze wilde presenteren, een activiteit, een tentoonstelling, een lezing binnen of 
buiten het museum.  
 
 

 
58 https://vanabbemuseum.nl/fileadmin/files/Werksalon/vAM_evaluatie_Werksalon_boekje_A5_SEP20_def.pdf 
De Stad in het Museum, terugblik op twee jaar werksalon in het  Van Abbemuseum. Geraadpleegd 11/04/21 
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Welke lessen werden er geleerd:  
* Het vraagt om goede communicatie tussen de werkgroepen, educatoren en curatoren van 
het museum. 
* De gebruikersgroepen hebben kaders nodig om creatief te zijn. Een banier met een slogan 
voor het programma werkte bijvoorbeeld heel goed.  
* Het koppelen van een kunstenaar aan een werkgroep hielp bij het bedenken van een 
groepsproject.  
* Het is nodig om tijd te nemen voor zo’n nieuwe manier van werken. Het Van Abbemuseum 
trok er drie jaar voor uit, zodat ze ervaringen konden herhalen en er ruimte was om te leren 
van fouten.  
* Er moet een meerwaarde voor de groep zijn om de positie gelijkwaardig te houden. Het 
museum krijgt ideeën en activiteiten aangeleverd, maar de groep moet er ook wat voor 
terug krijgen. 
De Werksalon richtte zich op diverse doelgroepen, waaronder een jonge doelgroep. In het 
kader van dit afstudeeronderzoek ben ik ingezoomd op de werkgroep van leerlingen van de 
International School Eindhoven (ISE). Er was al een verbinding tussen het museum en de ISE, 
omdat er jaarlijks een programma in het museum werd georganiseerd door de school. De 
school wilde graag meedoen met de werksalon, omdat ze ervaarden een beetje los te staan 
van de omgeving. De campus van ISE biedt immers alles al aan: wonen, opleiding, vrienden, 
sport, buitenschoolse activiteiten. De eerste werkgroep kreeg de naam #Stayconnected2life 
en onderzocht de uitdagingen van aanwezig zijn in de online en offline wereld. Door de 
collectie van het museum en het werk van kunstenaar Franz Erhardt Walther (1939) werden 
de leerlingen geïnspireerd om zelf werk te maken. Aan het einde van het seizoen 
presenteerden de leerlingen een meme-werkshop in het museum. Memes zijn de grappige 
plaatjes en video’s op internet, met herkenbare dagelijkse situaties, die in een andere 
context geplaatst worden. Tijdens de workshop konden bezoekers na een rondleiding door 
het museum zelf memes maken.  
 
Museum de Fundatie richt zich ook op ruimte buiten het museum, bij de Fundatiefusions 
(kleine tentoonstellingen op openbare plekken waaronder scholen) en bijvoorbeeld door 
kunst te tonen op Lowlands en op de Uitmarkt in Amsterdam. Het museum  
wil daadwerkelijk creatief talent uit de regio een podium bieden. Zo organiseren ze een 
zomerexpo met een thema, waarbij professionele en amateurkunstenaars werk kunnen 
inzenden. Het makerschap ook hier weer als belangrijke factor bij participatie.  
Voor de tentoonstelling Van wie is de wereld? heeft de Fundatie 29 alumni en docenten van 
HKU gevraagd stelling te nemen door werk te maken. Christina Della Giustina geeft aan dat 
het vereerd voelt als je gevraagd wordt om te exposeren in een museum. De vraag die ik aan 
haar stelde: Hoe is de Fundatie bij haar gekomen? heeft zij zichzelf ook gesteld. De 
tentoonstelling Van wie is de wereld? loopt parallel aan de tentoonstelling over kunstenaar 
John Heartfield (1891-1968). Met deze tentoonstelling wil de Fundatie 100 jaar na de eerste 
fotomontage van John Heartfield laten zien hoe kunst en activisme zich nu verhouden. John 
Heartfield gebruikte zijn surrealistische fotomontages als politiek wapen.  
Della Giustina stelt dat de Fundatie op internet heeft gezocht naar welke mensen bij de HKU 
nu kunst maken, maar dat zij vervolgens intuïtief gekozen hebben.  
Hoe is de Fundatie omgegaan met deze groep studenten en docenten van de HKU? Della 
Giustina geeft aan dat de benadering persoonlijk was, 1 op 1 contact. Ze voelde zich zeer 
welkom. Er was een relaxte sfeer, alle tijd voor haar en alles kon. Ze ervaarde de 
kleinschaligheid en 
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enthousiasme van het museum. Een volgende vraag voor de Fundatie is hoe zij de 
verbinding met deze groep kunnen behouden.  
 
Opvallend bij deze antwoorden is de keuzes die deze musea hebben gemaakt voor de lange 
termijn. Het gaat niet om een incidentele activiteit om het museum toegankelijk te maken 
voor een jonge doelgroep, maar om een bewuste verandering in aanpak. Het Van 
Abbemuseum, Museum Arnhem en het Stedelijk Museum hebben alle drie gekozen voor 
speciale groepen die vanaf de start van een expositie betrokken worden en onder 
begeleiding eigen keuzes maken in bijvoorbeeld randprogrammering. Een goede insteek om 
een expositie toegankelijk te maken is het koppelen van een kunstenaar aan de groep. Een 
tweede belangrijk aspect is het buiten de ruimte van het museum bewegen. De Fundatie 
doet dit met Fundatiefusions, Museum Arnhem koos o.a. voor de Kerk in Arnhem, omdat zij 
door renovatie wel buiten het bestaande gebouw moesten zoeken. Alumni Blikopener heeft 
warme herinneringen aan de bezoeken aan de ateliers van o.a. Studio Drift.  
 

Hoe nodigt de huidige wijze van het openen van de collecties aan deze doelgroep uit tot 
discussie? 
 
Museum de Fundatie kiest steeds een spraakmakende tentoonstelling gekoppeld aan een 
specialistisch programma waarbij de verbinding tussen de kunst en de actualiteit gemaakt 
wordt. Bij de tentoonstelling Van wie is de wereld? beschrijft de Fundatie dit als volgt op de 
website: “Het werk van John Heartfield is het uitgangspunt voor deze expositie. De 
parallellen tussen onze tijd en die van Heartfield zijn tenslotte opvallend. Want ook onze tijd 
is er een van versplinterde meningen en polarisatie, waarin de consensus verdwijnt. Hoe ga 
je daar als kunstenaar mee om? De een uit zich individueel en de ander verbindt zich, zoals 
Heartfield dat ook deed, aan een grotere ideologie. Het engagement van nu ontdek je in Van 
wie is de wereld?” Op de website van museum de Fundatie is van iedere deelnemer aan de 
tentoonstelling Van wie is de wereld? een YouTube filmpje te zien, waar zij zelf hun werk 
presenteren.59 Hier krijgt iedere maker zijn podium voor zijn eigen standpunt over klimaat, 
gender, racisme, identiteit enz. Het doet denken aan speakers corners die discussie 
oproepen.  
 
Het Van Abbemuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum Arnhem nemen deel 
aan Musea Bekennen Kleur. Dit is een netwerk van Nederlandse Musea, ontstaan vanuit het 
massale protest en de Black Lives Matter beweging na de moord op de Afro-Amerikaan 
George Floyd,  die zich willen inzetten voor diversiteit en inclusie en elkaar willen versterken. 
Zij zien cultuur, kunst en geschiedenis als waardevolle middelen om ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid tegen te gaan en voelen zich daarin verantwoordelijk. De musea kijken 
daarbij ook nadrukken naar zichzelf, de collecties die ze beheren, de focus die in het 
verleden is gelegd en die ook zichtbaar is in de organisatie en personeelsbestand. Loes 
Janssen benoemde dat Musea Bekennen Kleur netwerkbijeenkomsten organiseert, waarbij 
musea kennis en kunde delen.  
 
  

 
59 https://www.museumdefundatie.nl/nl/van-wie-is-de-wereld/ Fundatie Van wie is de wereld? Geraadpleegd op 
11/04/21 
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Museum Arnhem heeft geleerd dat de actualiteit belangrijk is bij de keuze voor een 
expositie. Jongeren komen in eerste instantie af op het thema, in tweede instantie voor de 
beleving en pas in derde instantie voor de kunst. Jongeren komen dus af op een thema, 
maar ze willen niet in een richting geduwd worden. In de samenwerking met Branddoctors 
heeft het museum geleerd dat de taal daarbij belangrijk is. De teksten bij een expositie 
moeten helder en concreet zijn, maar zonder waardeoordeel. Jongeren horen bijvoorbeeld 
liever het woord natuur dan het woord klimaat.  
Het team educatie van Museum Arnhem stelt in haar educatieprogramma heel bewust open 
vragen bij een expositie.  Hoe kijk je naar kunst die voor jou geselecteerd wordt? Waarom 
voel je je wel of niet thuis bij een bepaald werk. Er wordt gestart bij het kijken op zich, 
bijvoorbeeld met de methode Visual Thinking. Bij de expositie Living, Forgiving en 
Remembering werden bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld: Wat zie je, Wie denk je dat 
ze zijn, Wat gebeurt er? Welke foto springt er uit? De start ligt echt bij het kijken.  
Nog een mooi idee van Branddoctors: Een speakers corner kan interessant zijn voor deze 
doelgroep. Jongeren staan open voor spontane ontmoetingen tijdens een tentoonstelling.  
 
De insteek van het Van Abbemuseum is bijdragen aan een inclusieve wereld. Directeur 
Charles Esche noemt het deel van de wereld worden, zoals ik hierboven beschreef bij de 
discussie rond Documenta 14. Het Van Abbemuseum heeft wortels van racisme, 
kolonialisme en slavernij, vanuit de tabaksindustrie van Van Abbe. Het Museum wil dit 
inzichtelijk maken en verbinden met het hier en nu van de situatie in Eindhoven. Het 
museum is gericht op het publiek in en rond Eindhoven en op een internationaal publiek. 
Het Van Abbemuseum wil tonen dat er meer is dan een perspectief, dat er meerdere 
verhalen zijn. Ze zoeken daarbij bewust naar een perspectief dat schuurt, een deviant 
practice. Het mooie is dat het museum ook zichzelf ter discussie stelt. Zij hebben dr. Michael 
Karabinos (1983), archieftheoreticus, gevraagd om onderzoek te doen binnen de collectie 
van het museum naar het verleden van het Van Abbemuseum.  
Ook voor het openen van gesprek ziet het Van Abbe Museum het makerschap als belangrijk.  
Samen maken kan een betere ingang zijn dan taal. Hoe dit werkt wordt mooi zichtbaar in 
een quote uit “De Stad in het museum” van een docent van het ISE die ook de groep 
coördineerde. Anniek Adriaens (1983), docent International School Eindhoven: “Er waren 
veel opdrachten waarbij de leerlingen een vraag kregen en daarna rond liepen in de 
tentoonstellingen om via kunstwerken antwoorden of associaties te vinden. Dat heeft ze 
echt verder gebracht. Ik was onder de indruk van de tweede helft van het traject, de 
activiteiten pushten hen echt de ruimtes in, ze gingen connecties maken en moesten 
nadenken over het waarom daarvan. En uiteindelijk deden ze testworkshops met allerlei 
mensen die in het museum werken, dat is super leerzaam, want zij kregen daardoor ook 
andere perspectieven te horen”.  
Het werk van Franz Erhardt Walther inspireerde de leerlingen van de ISE, maar stelde ook 
andere vragen aan de curatoren. Wat gebeurt er met de kunsthistorische betekenis van een 
werk, als het ingezet wordt in een hedendaags vraagstuk? Verandert dan de betekenis van 
het werk? Hier wordt zichtbaar dat het betrekken van publiek als co-creator vragen stelt aan 
de professional die misschien nog niet eerder werden gesteld. En moet dan misschien het 
personeelsbestand diverser worden samengesteld? 
 
Blikopeners zijn gericht op interactie. Zij geven rondleidingen waarbij de focus niet licht op 
kunstgeschiedenis, maar op een eigen insteek van de Blikopener. Dit kan bijvoorbeeld ook 
een focus op een thema zijn, of kleur of emotie. Het gaat bij het bespreken van kunst om 
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wat de groep daar samen uit kan halen. Dit is voor de groep die wordt rondgeleid soms even 
schakelen.  
Social Media vormen een belangrijk medium voor Blikopeners. Ze bedenken en beheren 
rubrieken op Instagram en maken podcasts, waarbij ze zelf de discussie over kunstenaars of 
kunstwerken openen. De groep volgers van het account Blikopeners zijn jongeren die al 
geïnteresseerd zijn in kunst, maar zij delen de post weer met hun eigen volgers, waardoor er 
een olievlek effect ontstaat en veel meer jongeren de kunstenaars en werken van het 
Stedelijk Museum Amsterdam leren kennen. Alumni Blikopener Margot gaf aan dat jongeren 
nooit op een website kijken. Ook binnen de groep Blikopeners hebben de groep jongeren die 
al liefde voor kunst hebben invloed op de jongeren die nog niets van kunst wisten. Ook 
nodigen sommigen hun vrienden en familie uit voor rondleidingen.  
Een ander punt bij het openen van discussie is de wijze waarop Blikopeners ook de wereld 
van de professionals van het museum uit hun eigen denkwereld halen, door andere vragen 
te stellen.  
 
 
Bij het openen van discussie valt op dat er sprake is van tweerichtingsverkeer: jongeren 
geven eigen invulling aan een thema door eigen makerschap en bijvoorbeeld eigen 
rondleidingen, maar ook de professionals van het museum worden bevraagd en kijken naar 
hun eigen beweegredenen. Musea Bekennen Kleur is een duidelijke keuze van het museum 
om zichzelf ter discussie te stellen. Bij het verbinden van kunst met de actualiteit is opnieuw 
openheid van belang, geen richting opduwen, maar open vragen stellen. De taal is 
belangrijk, welke woorden kies je, maar ook non-verbale verbinding door samen te maken. 
Een heel mooie insteek vind ik de Speakers Corner: een spontane ontmoeting, interactie, die 
tegelijkertijd de ruimte biedt voor discussie.  
 
 
 
 
 
 
  



 58 

Foto https://www.johnheartfield.com/John-Heartfield-Exhibition/john-
heartfield-art/famous-anti-fascist-art/heartfield-posters-aiz/fake-news-
heartfield-blind-media 
 

 
 
 
 
 

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=qOb82llvJ3k 
 
 
 

 
 
Foto: website Van Abbemuseum 
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Hoe zien geslaagde voorbeelden eruit waarbij kunst leidt tot discussie onder deze doelgroep? 
 
Ik zet hier het werk van Christina Della Giustina voor de Fundatie in de spotlight. Het werk 
wordt getoond in de tentoonstelling Van wie is de wereld? die parallel loopt aan de expositie 
van het werk van John Heartfield. Heartfield heeft zelf een poster gemaakt met een masker 
van kranten genaamd  

WER BURGERBLATTER LIEST WIRD BLIND UND TAUB. 
WEG MIT DEN VERDUMMUNGSBANDAGEN! 

(WHO READS FAKE NEWS BECOMES BLIND AND DEAF. 
AWAY WITH THE STUPID BANDAGES!) 

De link tussen Heartfield en het werk van Della Giustina is mogelijk dit masker.  
Della Giustina heeft een muziekcompositie gemaakt op basis van wetenschappelijk 
onderzoek naar de sapstromen van bomen. De compositie wordt uitgevoerd door een koor 
dat divers is samengesteld vanuit de medewerkers van Museum de Fundatie en hun 
netwerk. Della Giustina wilde een nieuw koor en iets bieden aan de medewerkers van het 
museum. Deze groep is niet gewend te zingen en daarom heeft Della Giustina maskers voor 
hen gemaakt. Met een masker op durven mensen ongeremd te zingen. Tegelijk staat het 
masker ook voor het dragen van een ideologie. Durf je je masker af te leggen en geen 
ideologie te dragen of van ideologie te veranderen? Della Giustina geeft aan dat hoe meer 
context zij geeft, hoe meer de ogen geopend worden en hoe meer er ruimte komt voor 
discussie. Zij is tegen de mystificatie die optreedt als er geen context wordt gegeven. 
Volgens haar blijft de kijker altijd vrij in zijn denken. Kunst als instrument voor propaganda 
en kunst l’art pour l’art vindt zij beiden oninteressant in hun uitersten. Het is volgens haar 
juist mooi als de kunst de vraag stelt welke betekenis het geeft. Het is altijd een relevante 
vraag om te stellen als kunstenaar hoe je kan bijdragen aan het openen van discussie. Kunst 
is nooit waardevrij, aangezien esthetiek ook cultureel bepaald is.  
 
Een mooi voorbeeld in het Van Abbemuseum is de huidige expositie Wie zijn wij? Dit is het 
publieksprogramma dat gekoppeld is aan de tentoonstelling van Victor Sonna, 1525.  
Victor Sonna (1977) is een Eindhovense kunstenaar, die geboren is in Kameroen. Hij 
onderzocht voor de tentoonstelling zijn eigen afkomst met de vraag Wie ben ik?  In 
Metropolis M, nr. 1. Feb/mrt 2021 een recensie van deze tentoonstelling door L. van den 
Bergh. 60 In Victor Sonna, 1525 onderzoekt Sonna zijn afkomst door middel van een 25 meter 
hoge stellage vol kunst. Een onderdeel zijn witte zeefdrukramen, waarvan je de historische 
afbeeldingen van de slavernij pas ziet als een ander aan de andere kant van het raam voor 
een donker contrast zorgt. Een mooi beeld dat je de ander nodig hebt om het beeld te 
kunnen zien.  
Voor het publieksprogramma Wie zijn wij? heeft het Van Abbemuseum aan 30 mensen uit 
de omgeving van Eindhoven gevraagd naar hun eigen verleden en sporen van het koloniale 
verleden van de regio. Dit publieksprogramma is niet specifiek gericht op een jonge 
doelgroep, maar jonge Brabanders maken wel deel uit van de groep van 30 mensen die hun 
verhaal vertellen. Dit vertellen van een verhaal is ook een vorm van makerschap. Hiervan is 
een expositie opgesteld in de kelder van het Van Abbemuseum, waarbij je de deelnemers 
leert kennen door middel van foto’s, objecten en persoonlijke verhalen. Het Van  

 
60 Bergh, L. van den, Victor Sonna, 1525, In: Metropolis M nr. 1 feb/mrt 2021 Pag. 95-95 
 



 60 

 
 
Foto: website Museum Arnhem educatie MBO+ 
 

Foto’s:https://www.stedelijk.nl/nl/digdeeper/blikopeners-kruipen-de-huid-van-ulay-en-marina 
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Abbemuseum heeft nadrukkelijk gekozen voor verhalen met verschillende perspectieven. 
Het gaat om welk verhaal jouw identiteit vormt, of je je herkent in de verhalen in de 
expositie en daarover het gesprek op gang brengen. Het kan op het randje zijn van 
moralisering, maar biedt ook ruimte voor discussie.  
In Metropolis M stelt L. van den Bergh in haar recensie dat er geen concrete antwoorden of 
praktische oplossingen worden aangereikt, maar dat juist het proces van reflectie en 
zelfontwikkeling wordt tentoongesteld. Het Van Abbemuseum heeft ervaren dat deze 
persoonlijke portretten mensen aanspraken. Toen het museum nog open was, werd de zaal 
goed bezocht. De tentoonstelling brengt daadwerkelijk een gesprek op gang onder het 
publiek. Het Van Abbemuseum wil deze expositie een permanente plek gaan geven en ook 
bij een nieuwe expositie de verhalen van mensen uit de regio weer terug laten komen.  
 
Museum Arnhem heeft een meerjarenplan ontwikkeld specifiek voor het MBO.  Zij zijn 
gestart met een groep studenten van Creatieve Industrie. Onder begeleiding van kunstenaar 
Mirka Farabegoli (1983) wordt het thema Identiteit vanuit verschillende invalshoeken en 
werkwijzen van kunstenaars uit de collectie geïntroduceerd. De leerlingen zijn vanaf de start 
betrokken door middel van zogenoemde pizzabijeenkomsten. De leerlingen mochten mee 
naar het depot en maakten zelf een keuze uit de collectie. Het was opvallend dat dit een 
andere keuze was dan het team educatie mogelijk zelf had gemaakt. Door middel van een 
VR-tentoonstelling kunnen deze werken nader bekeken worden. Het gaat om het verbreden 
van het perspectief van de studenten en het buiten hun denkwereld treden. De ingang met 
de VR-routes maakt de werken toegankelijk. Vanuit de richting Creatieve Industrie is dit 
project uitgebreid naar de studenten Zorg en Welzijn. De volgende stap is om dit project uit 
te breiden naar mbo breed vanuit de lessen burgerschap. Steeds is het museum op zoek 
naar docenten die enthousiast zijn voor het traject en dit mede willen dragen.  
 
In 2020 is er door Blikopeners een video gemaakt bij de tentoonstelling ULAY WAS HERE. De 
opdracht was om iets gezamenlijk te maken met productiebureau Maak en de inhoud was 
daarbij geheel vrij. Zij hebben er voor gekozen om de performance Nightsea Crossing (1981-
1987) waarbij kunstenaars en partners Ulay (1943-2020) en Marina Abramovic (1946) elkaar 
blijven aankijken, te onderzoeken. Zij hebben zelf ervaren hoeveel uithoudingsvermogen dit 
vraagt en dit vastgelegd in een Youtube Video Blikopeners Looking a stranger in the eye for 
one hour. Door een uur lang alleen maar de ander te mogen aankijken, hebben ze ervaren 
hoe zij zichzelf zien en hoe zij een ander zien. Zie je elkaar of zie je de spanning van het naar 
de ander kijken en bekeken worden en vastgehouden worden in een blik? Is het niet naar 
beneden kijken ook pijnlijk of is oogcontact juist minder eng dan tevoren gedacht? Gaat het 
werk van Ulay over verbinding en elkaar echt zien, of juist over het opzoeken van extremen? 
Iedere jongere haalde er voor zichzelf iets anders uit.  
 
Heel verschillende voorbeelden met een opvallende gemene deler. Het publiek is zelf deel 
van de tentoonstelling. De start van de tentoonstelling is steeds een kunstenaar, maar de 
doelgroep krijgt de ruimte om eigen inhoud toe te voegen. De ervaring van dit eigen 
toevoegen leidt tot nieuwe ervaringen, andere perspectieven.  
 
Kunst spreekt tot de verbeelding.  
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Conclusie 
 
Ik begon mijn onderzoek in september 2020 met de zin: Deze periode stelt ieder voor vragen 
die nog niet eerder gesteld werden. Op dat moment had ik nog de hoop dat de pandemie in 
enkele maanden onder controle zou zijn. De impact van de lockdown wil ik beslist niet 
bagatelliseren, maar deze ‘tussentijd’ biedt ook ruimte voor nieuwe antwoorden. 
Kunstenaar Heidi Linck gaf als advies voor het openen van musea voor een nieuwe 
doelgroep om het museum een tijdje te sluiten. Nu heeft zij absoluut niet de lockdown voor 
ogen gehad, maar veel musea hebben tijdens deze periode van lockdown wel mogelijkheden 
onderzocht om buiten de gangbare tentoonstellingspaden te treden. Door naar buiten te 
treden, vinden de ontmoetingen plaats met de mensen die daar zijn.  
Hoe deze ontmoetingen uit te bouwen naar een duurzame relatie met een jonge doelgroep, 
zodat het musea hen niet alleen welkom heet, maar ook deelgenoot maakt? Hoe kunnen 
musea een rol spelen in het openen van de discussie over actuele vraagstukken onder jonge 
mensen (15-30 jaar)? 
 
Direct bij de start van mijn onderzoek bleken er drie hoofdcomponenten in kunsteducatie: 
de kunst, het publiek en de bemiddeling.  
De start ligt bij de kunst. De noodzaak van leren van kunst voor de discussie over actuele 
vraagstukken ligt in de aard van de kunst zelf: Kunst spreekt tot de verbeelding.  
Leren van kunst kan plaatsvinden juist doordat kunst geen eenduidige oplossingen geeft, 
maar ruimte biedt voor discussie en het vormen van een persoonlijke mening. Het 
makerschap in kunst geeft daarbij nog een extra dimensie: als maker verlang je er naar om 
een bepaalde vorm te creëren, maar je ontdekt gaandeweg wat wel en niet mogelijk is en 
hoe je tot nieuwe oplossingen kunt komen.  
 
Dan het publiek. Ik kies in dit onderzoek specifiek voor een jonge doelgroep in de leeftijd van 
15-30 jaar. Ik zie de potentie van deze jonge mensen voor vernieuwing, het bedenken van 
antwoorden op actuele maatschappelijke vraagstukken juist door onbevangen, roekeloze, 
onmogelijk lijkende ideeën. Answers to questions yet unasked.  
En juist jongeren blijken behoefte te hebben aan het koppelen van kunst aan actuele 
thema’s, dus precies het openen van de discussie over actuele vraagstukken.  
Branddoctors noemde daarbij een mooi punt: Een museum kan een tegenhanger zijn van de 
digitale wereld, waar door algoritmes al snel een informatiebubbel ontstaat. 
Uit mijn onderzoek bleken de volgende aandachtspunten voor een jonger publiek: 
Jongeren blijken behoefte te hebben aan overweldigende kunst, waarbij ze soms heel 
andere keuzes maken dan de curatoren van een museum zelf hadden bedacht voor de 
doelgroep. Jongeren willen in een thema gezogen worden, herkenning en verbinding met 
hun eigen situatie ervaren. Jongeren hebben behoefte aan heldere uitleg bij een 
tentoonstelling, de taal is daarbij belangrijk. En jongeren hebben behoefte aan interactie, in 
plaats van kennisoverdracht. Een peer-to-peerprogramma kan hier op aansluiten. Mooie 
voorbeelden vind ik de rondleidingen door Blikopeners en een Speakers Corner bij een 
expositie.  
Heijnen stelde dit al in zijn ontwerpmodel voor authentieke kunsteducatie: Professionele 
kunstpraktijken, aansluiten bij de populaire cultuur, leren is gesitueerd in een brede sociaal-
culturele context en de klas functioneert als leergemeenschap.  
Hedendaagse kunst gekoppeld aan actuele thema’s zorgt voor verjonging van het publiek.  
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Maar hoe kan een museum zorgen dat een jonge doelgroep zich thuis voelt in een museum 
en niet alleen incidenteel op visite komt?  
Als belangrijkste punt in mijn onderzoek bleek de keuze die een museum maakt voor de 
lange termijn. Het gaat niet om een incidentele activiteit om het museum toegankelijk te 
maken voor een jonge doelgroep, maar om een bewuste verandering in aanpak. 
Nina Simon stelt in haar presentatie over de Of/By/ForAll beweging dat een instituut niet de 
vraag moet stellen hoe ze bijvoorbeeld een jongere doelgroep kunnen bereiken, maar de 
vraag moet stellen wat het instituut zelf kan veranderen zodat een jongere doelgroep zich 
welkom voelt.  
Dit zijn geen lichte keuzes. Hoe geef je de doelgroep eigenaarschap (Of), hoe zorg je dat de 
activiteiten die bedacht worden ook door hen mede uitgevoerd kunnen worden (By), zodat 
het museum ook op de lange duur betekenisvol wordt (For All)? 
Wat als eerste opvalt bij de antwoorden van de musea in mijn onderzoek is de keuze die 
deze musea hebben gemaakt voor de lange termijn. Ze hebben daadwerkelijk de tijd 
genomen. Het Van Abbemuseum, Museum Arnhem en het Stedelijk Museum hebben alle 
drie in een duurzame aanpak gekozen voor speciale groepen (Werksalons, Focusgroepen en 
Blikopeners) die vanaf de start van een expositie betrokken worden en onder begeleiding 
eigen keuzes maken in bijvoorbeeld randprogrammering. Jongeren voelen zich serieus 
genomen als ze onderdeel worden van het museum door medewerker te zijn en daarvoor 
een vergoeding te krijgen. Het behouden van een duurzame relatie met de betrokken 
jongeren kan vorm krijgen door terugkerende sociale events waarbij eerdere werkgroepen 
uitgenodigd worden of door jongeren uit eerdere groepen te benaderen voor het begeleiden 
van nieuwe groepen.  
Een tweede belangrijk aspect is het buiten de ruimte van het museum bewegen. De 
Fundatie doet dit met Fundatiefusions, Museum Arnhem koos o.a. voor de Kerk in Arnhem, 
omdat zij door renovatie wel buiten het bestaande gebouw moesten zoeken. Alumni 
Blikopener heeft warme herinneringen aan de bezoeken aan de ateliers van o.a. Studio Drift.  
Makerschap bleek een derde belangrijke factor in participatie. Makerschap in de vorm van 
het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Of daadwerkelijk het maken van kunst, zoals bij 
de huidige tentoonstelling Van wie is de wereld? in museum de Fundatie, waarbij studenten 
en docenten van de HKU uitgenodigd werden kunst te maken om zo een laagdrempelig 
programma te tonen naast een specialistische expositie.  
Als vierde punt wil ik het belang van rolmodellen benadrukken. In eerste instantie worden 
vaak de jongeren bereikt die al geïnteresseerd zijn in kunst. Maar zij hebben een hele 
achterban van contacten onder meer op social media, waardoor ze weer andere jongeren 
uitnodigen.  
 
Zo slot ik op mijn derde kernpunt, naast de kunst en het publiek: de bemiddeling. Hoe 
kunnen musea een rol spelen in het openen van de discussie over actuele vraagstukken 
onder jonge mensen (15-30 jaar)? Ik stelde al vast dat het openen van de discussie over 
actueel vraagstukken ligt in de aard van de kunst zelf: Kunst spreekt tot de verbeelding.  
In kunsteducatie blijken het kunstwerk, de interactie met het publiek en de tijdsgeest 
onlosmakelijk verbonden. De basis om de discussie te starten vanuit kunst is dat het werk je 
iets doet, vanuit een esthetische of ethische waarde. Iets maakt het de moeite waard om er 
bij stil te staan. In de voorbeelden van de vier musea was de jonge doelgroep betrokken bij 
de keuze voor kunstwerken of als maker zelf. Jongeren bleken daarbij behoefte te hebben 
aan context bij een kunstwerk. Een goede insteek om een expositie toegankelijk te maken 
voor een werkgroep bleek het koppelen van een kunstenaar aan de groep.  



 65 

Kunsteducatie krijgt verdieping door de verbinding met de wereld, mits er voldoende ruimte 
gelaten wordt. Ik zie hier de ultieme waarde van de educator, of de docent van Heijnen: Het 
bieden van kennis over de context, zodat het kunstwerk zijn volledige zeggingskracht krijgt. 
Het tonen van het werk en het tonen van de wereld. In mijn onderzoek heb ik nadrukkelijk 
de ruimte voor bemiddeling onderzocht.  
Bijzonder vond ik hierbij de insteek vanuit de makers die ik heb onderzocht: Kentrigde, 
Eliasson en Linck. Eliasson dacht dat hij als maker kon voorspellen hoe de toeschouwer zijn 
werk zou zien, maar hij ervaarde het tegengestelde en verloor daarmee als maker de 
controle. Kentridge benoemt nadrukkelijk de tussenruimte: de ruimte voor de toeschouwer 
om op zijn eigen wijze het beeld te interpreteren, ook al speelt hierbij een gebrek aan kennis 
of context een rol. De toeschouwer ziet een beeld vanuit de eigen context en ervaring. En 
daar zit juist de ruimte voor de uitwisseling met de ander, het delen van de ervaring. Linck 
geeft in haar werk samen met de toeschouwer een nieuwe betekenis aan een plek en zo 
vormt zich haar kunstwerk. 
Het gaat dus nadrukkelijk om interactie en niet om kennisoverdracht.  
 
Een heel mooi punt vind ik bij het openen van de discussie de wederkerigheid. Vragen van 
de toeschouwer leiden tot andere inzichten bij de professionals van de musea. Als je de 
doelgroep deelgenoot maakt, vraagt dit om daadwerkelijk ruimte maken van de professional 
voor de ander. Een aansprekend voorbeeld is Musea Bekennen Kleur. De deelnemende 
musea willen daadwerkelijk reflecteren op hun collectie en personeelsbestand en op de 
focus die in het verleden is gelegd in exposities.  
 
Hoe kunnen musea een rol spelen in het openen van de discussie over actuele vraagstukken 
onder jonge mensen (15-30 jaar)? Ik zocht naar programma’s met verdieping, participatie en 
lef.  
Ik startte vanuit aard van de kunst zelf. Kunst spreekt tot de verbeelding. Leren van kunst 
kan plaatsvinden juist doordat kunst geen eenduidige oplossingen geeft, maar ruimte biedt 
voor discussie en het vormen van een persoonlijke mening (verdieping).  Ik kwam tot een 
schat aan handvatten om een jong publiek niet alleen welkom te heten om op visite te 
komen, maar om daadwerkelijk deelgenoot te worden (participatie). Tot slot kwam ik uit op 
bemiddeling middels interactie in plaats van kennisoverdracht en de verantwoordelijkheid 
van musea om open te staan voor nieuwe ervaringen en perspectieven (lef). 
 
Tot slot nog de prachtige quote van Pieter van Evert waarmee hij zijn lezing tijdens het 
LOEAR kerstontbijt op 14 december 2020 opende:   
“Er houden zich drie hoofdcomponenten op in een krachtenveld die ten opzichte van elkaar 
vruchtbare wrijving veroorzaken: het kunstwerk, het publiek en de bemiddeling. 
Bemiddeling leidt tot overdracht. Als deze drie elementen in één ervaring ten opzichte van 
elkaar oplossen, dan is de educatieve ervaring optimaal. “61  
 
 
 
  

 
61 Evert, P. van,  Lezing tijdens het LOEAR kerstontbijt op 14 december 2020, p.1 
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