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Voorwoord
Afgelopen februari werd ik gevraagd door Steve Elbers
en Yu-Lan van Alphen van de Stichting doen of ik een
brainstorm wilde leiden met museumdirecteuren om
samen na te denken over de maatschappelijke vernieuwing van musea. doen zag namelijk een trend in de
aanvragen die ze ontvangen. Musea zijn de laatste jaren
veelvuldig gaan experimenteren met nieuwe manieren
om hun publiek serieuzer bij het museum te betrekken.
In een brainstorm zouden de deelnemers elkaar kunnen
inspireren. Ik heb toen voorgesteld om geen bijeenkomst
te organiseren maar om mensen te interviewen en daar
een boek over te schrijven. Stichting doen reageerde
enthousiast en heeft mij de gelegenheid gegeven, omdat
het aansluit bij het eigen programma. Waarvoor dank!
In de afgelopen maanden heb ik veel kunnen lezen en
nadenken, en heb ik een vijftiental museumdirecteuren
en -medewerkers doorgezaagd over hun ideale museum.
Mijn kijk op de Nederlandse museumsector is radicaal
gewijzigd. Ik zie musea in beweging komen. Zeven jaar
geleden, ten tijde van het uitkomen van het boek Het
Gedroomde Museum dat ik samen met Tiziana Nespoli
schreef, zag ik nog overal stagnatie. Toen sloten musea
zich nog op in hun eigen vakgebied en toen beleden ze
wel in woorden dat ze zich tot de samenleving wilden
verhouden, maar de bijbehorende daden waren meestal
ver te zoeken. Dat is aan het veranderen.
Want wat is er aan de hand? Onze wereld verandert
razendsnel en ook de museumsector ontkomt niet aan
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de hevige verstoringen, ofwel disrupties, die daarvan het
gevolg zijn. Die verstoringen zien we overal; zowel in
het bedrijfsleven als in de politiek, in de rechtspraak, het
bankwezen en noem maar op. Nieuwe technieken geven
mensen mogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren
en dat heeft niet alleen gevolgen voor de fysieke wereld
maar ook voor ons wereldbeeld. Voor hoe we de wereld
bekijken; voor wat we belangrijk vinden. We leven midden in een periode waarin alle waarden opnieuw geijkt
worden; een Umwertung aller Werte zoals Nietzsche
het noemde. Wat eens belangrijk was hoeft dat vandaag
of morgen niet meer te zijn. Maar dat heeft lang niet
iedereen door en daarom zien veel cultuurliefhebbers
de aangekondigde bezuinigingen als een aanslag op
de beschaving. Musea raken verstoord, disrupted, en ze
reageren door te zeggen dat ze wél waardevol en wél
relevant zijn. ‘Kijk maar hoeveel bezoekers we trekken!’
Maar al die blockbusters en al die experiences zijn niet
meer dan symptoombestrijding omdat ze de werkelijke
veranderingen bij mensen negeren. Het blijft eenrichtingsverkeer in een tijd waarin mensen zich willen verbinden met wat ze echt belangrijk vinden. Het is een
onpersoonlijke aanpak terwijl mensen schreeuwen om
betekenis.
Geleidelijk aan dringt dit besef door bij steeds meer
instellingen. Ze beginnen te snappen dat ze een nieuw
antwoord moeten verzinnen op de vraag naar hun bestaansrecht, naar hun relevantie en naar hun draagvlak.
Overal zijn musea zich geleidelijk of vrij abrupt aan het
omvormen tot wat ik ‘netwerkmusea’ noem. Het netwerk8

museum is het logische antwoord op de netwerksamenleving zoals die in de afgelopen twintig jaar is ontstaan.
In essentie betoog ik in dit boek dat het traditionele
museum het verstoorde of het disrupted museum is. Het
museum dat probeert om meer bezoekers te trekken
maar dat niet begrijpt dat haar bestaansrecht ten diepste
ter discussie staat. Het netwerkmuseum daarentegen is
het verstorende of het disruptieve museum en geeft een
radicaal antwoord op de vraag naar het eigen draagvlak.
En dat antwoord heeft verstrekkende gevolgen.
Een netwerkmuseum denkt niet in doelgroepen maar in
gemeenschappen. Een netwerkmuseum gaat niet over
het verleden maar over het heden. Een netwerkmuseum
gaat niet over de waarheid maar over betekenis. Is niet
objectief maar subjectief. Een netwerkmuseum gaat niet
over tijdloze kwaliteit maar over vloeiende waarden. Een
netwerkmuseum is per definitie een ondernemend museum. Een netwerkmuseum kent geen leken of amateurs.
En tot slot, een netwerkmuseum luistert én toont visie.
Arnoud Odding,
oktober 2011
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De aarde beeft

Proloog

De aarde beeft
Dit boek gaat over de aardverschuivingen waar de
Nederlandse cultuur en de Nederlandse musea in de
afgelopen tijd mee zijn geconfronteerd. Want aardverschuivingen mag je de veranderingen die we dezer
dagen meemaken wel noemen. Aardverschuivingen
komen plotseling, maar nooit zo maar. Er zijn altijd
oorzaken en veel van die oorzaken zijn veranderingen
in de onderliggende aardlagen. Die veranderingen
maken de grond onstabiel en dan hoeft er maar iets
te beven of iets anders te gebeuren en de zaak gaat
schuiven.
Sinds het begin van deze eeuw rommelt en beeft de
aarde voortdurend. De vaste grond onder onze voeten
is in beweging gekomen. Daar hebben niet alleen
musea last van. Als een geoloog zal ik in de komende
hoofdstukken proberen de veranderingen te beschrijven. Maar voor ik daaraan begin, voor we de aardlagen
gaan bestuderen, neem ik u mee naar een paar van de
plaatsen waar het landschap onherkenbaar is veranderd.
Ik neem u mee naar Amsterdam, naar de 2e februari
2002, precies één week voor een van de grootste, binnenlandse aardverschuivingen plaatsvond. Op die zonnige
zaterdag trouwt onze Nederlandse kroonprins WillemAlexander met de Argentijnse Maxima Zorreguieta.
Het huwelijk wordt voltrokken in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam waar nog maar weinig kerkdiensten plaatsvinden. Nederland is in de afgelopen tientallen jaren ontkerkelijkt met als gevolg dat in de Amsterdamse Nieuwe
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Kerk, de kerk waar wij onze vorsten kronen, tegenwoordig vooral spectaculaire tentoonstellingen te zien zijn.
Amsterdam heeft zijn eigen kunsthal. Die 2e februari
2002 wordt een schitterend vertoon van Nederlandse
saamhorigheid. Gelukkig heeft de regering de vader van
de bruid, Jorge Zorreguieta, weten te weerhouden om
naar de bruiloft te komen. Zo is een schaduw over deze
stralende dag voorkomen. De oude Zorreguieta maakte
in de jaren zeventig immers deel uit van de Argentijnse
junta. Jaren waarin duizenden tegenstanders van het generaalsregime letterlijk van de aardbodem verdwenen. In
2002 herinneren de meeste Nederlanders zich van die tijd
vooral het wereldkampioenschap voetballen in 1978 in
Argentinië. En dan natuurlijk bovenal de verloren finale
tegen het gastland.
Nederland speelde in Argentinië ondanks de nationale
discussie die was gevoerd of we wel of niet mee moesten
doen aan een kampioenschap in een land waar de mensenrechten dagelijks werden geschonden. Het linkse geweten
van die tijd werd het best verwoord door een cabaretduo,
‘Neerlands Hoop in Bange Dagen’. Zij trokken met een
voorstelling door het land onder de titel ‘Bloed aan de
paal’. De ideologische gemoederen laaiden hoog op in
die late jaren zeventig.
Op de 2e februari 2002 is dat wel anders; de dominee
spreekt mooie woorden van verdraagzaamheid en Maxima
pinkt een traantje weg bij een Argentijnse tango op de
bandoneon, vertolkt door een Nederlander. Het mooist
denkbare beeld voor onze verdraagzame, multiculturele
samenleving.
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Precies een week na die gedenkwaardige bruiloft in
Amsterdam verschuift de aarde. De aardverschuiving is al
maanden aangekondigd door gerommel in de onderliggende aardlagen, voor weinigen kan het echt een verrassing
zijn. Er was immers voor gewaarschuwd. Maar niemand
had verwacht dat de ontwrichting, de disruptie zo groot en
zo blijvend zou zijn. Dat wat jaren verborgen was gebleven
onder de oppervlakte kwam bloot te liggen. Op 9 februari 2002 publiceert de Volkskrant een interview met Pim
Fortuyn, de lijsttrekker van de volgens velen populistische
partij ‘Leefbaar Nederland’. Boeken zijn inmiddels volgeschreven over wat er toen gebeurde en in de dramatische
maanden daarna, die leidden tot de eerste politieke moord
in de Nederlanden sinds de gebroeders De Wit in de 17e
eeuw in Den Haag door het ‘gepeupel’ werden gelyncht.
Fortuyn is van mening dat de multiculturele samenleving is mislukt en dat de islam, die de laatste jaren zo
zichtbaar aanwezig is in de Nederlandse straten, een achterlijke cultuur is:
[pf] Meneer, als ik het juridisch rond zou kunnen
krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen
islamiet meer binnen! Maar dat kan ik niet rond
krijgen. De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het
is gewoon een achterlijke cultuur.
En Fortuyn gaat verder met een uitspraak die minstens
zo opmerkelijk is:
Ik sta achter wat Voltaire zegt: ik kan uw mening
nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verde14

digen om die te uiten. Ik ben ook voor afschaffen
van dat rare grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren. Prachtig. Maar als dat betekent dat
mensen geen discriminerende opmerkingen meer
mogen maken, en die maak je in dit land nogal
snel, dat zeg ik: dit is niet goed. Laat mensen die
opmerkingen maar maken. Er is een grens en die
vind ik heel belangrijk: je mag nooit aanzetten tot
fysiek geweld. Dat kan een rechtsstaat zich niet
permitteren. Maar als een imam weet te vertellen
dat mijn levenswandel volstrekt verwerpelijk is en
beneden die van varkens ligt: oké, dan zegt hij dat
maar.
Fortuyn zet de bijl aan een van de belangrijkste wortels
van onze rechtsstaat, artikel 1 van de grondwet: ‘Gij zult
niet discrimineren.’ Een van de kroonjuwelen van onze
Nederlandse beschaving. Een waarde die we allemaal
meenden te delen en die teruggaat tot de Verlichting in
de 18e eeuw.
Ik haat de islam niet. Ik vind het een achterlijke
cultuur. Ik heb veel gereisd in de wereld. En overal
waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk. Al die dubbelzinnigheid. Het heeft wel iets
weg van die oude gereformeerden. Gereformeerden
liegen altijd. En hoe komt dat? Omdat ze een normen- en waardenstelsel hebben dat zo hoog ligt
dat je dat menselijkerwijs niet kunt handhaven.
Dat zie je in die moslimcultuur ook. Kijk dan naar
Nederland. In welk land zou een lijsttrekker van
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een zo grote beweging als de mijne openlijk homoseksueel kunnen zijn? Wat fantastisch dat dat hier
kan. Daar mag je trots op zijn. En dat wil ik graag
effe zo houden.
Dat hakt er in, op die zaterdag de 9e februari 2002.
Negen jaar later heeft Nederland een coalitieregering
van een conservatief-christelijke partij en een rechtsliberale partij die gesteund worden door een populistische partij met een leider die veel van het gedachtegoed
van Fortuyn heeft overgenomen en die moskeeën ‘haatpaleizen’ noemt. Onder deze nieuwe regering worden
ongekende bezuinigingen doorgevoerd op allerlei subsidies, en vooral op cultuur. De sector wordt getroffen
door een bezuiniging van maar liefst 220 miljoen euro.
Dat hebben we lang niet meegemaakt in Nederland. De
cultuur moet maar eens af van die subsidieverslaving, is
het nieuwe mantra. Je hoort de denkbeelden doorklinken
van Fortuyn die in het beruchte interview van februari
2002 ook zei:
Als het water met bakken uit de hemel valt en er
lopen landerijen onder, staan we meteen met geld
klaar voor de boeren. Die oude economie weet
heel goed uit de staatsruif te eten; ’t is niet alleen
een verzorgingsstaat voor burgers, maar ook voor
gevestigde ondernemers. Daar moet een eind aan
gemaakt worden.
De ironie wil dat bij de verdeling van de cultuurbezuinigingen negen jaar later juist de meest gevestigde
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instellingen er het best vanaf komen. De hardste klappen vallen bij de meest vernieuwende en experimentele
kunsten. De musea met hun schatten van het verleden
zijn over het algemeen redelijk ontzien. Alles wat onze
Nederlandse identiteit kan ondersteunen dient gespaard
te worden.
Het doet denken aan het oude machtsprincipe van
verdeel-en-heers. De verontwaardiging is groot maar de
instellingen lukt het niet om met gelijke stem te reageren.
Op 15 juni sprak ik Stanley Bremer, de directeur van het
Wereldmuseum, die wél begrip op kan brengen voor de
bezuinigingen:
[sb] Het is geen tijdperk van veranderingen maar
een veranderend tijdperk en alles wordt gebruikt
om nieuwe focussen neer te zetten. We hebben in
de jaren zestig, zeventig en tachtig al die musea
maar neergezet en nou hebben we duizend rijksof overheidsgefinancierde instellingen en dan denk
je: ‘Dat kan toch niet?’ Dus er moet werkelijk iets
gebeuren.
Wat gaat er dan allemaal veranderen?
Er gaan minder musea komen
Waarom is dat?
Omdat er geen geld meer is of er is geen geld meer
voor over.
Waarom hebben we er geen geld meer voor over?
Omdat we het niet meer hebben.
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Hebben we het niet meer of hebben we het er niet meer
voor over?
Ik denk dat het een resultaat is van beide. Het is
een lastige vraag om te beoordelen, daarvoor moet
je econoom zijn. Er is minder geld en dat wordt
aangegrepen als een gelegenheid om ﬂink het mes
te zetten in de cultuursubsidies. Nederland heeft
andere prioriteiten ontwikkeld en er is een andere
sfeer ontstaan. De regering heeft een flinke ruk
naar rechts gemaakt. Vanuit dit perspectief wordt
gekeken naar de culturele sector en naast professionals zien zij linkse hobbyisten. En als ik me aan
die rechtse kant schaar en probeer door hun ogen
te kijken, dan zie ik dat ook wel.
Wat zie je dan?
Dan zie ik heel veel mensen die leuke projectjes
doen waarvan je denkt: ‘Dat is aardig, dat is leuk,
moet je zeker doen.’ Maar die projecten kosten heel
veel geld en dan zou je als subsidiegever kunnen
denken: ‘Moeten we dat nou wel doen? Wat is de
structurele meerwaarde op langere termijn van dit
soort projecten?’
Als het de bedoeling was van de staatssecretaris om de
sector uit elkaar te spelen, dan is hem dat gelukt. Maar
laten we terug gaan naar de aardverschuivingen, daarover wil ik het hebben op deze pagina’s. Een van die
aardverschuivingen heeft gevolgen voor de manier hoe
musea tegen hun collecties aankijken. In musea verzamelen we voor de eeuwigheid; wat eenmaal door een
18

museum is verworven moet voor altijd bewaard worden.
De beschaving doe je niet in de uitverkoop. Dus toen in
de jaren tachtig de toenmalige directeur van het Haags
Gemeentemuseum een aantal schilderijen wilde verkopen omdat hij ze niet meer vond passen in zijn collectie
en omdat hij geld wilde verdienen om nieuwe werken te
kunnen kopen, toen was de Nederlandse museumwereld
in rep en roer. Emotionele discussies werden gevoerd.
‘Je collectie mag je niet verkopen, die is van ons allemaal
en laten we ons nou niet door de waan van de dag laten
verleiden tot daden die nooit meer terug te draaien zijn.’
Gaandeweg veranderde de discussie echter van toon en
werd pragmatischer. Want als je nooit meer wat mag afstoten en als er alleen maar nieuwe dingen bijkomen dan
groei je als museum letterlijk dicht. Naar goed Hollands
gebruik werd er een werkgroep ingericht en een commissie ingesteld en die kwamen met richtlijnen waardoor
musea, onder strikte voorwaarden, wel stukken af mogen
stoten. In die regels staat dat je je werken altijd eerst aan
een collega-museum aan moet bieden en dat je de opbrengsten moet gebruiken om weer nieuwe werken voor
de collectie te kopen. Maar als de tijden harder worden
en als de overheid zich terugtrekt, dan komen ook deze
mooie richtlijnen onder druk te staan. Luister maar naar
Stanley Bremer van het Wereldmuseum in Rotterdam:
[sb] De hele discussie is ontstaan doordat iemand
in de gemeenteraad zei: ‘Weet je wat, geef die collectie van het Wereldmuseum toch aan het Tropenmuseum, dan zijn we van het Wereldmuseum af.
Dan hoeven we daar niet meer aan te betalen.’
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Waarop ik zei: ‘Ho ho ho, geef die collectie dan aan
mij.’ Hoezo? ‘Nou,’ zeg ik, ‘geef die collectie aan
mij, dan hoef je ook niet meer te gaan betalen.’ Dat
vonden ze interessant, zijn ze op bezoek gekomen,
zijn ze erover gaan praten en vroegen ze: ‘Wat ben
je van plan?’ Ik zei: ‘Nou, als je mij die collectie
geeft, dat is een collectie van 100.000 stukken, van
die 100.000 zijn er 40.000 stukken goed. Daarvan
kun je zeggen, die hebben de kwaliteit op internationaal niveau.
[...]
En de rest zou je kunnen verkopen. En dan zou je
nog je ‘Afrika’ kunnen afstoten, dan heb je een kapitaal en dat zeg ik ook zo even voor de vuist weg.
Want dat kan ik nu niet hard maken, we zijn ermee
bezig. We hebben van de week de eerste taxaties
laten doen.’ Als ik een kapitaal krijg van 60 miljoen
en ik kan dat wegzetten tegen een rendement van
6%, dan heb ik 3,6 miljoen euro per jaar en dan
verdien ik zelf nog een keer 1,5 en dan kom ik op
5 miljoen euro. Dan heb ik net zo veel als ik nu
subsidie heb. En dan heb ik de gemeente niet meer
nodig. En dan kan ik mijn organisatie nog kleiner
maken, dan ga ik eens nadenken over een nieuw
depot want dan heb ik zo veel minder stukken,
dan heb ik al die geklimatiseerde ruimtes niet meer
nodig.’
[...]
Mijn voorstel is: ‘Ik kan je niet garanderen dat ik 5
miljoen haal aan rendement, maar ik kan wel ieder
jaar met je afrekenen. Jij geeft mij 5 miljoen subsidie
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en ik kan je per jaar misschien wel 5 miljoen teruggeven, maar als het tegenzit met de rente dan wordt
het misschien 3,5 of 4. Maar misschien wordt het
ook wel meer. Als de rente naar 10% gaat, dan lach
ik natuurlijk.’ En dan zegt de gemeente Rotterdam:
‘Geen slecht plan, zoek het maar eens uit.’
En ga je dat geld gebruiken voor de versterking van de
collectie?
Nee, natuurlijk niet.
Dat is de grote kritiek die mensen hebben...
Ja, maar dat is het denken van de vorige eeuw.
Waarom is dat denken van de vorige eeuw?
Omdat we toen nog genoeg geld hadden. En omdat
musea aankoopbudgetten hadden en collecties
gingen kopen.
Maar die collectie was toch voor de eeuwigheid, hadden
we met zijn allen besloten?
Ja dat kan wel zijn, maar dan moet je daar toch een
keer opnieuw over gaan nadenken en wat is dan de
eeuwigheid? Ik heb een collectie waarvan ik 40%
absoluut niet voor de eeuwigheid geschikt vind.
Maar als je die gaat verkopen verdien je er onvoldoende
mee.
Tuurlijk, ik verkoop topstukken. Ik verkoop echt
stukken waarvan de veilinghuizen straks helemaal
achterover slaan. En wat mij een kapitaal op gaat
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leveren van misschien wel 60, 70 miljoen. Dit kapitaal blijft onaangeraakt. Maar het rendement dat
het kapitaal oplevert, kan de eventuele korting op
de subsidies opvangen.
Hoe wordt op dit voornemen gereageerd door jouw
collega’s?
Nou, mijn collega schrijft mij een briefje: ‘Begrijp
ik het goed dat ik op je volledige medewerking kan
rekenen bij het opstellen van de lijst Volkenkundige
Collecties Nederland te behouden?’ Dan denk ik: tuurlijk kun je dat doen... Als je het kunt betalen. Wij
hebben een systeem gecreëerd dat we niet meer
kunnen betalen. We hebben duizend overheidsgesubsidieerde musea in de markt gezet, die kunnen
we niet meer onderhouden. We hebben collecties
in onze depots staan waar we niks mee kunnen.
[...]
Ik heb heel veel contacten met mensen in het bedrijfsleven, ik spreek met directeuren van Siemens
enzo. En als ik dan hoor hoe zij aankijken tegen
die plannen van de overheid dat het bedrijfsleven
het nou maar moet gaan doen, dan zeggen ze: dat
gaan wij dus écht niet doen. Want die hebben
daar helemaal geen trek in. En daarbij zeggen ze:
‘Amerikaans model? Ho ho ho, Amerikanen betalen
minder belasting. Wij betalen belasting zodat daar
een deel van besteed wordt aan cultuur.’ En dat
doet de overheid niet meer. Daar ligt de essentie.
En dan komen ze aan mij vragen: ‘Waarom verkoop je je Afrika-collectie?’ Ik zeg: ‘Dat moet je
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niet aan mij vragen, dat moet je aan de overheid
vragen.’ En als dan een museum in Leiden mij een
briefje schrijft: ‘Je zorgt toch wel dat er een collectie Nederland overblijft?’, dan zeg ik: ‘Als je het kan
betalen.’ Wij kunnen het gewoon niet meer betalen
of we willen het niet meer betalen. Daar kan ik
niets over zeggen, dat weet ik niet. Daar ga ik me
niet in verdiepen ook.
Waarom niet?
Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat vind ik zonde
van mijn tijd.
Een aardverschuiving. Want als musea hun mooiste stukken gaan verkopen omdat ze het geld voor hun exploitatie nodig hebben, dan wordt de bijl gezet aan een van de
wortels van ons museaal bestel. Wortels die gegroeid zijn
in de 19e eeuw toen onze nationale erfgoedheld Victor
de Stuers zijn vlammende protestschrift publiceerde:
Holland op zijn smalst. Holland op zijn smalst was een reactie op de afzijdigheid van de Nederlandse overheid; op
wat De Stuers zag als de verkwanseling van ons nationale
erfgoed, zoals de verkoop van het monumentale oksaal
van de St. Janskathedraal in ’s Hertogenbosch aan het
Londense Victoria & Albert Museum, waar het tot op
de dag van vandaag als een topstuk wordt geëxposeerd.
Stanley Bremer tart hier, zoals Pim Fortuyn negen jaar
eerder, de gevestigde orde: de mensen die het gevoel
hebben dat hier universele waarden met voeten getreden
worden, dat hier de kroonjuwelen van onze beschaving
worden verkwanseld.
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Maar de tijden zijn veranderd en een Gouds museum is
het Wereldmuseum inmiddels voorgegaan door een
belangrijk werk te verkopen aan de hoogste bieder. Ook
hier wordt de opbrengst niet gebruikt om de collectie
te verrijken. Het is, in de woorden van Stanley Bremer,
‘geen tijdperk van veranderingen maar een veranderend
tijdperk en alles wordt gebruikt om nieuwe focussen neer
te zetten’. Sinds het begin van de nieuwe eeuw zien we de
aardverschuivingen overal om ons heen.

Aardverschuivingen

Deel 1

Aardverschuivingen
Het museum
binnenstebuiten
Voor we met onze scheppen en pikhouwelen op zoek
gaan naar de oorzaken van al die ontwrichtingen, al die
aardverschuivingen; voor we gaan graven om de veranderingen in de onderliggende aardlagen te bestuderen;
daar voor wil ik het hebben over een andere verschuiving.
Een verschuiving die met minder lawaai gepaard gaat
en zich ook minder snel beweegt dan de verschuiving
die ik in het vorige hoofdstuk heb beschreven, maar die
zich wel over een veel groter gebied voltrekt. Als een
continent dat zich langzaam in beweging heeft gezet in
plaats van een steenlawine die van een berg afdendert.
De steenlawines en alle andere verschuivingen beschreven in dit boek zijn misschien wel het gevolg van die veel
grotere beweging. Als je het eenmaal ziet, kun je er niet
meer omheen. Maar omdat het zo langzaam gaat kan de
beweging lang onopgemerkt blijven.
Al vele jaren wordt gezegd dat musea alleen maar oog
hebben voor hun eigen vakgebied, dat ze zich meer op de
wensen van het publiek moeten richten. Dat ze meer
market-in moeten denken, in plaats van product-out. En
dat is wat nu echt aan het gebeuren is. U zult misschien
zeggen dat de eerste museale experiences al jaren geleden
werden gebouwd of dat er al tientallen jaren educatieve
diensten in musea zijn. Dat is waar, maar er is een belangrijk verschil. Musea lijken echt beter te luisteren naar hun
bezoekers dan tien of vijftien jaar geleden. De musea zijn in
beweging gekomen en die beweging versnelt voortdurend.
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En je ziet het niet alleen bij de grote musea in de grote
steden. Nee, misschien zie je het juist wel als eerste bij de
kleinere musea, misschien kunnen of willen zij minder
weerstand bieden aan de krachten die de verschuivingen
veroorzaken. De kleine steentjes rollen voor de grote
brokstukken uit. Neem het Stedelijk Museum Kampen.
Daar sprak ik met conservator René van Mierlo, die een
van de drijvende krachten was achter de vernieuwing van
het museum dat in het voorjaar van 2009 heropende in het
oude stadhuis van Kampen. In 2005 werden de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe museum bedacht:
[rvm] Een van die uitgangspunten is ‘Het museum
in de stad, de stad in het museum’. Het moet niet
een afgesloten geheel zijn. Veel mensen voelen een
hoge drempel bij een museum. Die drempel moest
er uit. We willen naar buiten toe en we willen de
mensen naar binnen hebben.
[...]
We hebben toen een multimediatour ontwikkeld
voor binnen in het museum, maar ook een tour die
de stad in gaat. Je hebt collectiestukken die je binnen ziet, je hebt er een verhaal bij en filmmateriaal.
Vervolgens ga je via gps ook nog eens de stad in
waar je allerlei plekken vindt die met je collectie te
maken hebben, zoals je collectie met de stad te maken heeft. Daarmee krijg je een wisselwerking tussen binnen en buiten. Het museum houdt niet op
bij de buitenmuren, dat gaat gewoon verder, gaat de
stad in, is onderdeel van die stad.
[...]
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Een voorbeeld. Sigarenmakers. Kampen was sigarenmakersstad in de 19e eeuw. Daar kwam ontzettend
veel kinderarbeid voor. Dat kun je dan in de kindertour gebruiken om even die aandacht te leggen bij
kinderarbeid die hier niet meer voorkomt, maar wel
in het buitenland. Zo leg je de relatie tussen de
geschiedenis, de objecten, de mensen en het heden.
Het Stedelijk Museum Kampen probeert op alle mogelijke manieren de barrière tussen de stad en het museum,
of beter gezegd: de mensen en het museum, te slechten.
Als je ’s avonds door Kampen loopt langs het voormalige
stadhuis zie je achter de helder verlichte ramen grote
portretten, geprint op rolgordijnen, van Kampenaren.
Dit is een oud pand waar niet veel mee mocht
gebeuren. We hebben uiteindelijk voor een soort
doos-in-doosconstructie gekozen. Dus je ging
werken met voorzetwanden. Maar dan kijk je van
buitenaf tegen de achterkant van een lelijke voorzetwand, dus er moesten rolgordijnen komen en
dan is het natuurlijk veel mooier als je die gaat bedrukken. De volgende stap is dan ‘maar dan is het
leuk als je het ’s avonds ook ziet’. Dus het is verlicht
en dat licht verandert langzaam van kleur. Toeristen, je hoort ze er ’s avonds over praten. Kampenaren ook nog steeds. Het leeft.
[...]
In die wanden hebben we doorkijkjes gemaakt.
In de multimediatour spreken we bijvoorbeeld over
de verschillende bruggen die Kampen heeft gehad.
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Daar hebben we een mooie maquette van. De laatste brug kun je buiten zien. Daarom hebben we een
doorkijkje gemaakt waardoor je die brug van binnenuit kunt zien. Dus je laat continu die link van
binnen naar buiten terugkomen: ‘Kijk, dat stukje
collectie heeft te maken met waar je nu doorheen
kijkt.’
Het museum in Kampen breekt haar pand en de collectie
open voor het publiek en gaat de stad in. Het Museum
Rotterdam doet hetzelfde met het project ‘De Stad als
Muze’. ‘De Stad als Muze’ heeft als doel te onderzoeken
wat het hedendaagse Rotterdamse erfgoed is en probeert
daar nieuwe presentatievormen voor te vinden. En dat
doen ze zo veel mogelijk samen met de mensen in de wijken. In 2010 is het project vrij klein begonnen met ‘De
Vrouwen van de Velden’. ‘De Vrouwen van de Velden’ is
een groep vrouwen die zich in Rotterdam Zuid inzet om
de Veldenbuurt leefbaar te houden voor hun kinderen en
voor zichzelf. De Veldenbuurt is een herstructureringswijk. Dat zijn wijken die in de jaren vijftig uit de grond
werden gestampt omdat Zeeuwen en Brabanders naar
Rotterdam kwamen om te werken. Omdat in de oorlog
veel verwoest was moesten er woningen gemaakt worden.
Vooral flats van vier hoog die nu te klein zijn geworden,
te tochtig en te koud. Die flats worden nu opgeknapt of
gesloopt. Dat brengt veel onrust en vervelende zaken
met zich mee. ‘De Vrouwen van de Velden’ zien elkaar
elke woensdag aan het ontbijt en proberen in de wijk de
leefbaarheid te vergroten. Onder andere door voor kinderen activiteiten te organiseren. Gevraagd naar het doel
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van ‘De Stad als Muze’ antwoordt projectleider Nicole
van Dijk:
[nvd] Met dit project zijn we in Rotterdam Zuid
begonnen met te kijken: wat is hier nou interessant,
wat leeft hier nou, wat is opmerkelijk of opvallend?
Gewoon met een open blik gekeken op straat. En
gesproken met mensen, met verenigingen, met
sleutelfiguren. Bijvoorbeeld de Poolse immigranten die zich nu vestigen met hun gezinnen en zich
opmaken hier te blijven. In de jaren zeventig hebben wij de Turkse migranten niet gevolgd, maar
wij willen de Polen wel volgen. Een ander opmerkelijk fenomeen vonden wij de verkleuring van een
kerkgemeenschap in Pendrecht. Dat was een witte
gemeenschap en die is nu helemaal zwart geworden.
Er zijn schippersweduwen en wezen, daar zijn hele
enclaves van op Zuid.
Waarom vind je het als museum zo interessant om hier
wat mee te doen?
Al die ontwikkelingen leggen transformatieprocessen bloot. Met name voor Rotterdam is transformatie, als je in de geschiedenis gaat kijken, telkens
heel erg aanwezig. Dat is ook wat een stad máákt,
die dynamiek. Die voortdurende beweging willen
wij vastleggen, of volgen in ieder geval. Want het
woord zegt het al, het gaat voorbij.
Dat betekent dus dat je een soort beschrijvende erfgoedtaak hebt? Blijft het daarbij of gaat het verder?
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‘De Stad als Muze’ gaat verder omdat wij die ontwikkelingen hebben gesignaleerd en uiteindelijk
hebben gekozen om met die ‘Vrouwen van de
Velden’ vorig jaar verder te gaan, en hen op een
bijna antropologische manier te volgen. Samen met
hen hebben we ook een presentatie gemaakt: een
tijdschrift. Zij hebben alle onderwerpen aangedragen, zij hebben het zich eigen gemaakt. Wij vonden
het erg belangrijk dat ze zichzelf daarin herkenden
en dat het ook een afspiegeling is van henzelf.
[...]
Wij hebben het tijdschrift gepresenteerd in de
Velden. We hebben daar een soort buitenzaal van
het museum gemaakt, grote tenten neergezet, aangekleed van binnen; een hele dag, met een talkshow.
Er kwamen veel mensen uit de buurt. En daar hebben we ook zo’n sfeer proberen te maken, dat realiseer ik me nu eigenlijk. We hebben geprobeerd een
soort ervaring voor die bezoekers te creëren.
En dan moet je het oude museum dus sluiten...
Dat is nou precies de vraag waar wij nu mee zitten,
en we doen dat soort zaken ook wel steeds meer... We
organiseren party’s, zo’n presentatie in de wijk, Hyvespagina’s, en noem maar op. Allemaal naast wat hier
tussen de muren plaatsvindt. De vraag is: ‘Moeten we
dat doen?’ Zijn we daarmee erfgoed aan het creëren
of moeten we het veel meer hier houden? Ik denk uiteindelijk dat we het ook wel voor een deel binnen het
museum moeten proberen te doen. In ieder geval ervoor zorgen dat de link er altijd is met ons museum.
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Musea die de wijk ingaan zijn er natuurlijk al veel langer.
Niks nieuws, zou je kunnen zeggen. Maar de gesprekken die ik de afgelopen maanden voerde hebben een
spanningsveld aan het licht gebracht, misschien wel een
toekomstig breukvlak. Want bedenk dat het museum
altijd een tempel en een bewaarplaats is geweest, een
plek waar we onze meest zeldzame en waardevolle
schatten bijeenbrachten. En nu musea werkelijk willen
gaan luisteren naar de mensen voor wie ze zeggen dat
ze het allemaal doen, nu komen ze tot de conclusie dat
ze naar die mensen toe moeten gaan en dan kan de
vraag naar de relevantie van het gebouw zomaar ter tafel
komen.
Luister naar Charles Esche, directeur van het Van
Abbemuseum in Eindhoven. Gevraagd naar zijn ultieme
droom voor het Van Abbemuseum zegt hij:
[ce] Ik wil het graag zien als een dispersed museum,
een verspreid museum. Dat het museum niet langer
gezien wordt als een gebouw maar als een manier
van denken, een manier om de relatie tussen kunst
en samenleving te benaderen. Een museum dat kan
verschijnen op verschillende plaatsen. En dat de
mensen en het gebouw de generator zijn, maar dat
het naar buiten gaat en verschillende zaken beïnvloedt op verschillende plaatsen van de wereld. Een
beetje zoals Philips.
Is het een netwerk?
Het gaat over het netwerk maar ook over het idee
van verspreid zijn.
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Maar je hebt de verbindingen dan ook nodig. Want als
je alleen maar verspreid raakt blijft er niets over. Wordt
het bijeengehouden door algemene ideeën en relaties met
mensen?
Er is een Griekse architect die een huis ontwierp in
Athene. De badkamer was in één deel van Athene,
de woonkamer in een ander deel, de slaapkamer in
weer een ander deel. Stadsdelen die in een bijzondere relatie staan tot de functie van de kamers. Zo
is de keuken vlakbij de markt, de woonkamer in het
sociale gebied, de badkamer in de stille buitenwijk
met uitzicht op de zee, het toilet is in een arbeidersgebied – ik weet niet zeker of dit zo klopt maar het
gaat om het idee van een huis dat echt verspreid,
dispersed, is. Het verspreide huis. Ik vind het een
geweldig idee dat je door de stad reist en dat je in
zekere zin altijd thuis bent. Je hebt altijd en overal
toegang tot thuis.
Het idee van het verspreide museum wordt al werkelijkheid. Het Van Abbemuseum doet projecten in verschillende wijken van Eindhoven; stelt tentoonstellingen
samen in Bordeaux en Istanboel; werkt samen met de
Art Academy in Ramallah; en doet een project in het
Rif-gebied in Marokko. Het concept van het verspreide
museum lijkt voort te komen uit de wens van Charles
Esche dat het museum een denktank is, een plek waar
nagedacht wordt over de relatie tussen kunst en samenleving, een plek waar belangrijke maatschappelijke
thema’s aan de orde komen. In 2006 kreeg het museum
subsidie voor ‘Be(com)ing Dutch’, een groot onderzoeks33

en tentoonstellingsproject over de Nederlandse identiteit. Wat is een Nederlander en hoe word je dat? Met
het project ‘Former West’ dat nu plaatsheeft zet Esche
een stap verder. Hij gaat terug naar het schakeljaar
1989:
Toen ik als directeur binnenkwam in dit museum
hebben we besloten dat we een uitzonderlijk museum wilden blijven. Het museum van Jan Debbaut,
het museum van het Europese, modernistische
verhaal, was volgens mij veranderd na 1989. Met
de val van de muur, Tiananmen Square in China
en ook de ontdekking van het world wide web als
adres voor internet. Het idee van een globaal netwerk dat een persoonlijk netwerk is; de groei van het
kapitalisme als de enige mogelijkheid voor mensen
in de wereld. En dan beginnen ook de eerste onderhandelingen in Zuid-Afrika tussen Mandela en
De Klerk. 1989 was een schakeljaar. Toen is er heel
veel gebeurd.
In West-Europa is dat minder duidelijk doorgedrongen. Voor de Zuid-Afrikanen, voor de
Chinezen, voor de techneuten en voor de OostEuropeanen en voor de rest van de wereld is het
een groot schakelmoment geweest. Voor het westen
was het een soort van accidental victory, we hebben dat
niet helemaal beseft als belangrijk moment. Maar
in de loop van de tijd zagen we ook hier de consequenties. De natiestaat is voorbij maar de Europese
Unie heeft zijn visie verloren, en dat zijn allemaal
consequenties, denk ik, van dat moment en dat jaar.
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De geschiedenis was niet ten einde, maar is toen juist
weer begonnen?
Precies! Een andere geschiedenis. Daar heb ik veel
over geschreven. We doen nu een project met bak
in Utrecht en dat heet ‘Former West’. Dat gaat
precies over dit onderwerp. We zitten hier nu in
het voormalige westen zoals we ook het voormalige
oosten hebben.
[...]
Ik ben begonnen met Oost-Europa en ben kort
daarna kennis gaan opbouwen over het MiddenOostengebied, zeg maar het voormalige Ottomaanse Rijk, van Marokko tot het voormalige
Joegoslavië en ook Iran daarbij.
Toen hij directeur werd van het Van Abbemuseum besloot Esche Midden-Oostenvergaderingen te gaan houden met acteurs, kunstenaars, conservatoren, schrijvers
en historici.
Samen met een paar collega’s die daar wonen, hebben we mensen uitgenodigd voor een reeks privévergaderingen om te denken over de vraag: ‘Hoe
zouden wij als West-Europees museum met ons
erfgoed om kunnen gaan in deze gebieden en wat
zou onze betekenis kunnen zijn?’ En of er überhaupt een betekenis kan zijn voor ons erfgoed in
deze gebieden, voor deze mensen.
Een van de deelnemers aan die vergaderingen was
Khaled Hourani, die in die tijd bezig was met de oprich35

ting van een internationale kunstacademie in Ramallah
in de Palestijnse gebieden. Door die discussie ontstond
het idee om een schilderij van Picasso uit de collectie van
het Van Abbemuseum naar Ramallah te halen. Dat werd
het project ‘Picasso in Palestine’. ‘Picasso in Palestine’
was natuurlijk tegen het zere been van de pvv. Bij de
behandeling van de Cultuurnota in de Tweede Kamer
betichtte Martin Bosma van de pvv Charles Esche ervan
dat hij een ‘extremistische agenda’ had. Bosma vond dat
het een politiek project was: ‘Daarvoor moeten we toch
geen belastinggeld gebruiken?’
Hoe Charles Esche het ook ontkent en wat je ook
denkt van dit project, het is ten minste een politiek gevoelig project. Tegen mij zei hij dat hij zijn medewerking
verleende omdat hij relaties op wilde bouwen in het
Midden-Oosten. Dat subtiele verschil is niet besteed
aan Martin Bosma en ook niet aan een zekere ‘Carl in
Jerusalem’ – I am an Orthodox Jew, some would even call me
‘ultra-Orthodox’ – die op zijn weblog schrijft:
Eindhoven’s Van Abbemuseum is lending the 1943
canvas Buste de Femme to the Ramallah international art academy, and the occasion is being used
to bash Israel once again. A film is due to be made
of the painting’s journey, including the Israeli border and other checkpoints. And then international
audiences will be shown how the ‘cruel Israelis’
insist on inspecting an ‘innocent painting’. This is
just another excuse to try to open the checkpoints
so that weapons can be smuggled in. What could
go wrong?
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Het Van Abbemuseum werkt aan nieuwe verbindingen
met de wereld.
[ce] Wij willen relaties opbouwen in die gebieden
om, voor een deel, de verzameling uit te breiden,
dus werken vanuit die gebieden hier naar toe te
brengen. Maar ook kunnen de mogelijkheden en
het denken dáár een inspiratiebron voor ons zijn.
Want er is nog maar één wereld en die is anders
dan vroeger. Vroeger zei Rudi Fuchs dat hij de hele
wereld was rondgereisd voor de Documenta. Hij
ging naar Los Angeles, naar Thule in het Noorden,
naar Napels en naar Wenen, dat was de hele wereld,
toen in 1982. Niks mis mee hoor, dat heeft hij goed
gedaan, maar dat was de wereld in 1982. En toen
ik hier binnenkwam was dat de wereld van het Van
Abbemuseum. Dat wil ik veranderen. Ik wil niet
ergens naartoe gaan en een paar leuke schilderijen
kopen. Ik wil een relatie, zoals vroeger de relatie
met de schilderkunst in Keulen voor Rudi heel belangrijk was, of zoals voor Jan Debbaut de relatie
met de hele kunstscene in Los Angeles belangrijk
was.
[...]
Ik ben ervan overtuigd dat daar – als de politiek
nog een beetje verandert in Marokko, Turkije en
Palestina – de kunstgeschiedenis van de 21e eeuw
kan worden geschreven. Of tenminste voor een
deel. Kijk naar Egypte, kijk naar Tunesië, het is
duidelijk dat daar iets gebeurt, daar verandert wat
en dat heeft artistieke consequenties. Net zoals de
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politieke veranderingen in Rusland grote consequenties hadden voor de kunst, of de industrialisatie. Lees maar Walter Benjamin, Het Kunstwerk in
het Tijdperk van de Mechanische Reproductie. Die lijn
volgen wij.
Charles Esche verwijst naar een van de belangrijkste
kunsttheoretische essays die ooit zijn geschreven. Dit
Duitstalige essay uit 1936 beschrijft de relatie tussen
politieke, technische en artistieke ontwikkelingen in een
kapitalistische wereld. Vanwege het ontbreken van traditionele waarden zou kunst in de moderne tijd gebaseerd
moeten worden op politieke praktijken. Kunst is politiek.
Waar het Museum Rotterdam zoekt naar een nieuwe
relatie tussen het museum en de wijken, denkt het Van
Abbemuseum na over de rol van kunst en het kunstmuseum in de wereldwijde samenleving. En waar het
Stedelijk Museum Kampen zegt: ‘Het museum in de stad,
de stad in het museum’, daar zoekt het Van Abbemuseum
naar verbindingen met de globale samenleving. Charles
Esche gaat dus een stap verder dan het Stedelijk Museum
Kampen en het Museum Rotterdam.
Maar als je vanuit je museum reikt naar de samenleving, als je daar naartoe gaat, heeft dat ook gevolgen voor
het antwoord op de vraag wat een museum is. Ook daarin is Charles Esche het meest radicaal met zijn dispersed
of verspreide museum. In zijn voorstel wordt de samenleving het museum en het museum wordt de samenleving.
Hij geeft het museum terug aan de mensen. Het museum
niet als een gebouw, maar als een werkzaam bestanddeel
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van de samenleving, zoals Walter Benjamin de kunst zag
als een werkzaam bestanddeel.
Het museum wordt in bezit genomen door de mensen. Je
hoort het geroezemoes, je hoort de mensen zich organiseren en onwillekeurig moet ik denken aan de beroemde
inleidende zin van de grondwet uit 1787 waarmee de
Verenigde Staten zich als een moderne natiestaat definieerde: ‘We the People.’ Hetzelfde soort natiestaat waarvan
Charles Esche nu het einde voorziet.
Het zijn niet de woorden van Esche, maar ik hoor hem
zeggen: ‘We the Museum.’
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Aardverschuivingen
We the Museum
In dit boek probeer ik de aardverschuivingen in het museumveld te beschrijven en te analyseren. In het vorige
hoofdstuk schreef ik dat de belangrijkste overeenkomst
in alle disrupties is dat musea de blik nu echt en serieus
naar buiten richten, naar de samenleving, naar de mensen. Het kan natuurlijk zijn dat ik vooral de meest vooruitstrevende geesten heb gesproken, maar Gitta Luiten,
de directeur van de Mondriaan Stichting, een van de
belangrijkste overheidsfondsen voor kunst en cultuur in
Nederland, ziet ook nog stagnatie bij veel instellingen.
Musea hebben volgens Gitta Luiten onvoldoende oog
voor de veranderingen in de samenleving:
[gl] De samenleving is diverser geworden. Vroeger
had je een veel homogener publiek, dat ook veel
meer op elkaar leek qua referentiekader, qua identiteit, qua nationaliteit. Dat is nu niet meer zo,
dus je kunt niet denken dat je nog slechts één ding
kunt doen en dat dat voor iedereen relevant is.
Dat ten eerste. Ten tweede informeren mensen
zich op heel andere manieren. Vroeger ging je
misschien naar een tentoonstelling om iets moois
te zien of iets te leren, en nu heb je duizend andere manieren om iets te leren. Of dat nou de
Efteling is of YouTube. Dus die rol, die autoriteit
van het museum, is niet meer zo vanzelfsprekend
als die was en bovendien worden mensen anders
opgeleid.
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Die veranderingen bij het publiek, gaan musea daar op
een goede manier mee om?
Nou nee, en eerlijk gezegd kunstmusea het minst.
Omdat de kunstgeschiedenis zo gespecialiseerd is
geraakt dat als je geen expert bent het nauwelijks te
volgen is. Barnett Newman, waarom is dat goede
kunst? Dat kun je bijna alleen maar snappen als
iemand die er veel verstand van heeft het je uitlegt.
De Nachtwacht, dat is al een stuk toegankelijker
want daar kun je iets op zien. Maar de hedendaagse
kunst is niet altijd zo makkelijk toegankelijk. Dat
betekent dat je daar bijna altijd hulp bij nodig hebt.
In Nederland staat de kunst altijd centraal en is de
bezoeker bijzaak.
Maar daar was het toch ooit om begonnen, die kunst?
We hebben die musea toch ingericht vanwege die inhoud?
Nou, ik vind van niet. Ik vind het heel anders wanneer jij als particulier verzamelaar een museum
bouwt om je collectie daarin te laten zien, dan doe
je dat voor jezelf. Maar als je een museum bent dat
voor 80, 90% met publiek geld wordt gefinancierd,
dan ben je wat mij betreft een dienstverlenende instelling. Je bent een publieke instelling, je doet iets
voor de samenleving, daar betaalt die samenleving
jou voor en niet andersom.
Hoe organiseer je politiek en maatschappelijk draagvlak?
Als je het publiek vraagt waarop bezuinigd mag worden,
is het antwoord ‘kunst en cultuur’.
Ja, maar vind je het gek? We hebben ook nooit ons
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best gedaan om het publiek uit te leggen waarom
het belangrijk is.
We hebben natuurlijk continu geprobeerd het uit te
leggen...
Ja, vanuit ons perspectief, maar niet vanuit hun perspectief. Die mensen zijn al lang afgehaakt. Als ik
in de Kalverstraat aan mensen vraag: ‘Vindt u het
belangrijk dat er fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek wordt gedaan?’, dan zeggen ze allemaal
‘ja’, want ze weten dat de theoretische wiskunde
geen directe resultaten oplevert, maar afgeleide resultaten heeft in de ruimtevaart, in deeltjesversnellers of weet ik wat. Dat snapt iedereen en iedereen
realiseert zich dat je een paar keer wat moet doen wat
mis gaat, maar dan, de volgende keer, is het opeens
raak. Waarom is ons dat bij de kunst en cultuur niet
gelukt?
Omdat wij continu bezig zijn om de kunst en cultuur te
definiëren in de zin van ‘dit is een belangrijk kunstwerk,
omdat het een reactie is op dat kunstwerk’, of wat dan ook?
Ja, precies, het kunsthistorische perspectief.
Omdat het ons niet lukt om aan te geven dat kunst en
cultuur in staat zijn om nieuwe openingen en nieuwe
wegen te tonen? De tram die hier net voor de deur rijdt
is een resultaat van techniek, maar ook van kunst en
cultuur.
Dat ben ik met je eens, maar die boot hebben we
helemaal gemist. Ik zeg wel eens: kunst en cultuur
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is de Research and Development van de samenleving,
maar dan krijg ik niet begrijpende blikken. Heel
veel mensen in de cultuursector zelf snappen eigenlijk niet wat je daarmee bedoelt. Want dat dominante kunsthistorische perspectief in Nederland is
de pest.
[...]
Negentig procent van de afgestudeerde kunsthistorici zijn mensen die het gebaande pad niet durven
te verlaten omdat de peer pressure zo groot is. Dus
die mentaliteit is verstikkend. Want als je expert
in het zilver bent, dan is het hoogste goed dat je
kunt bereiken zilverconservator worden in het
Rijksmuseum. Dus jij gaat niks doen dat dat ooit in
gevaar kan brengen. Dus je gaat nóg kunsthistorischer zijn dan je voorgangers, en dat pad versmalt
zich alleen maar.
Als ik dit soort verhalen hoor, komt bij mij altijd het
beeld op van de middeleeuwse scholastici, die filosoferende theologen die steeds ingewikkelder discussies over
steeds futielere onderwerpen voerden. Om het middeleeuwse denken belachelijk te maken suggereerde een
Engelse predikant in 1661 dat de scholastici gediscussieerd hadden over de vraag hoeveel engelen er kunnen
dansen op de punt van een naald. Maar is dat niet de
tragiek van bijna ieder vakgebied, van bijna iedere discipline? Heeft niet ieder vakgebied de neiging om zich volledig op de eigen vragen te richten en zo de samenhang
met andere vragen en andere vakgebieden te verliezen?
Het zijn de professionals die, vervuld van hun eigen
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kennis en interesse, de dienst uitmaken in musea. ‘En dat
is maar goed ook!’ hoor ik velen zeggen. Of toch niet altijd? Gaat het om een balans? Wim Pijbes, directeur van
het Rijksmuseum in Amsterdam, heeft er in elk geval een
duidelijke mening over. Hij wil dat het publiek centraal
komt te staan ‘en niet het object’. Hij ziet dat als een
draai van 180 graden omdat alles in het Rijksmuseum
altijd erg objectgericht was. Maar zie dat maar eens voor
elkaar te krijgen, zo’n grote organisatie 180 graden van
koers te laten veranderen:
[wp] Dat is een proces en in dat proces moet je zorgen dat al die specialisten zich dienstbaar maken
aan het grote geheel.
Hoe maak je duidelijk wat het grote geheel is?
Het grote geheel is het moeilijkste wat er is. Om
dat te definiëren en om daar een eenduidig mission
statement voor te formuleren, liefst door de organisatie zelf. Wat is het Rijksmuseum? Daar hebben
we nu het volgende antwoord op gevonden: het
Rijksmuseum is hét museum van Nederland. Punt.
En in hoeverre geeft dat richting aan wat mensen doen?
Daar hebben wij vijf begrippen, of pijlers, voor.
Daar kun je je tempel op bouwen...
Wij zijn het museum van Nederland, van alles wat
dit land heeft voortgebracht, ontdekt, gemaakt,
belangrijk vindt, voorstelt... Kunst, geschiedenis. En daarvoor hebben we sinds een halfjaar vijf
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kernbegrippen. ‘Authenticiteit’, als iets niet authentiek is dan ben ik niet geïnteresseerd. ‘Kwaliteit’,
uiteraard... ‘Eenvoud.’ Ik moet in twee regels kunnen uitleggen: waarom? Aan mijn buurman, aan
jou, aan iedereen. Moeilijkste wat er is trouwens.
‘Innovatief.’ Ik wil ook innovatief zijn. Wij moeten
voor in de bus zitten. Museaal, qua ticketingsysteem, qua service, noem maar op. En de laatste:
‘Persoonlijk.’ Wij zijn in gesprek met de bezoeker.
Altijd.
Wat betekent dit straks voor de bezoeker? Hoe merkt
die dat hij zélf centraal staat in het nieuwe museum?
Dat is eigenlijk heel subtiel en tegelijk typerend voor de
pragmaticus die Wim Pijbes is. Een mooi voorbeeld van
het ‘respectabel populisme’ waartoe hij zich in zijn tijd
als directeur van de Rotterdamse Kunsthal heeft bekend. Onder zijn voorganger, Ronald de Leeuw, had het
museum al gekozen voor een chronologische opstelling,
waarbij de traditionele verzamelgebieden zijn gemengd
als in ‘één grote, driedimensionale tijdlijn’. Een totaal
ander uitgangspunt dus dan de museale opstelling van
voorheen, waarbij je toegepaste kunst, schilderkunst en
Nederlandse geschiedenis allemaal in aparte presentaties
tegenkwam. Je loopt dus door de tijd, in plaats van door
de potjes en schilderijtjes.
Dit nieuwe uitgangspunt heeft nogal wat discussies opgeleverd tussen de verschillende afdelingen en conservatoren, want in zo’n gemengde opstelling kun je veel minder
objecten kwijt dan in de oude situatie. Die strijd was min
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of meer afgerond toen Wim Pijbes aantrad als directeur.
Hij volgde de ideeën van De Leeuw over de chronologie
maar is minder streng in de leer. Om het volgende te
kunnen begrijpen is het goed te weten dat de plattegrond
van het Rijksmuseum eruitziet als twee naast elkaar gelegen U-vormen:
Bij Ronald ging je als een soort loop door het hele
gebouw, van de middeleeuwen naar de 17e naar de
18e eeuw. Eerst de ene vleugel, dan de andere. Puur
chronologisch, maar dat maakte dat de bel-etage,
de verdieping van de Nachtwacht met de eregalerij
in het midden, aan één kant gevuld is met de 17e
eeuw en aan de andere kant met de 19e eeuw. Dat
vond ik raar, dat is niet goed. Bovendien loopt niemand, denk ik, chronologisch van de middeleeuwen
naar de 20e eeuw. Dat is veel te groot. Dus ik ben
naar een model gegaan waar je per duidelijke periode een hele U-vorm hebt, ofwel een halve vloer.
Behalve de 17e eeuw, dat is een hele vloer. Dus de
17e eeuw krijgt de mooiste verdieping. De piano
nobile, inclusief de eregalerij. ‘Ja’, zeggen de tegenstanders, ‘dan bevestig je dus het clichébeeld van
het Rijksmuseum als Het museum van de Gouden
Eeuw.’ Dat klopt, dat zijn wij ook. ‘Nee, maar dan
komen er weer geen mensen naar de 18e eeuw, want
die plaats je weer een verdieping naar beneden.’
Ook dat klopt. Daar komen dan minder mensen.
Maar dat is dan jammer. Er komen meer mensen
naar de Gouden Eeuw. Bovendien is het qua ruimte
heel logisch.
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Heeft dit te maken met het publiek centraal stellen?
Wat mij betreft wel. Ik kies voor die Gouden Eeuw
en bevestig dus het clichébeeld van de bezoeker.
Ik kies niet voor de objecten van die Zilveren Eeuw,
zoals die wel genoemd wordt, en die in Ronalds beleving zo belangrijk zijn. En ze zijn ook hartstikke
belangrijk, met prachtige stijlkamers. Natuurlijk.
Maar als je het publiek centraal stelt en dat heeft een
verwachtingspatroon, dan zeg jij: ‘Ik vind dat we dat
verwachtingspatroon moeten bedienen.’
Ja, ik vind het niet goed om de 17e eeuw over twee
verdiepingen te verdelen, want dat is op één verdieping natuurlijk makkelijker, zeker met het bonkend
hart van de eregalerij in het midden. Dus geef je de
Gouden Eeuw op de hele verdieping de beste plek.
Bovendien is de Gouden Eeuw ook de eeuw met
relatief de meeste schilderijen, dus je hoeft de dakkappen ook niet af te dekken voor die 18e en 19e
eeuwse stijlkamers. Ik heb die stijlkamers liever op
een andere verdieping. Ik volg meer het gebouw.
En het verwachtingspatroon van het publiek.
En ik beantwoord daarmee naar mijn gevoel ook
meer aan wat de bezoeker prettig vindt.
En dat past weer bij deze tijd, dat we de chronologie best
wel willen volgen maar dat we ook de vrijheid nemen
om daarvan af te wijken?
Het is een groot museum. Als ik gewoon loop, zonder naar iets te kijken, ben ik bijna drie kwartier
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bezig om alle verdiepingen af te lopen. Er is niemand
die dat doet.
Wat zegt Wim Pijbes hier? Hij volgt de uitgangspunten
van zijn voorganger maar wijkt ervan af als hem dat uitkomt. Waar De Leeuw zich strikt aan de chronologie
houdt en de formele structuur van het gebouw volgt,
daar volgt Pijbes het verwachtingspatroon van de bezoeker en diens tocht door het gebouw. In de woorden van
Gitta Luiten zou je kunnen zeggen dat bij De Leeuw het
kunsthistorisch perspectief centraal staat en bij Pijbes de
bezoeker. De volgorde waarin de eeuwen gepresenteerd
worden mag een marginaal andere keuze lijken, maar het
verraadt een wereld van verschil. De wereld van voor de
aardverschuiving en die van erna. De wereld is veranderd
en Wim Pijbes heeft zijn keuzes daarop aangepast.
Na een aardverschuiving moet je je opnieuw oriënteren
in het landschap, dat hebben bijna alle museumdirecteuren die ik heb gesproken gedaan. Laten we terugkeren
naar Rotterdam, naar het Wereldmuseum van Stanley
Bremer. Want je kunt het eens zijn met Bremer of niet,
hij is wel lekker duidelijk. Stanley Bremer kijkt naar de
problemen in zijn museum en komt tot de conclusie dat
er een grote ommekeer nodig is. Zijn belangrijkste doelgroep wordt de elite van Rotterdam:
[sb] De geschiedenis van dit museum in het kort:
Nederland is onder druk van Napoleon. Napoleon
wordt verslagen en Willem i wordt de eerste koning
van Nederland, het Nederland waar de Belgen nog
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bijhoren. Die Belgen krijgen de pest aan koning
Willem i en die vechten zich los van Nederland. De
haven van Antwerpen wordt geblokkeerd. Je ziet
een enorme bloei komen hier in Rotterdam. En
dan komt de Rotterdamse elite samen met prins
Hendrik en die bouwen hier, in deze nieuwe wijk,
de Koninklijke Yachtclub. En die elite investeert
daar geld in, want ze hebben geen plek waar ze hun
belangrijke gasten kunnen ontvangen en waar ze
zelf kunnen verpozen. Dat was een behoefte waarin
Rotterdam als werkstad en als havenstad nog niet
had voorzien. Er komt dan een zekere Elie van
Rijckevorsel, een wetenschapper die de hele wereld
over heeft gereisd, die wordt lid van de Yachtclub en
stelt voor om in die sociëteit een klein museum in te
richten. ‘Want dan kunnen we die jonge kooplieden
uitleggen over de culturen waar we zaken mee doen
en dan kunnen we meer verdienen, want dan weten
we precies waar die mensen behoefte aan hebben.’
Het voorstel wordt uitgevoerd en Van Rijckevorsel
schenkt zijn collectie voorwerpen. Als je dat ziet,
dat zijn topstukken; gouden krissen met robijnen
en diamanten ingelegd. Het museum is een feit, de
elite krijgt een plek, die financiert het museum en
dat gaat allemaal prima. Het is bal, er is muziek,
koetsjes rijden voor. Eén of twee keer per jaar wordt
het opengesteld voor het volk en die mogen zich
dan komen vergapen aan die prachtige trappartijen,
de indrukwekkende collecties en noem maar op.
En dan komt er een volgende generatie en die
zegt: ‘Het is mooi geweest met die Yachtclub, we
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gaan een eigen club beginnen.’ En dan krijg je de
roei- en zeilvereniging, hiernaast. Dit pand gaat
helemaal over naar de gemeente Rotterdam en het
wordt volledig ingezet als museum. Dat is eind 19e
eeuw. Wij bestaan nu 125 jaar.
[...]
Dan heb je een lange periode en dan kom je in
1970–’80 terecht en dan komen de gastarbeiders
naar Nederland. Met name naar Rotterdam vanwege de haven en dan steekt opeens iemand de vinger op en zegt: ‘Jongens, we moeten wat gaan doen
voor die gastarbeiders.’ Want dat is toch interessant en sociaal-maatschappelijk. En dan krijg je het
hele integratieprobleem en moet het museum voor
Land- en Volkenkunde zich daar op gaan storten.
En dan komt er een nieuwe directeur en die
besluit dat de conservatoren naar Turkije en
Marokko, China en India moeten en die moeten
spullen kopen ‘want we hebben te weinig spullen
om aan die mensen te laten zien. Want we hebben
natuurlijk alleen maar Afrika en Oceanië. Alleen
maar oude collecties.’ Dus die kopen dat en stellen dat tentoon voor, laten we maar even zeggen,
‘de nieuwe doelgroep’, de allochtonen. Die komen
kijken maar zijn er niet van onder de indruk, want
dat zijn spullen die ze thuis al wel duizend keer
hebben gezien, omdat het gebruiksvoorwerpen
zijn. De connaisseurs komen ook niet meer, want
wat moeten die nou met die spullen en ze missen
hun topstukken. Dus die zijn allemaal een beetje
chagrijnig.
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Het probleem is dat het te ‘hoogdrempelig’ is, daar
heb je weer zo’n modewoord uit de jaren tachtig.
‘Weet je wat we doen? We gaan al die grandeur, die
verwijst naar de Yachtclub en de elite, die gaan we
er allemaal uitslopen.’ Trap eruit gesloopt, balzaal
dichtgespijkerd, deuren eruit. Openheid, transparantie, glazen deuren erin. ‘Nog niet, het gaat nog niet
goed. We moeten het museum groter maken.’ Gaan
ze twee panden ernaast erbij kopen, wordt allemaal
verbouwd, komt er een vaste opstelling en een wisseltentoonstellingsruimte. Blijven ze achter met een
schuld van 3 miljoen euro en nauwelijks bezoekers.
[...]
Dan stapt de directeur op en word ik gebeld. Ik
zat toen op Curaçao. Samen met Han Meeter had
ik daar een klein museum opgebouwd dat zonder
overheidssubsidie draaide. En toen vroeg de gemeente Rotterdam: ‘Dat wat je in Curaçao hebt
gedaan, kun je dat niet ook in Rotterdam?’ Ik zei:
‘Natuurlijk, het is alleen wat groter, wat ingewikkelder waarschijnlijk. Ik heb wat meer tijd nodig, maar
we kunnen het proberen.’ Toen ik kwam kreeg ik
alle vrijheid van handelen, maar er was geen geld.
Ik zei: ‘Dat is prima, dat is een goede deal.’ Toen
zijn we het hele museum commercieel gaan aanpakken, we zijn met een reisorganisatie gaan samenwerken. Een partner die paste bij het museum; een
samenwerking die veel geld en bezoekers opleverde.
[...]
Vier jaar lang hebben we dat gedaan en dat geld
heb ik ingezet om het revitaliseringsplan neer te
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zetten. Het plan bestond uit drie belangrijke elementen. Ten eerste moest het hele gebouw worden teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat.
Alles wat er was uitgesloopt moest weer worden
teruggeplaatst. Ten tweede moesten we een model
ontwikkelen waarmee we geld kunnen verdienen
en een model ontwikkelen waarmee we internationaal gerenommeerde tentoonstellingen kunnen
maken. We hebben al die plannen gepresenteerd,
de uitvoering ervan zou 12 miljoen euro kosten.
De gemeente Rotterdam had er helemaal geen zin
in, want het cement van de vorige verbouwing was
nog niet droog, bij wijze van spreken. Uiteindelijk
hebben we via allerlei lobby’s voor elkaar gekregen
dat we een week op reis gingen met Ivo Opstelten
naar Indonesië en toen hebben we alles uit kunnen leggen. Toen we terugkwamen zei hij: ‘Ik geef
je 3 miljoen en toestemming om het te doen.’ Dat
geld was niet eens zo belangrijk, de steun van de
gemeente Rotterdam was belangrijk. Vervolgens
hebben we toch heel veel negativiteit gekregen,
niemand was het ermee eens, iedereen was tegen.
De BankGiro Loterij en Stichting doen vonden
het echter helemaal geen slecht plan. Zij waren
het eerste fonds dat het plan wilde financieren en
schonken een half miljoen euro om de keuken in
het restaurant in te richten.
Toen hebben we het pand verkocht aan een
investeringsmaatschappij en dat huren we nu
terug. We hebben een lening gekregen van de
bank op ons ondernemingsplan en alles bij elkaar
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hebben we dus die 12 miljoen gekregen om dit plan
te realiseren, dat zijn we dus gaan doen.
[...]
En wat we nou eigenlijk hebben gedaan, en dat
maakt de cirkel rond, we zijn gewoon teruggegaan
naar het begin, naar onze basis. We richten ons
op onze twee sterkste punten: de museumcollectie
en het historische museumpand. We zijn weer een
plek geworden voor die elite van Rotterdam, we
hebben een duur restaurant, de beste kwaliteit die
we kunnen bieden. We hebben een balzaal waar we
banquetting doen op het hoogste niveau, daar zijn
partijen van 20, 25.000 euro redelijk normaal. Die
elite van Rotterdam herkent dat en die verbindt
zich het afgelopen jaar weer met ons museum.
Stanley Bremer is teruggegaan naar de basis van zijn museum, naar de wortels. Hij keek om zich heen en zag dat
de overheid niet eeuwig de reddende engel zou blijven spelen. Hij heeft pragmatisch gekeken naar de Rotterdamse
samenleving en hij zag de havenbaronnen die het museum
in de 19e eeuw hebben gesticht. Hij herkende het oude,
maatschappelijke en financiële draagvlak dat het museum
in de loop van de 20e eeuw was kwijtgeraakt. Zijn verhaal is volstrekt logisch. Al zijn ingrepen zijn gericht op
het herstellen van de banden met die Rotterdamse elite.
Daarom ook wil hij zijn Afrika-collectie verkopen, want
de directeur van de Rotterdamse haven vertelde hem dat
de toekomst van de haven, en dus van de Rotterdamse
elite, in Azië ligt. Dat hem dat in conflict brengt met
zijn collega’s in andere musea, die onherstelbare schade
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vrezen aan de Volkenkundige Collectie Nederland, dat is
dan jammer. Bremer reageert op de nieuwe werkelijkheid
en kiest voor een ander draagvlak dan zijn collega’s, die
vooral blijven kijken naar de overheid.
Net als het Wereldmuseum zijn natuurlijk ook andere
musea gaan zoeken naar hun wortels. Meta Knol van
Museum De Lakenhal bijvoorbeeld vraagt zich af wat er
gebeurd is in de loop van de tijd. Hoe komt het dat musea hun oorsprong zo zijn vergeten?
[mk] De Lakenhal is in 1874 opgericht op initiatief
van Leidse burgers. De aanloop daarvoor was in
1824 met de, voor zover wij hebben kunnen vinden,
eerste historische tentoonstelling van Nederland.
Die was in Leiden, in het stadhuis. Burgers brachten
hun spullen naar het stadhuis, er waren inzameldagen, dat is heel erg van die tijd.
[...]
In 1874 gaat het museum open, dan krijgt het echt
een formele plek, en in 1890 wordt De Lakenhal uitgebreid met een kunstzaal, voor 100% gefinancierd
door een particulier. Dan, in 1921, krijgt het museum
425.000 gulden, een astronomisch bedrag in die tijd,
waarmee 60% van het ruimtelijk volume van het museum wordt toegevoegd, waaronder de Papevleugel met
de collecties kunstnijverheid die bijna allemaal werden
gedoneerd door particulieren. What happened?!!
Dus jij doet niet mee aan dat doemdenken van dit moment,
dat alles slecht gaat?
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Nee, het is uitzonderlijk dat wij in de afgelopen
vijftig jaar de voedende hand van de overheid zo
hebben gevoeld.
Als volgende week de gemeenteraad zegt: ‘Die Meta
Knol kan het allemaal mooi brengen hoor, maar we
gaan toch bezuinigen op dat budget.’ Gaat de gemeenschap Leiden dat probleem dan oplossen?
Ik ga natuurlijk als een leeuwin vechten voor al die
centen, die hebben we hard nodig. Maar ik heb
er ook al op geanticipeerd, want we hebben bij de
opening van de Lucas van Leyden-tentoonstelling
nu het Lucas van Leyden Maecenaat gepresenteerd.
En daar zijn we al mee begonnen voordat Zijlstra
staatssecretaris werd.
Meta Knol keert met het Lucas van Leyden Maecenaat
dus terug naar de ontstaansgeschiedenis van het museum.
Maar ze neemt een minder radicale positie in dan het
Wereldmuseum. Ze blijft zich óók richten op de overheid,
en daarmee spreidt ze haar risico.
Ik heb meegemaakt dat ofwel iemand van de politiek
of iemand in het ambtelijk apparaat tegen mij zegt:
‘Wauw, Meta wat goed, nu kan de gemeentelijke bijdrage wel omlaag!’ En dan zeg ik: ‘Wacht even, even
de film terugspoelen, dus jij zegt dat als ik 20.000
euro verdien met het maecenaat, jullie 20.000 euro
minder geven? Dan hou ik er nu mee op. Ik stop per
direct. Verloren energie, want ik schiet er niets mee
op.’ En dan zie je ze even krabben op het achterhoofd.
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Tijd om te recapituleren. Waar staan we nu? In het eerste
hoofdstuk introduceerde ik de metafoor van de aardverschuiving. Al snel bleek dat er vele aardverschuivingen
tegelijkertijd gaande zijn. En alhoewel aardverschuivingen van alle tijden zijn is de aarde de laatste tijd wel erg in
beweging gekomen. Daarbij valt op dat die verschuivingen, die veranderingen, ten minste één belangrijke overeenkomst hebben en dat is dat ze een nieuwe relatie van
het museum tot de samenleving tot gevolg hebben. De
veelbesproken ivoren toren wordt langzaam ondermijnd.
En in een onstabiele ondergrond zoekt het museum
nieuw draagvlak. Het Museum Rotterdam gaat daarvoor
naar de wijken; het Rijksmuseum probeert beter te voldoen aan het verwachtingspatroon van de bezoeker; het
Stedelijk Museum Kampen probeert de drempels te slechten; het Wereldmuseum kijkt naar de havenbaronnen; de
Lakenhal zoekt maecenassen; en het Van Abbemuseum
verbindt zich met het oude Ottomaanse Rijk. Dit zijn
een paar voorbeelden en in het vervolg van dit boek zullen we er nog veel meer zien. Overal zie je musea zoeken
naar duurzame, nieuwe verbindingen, naar relaties. Het
museum moet weer van de mensen worden. Mensen moeten weer liefdevol over hun museum kunnen praten, over
‘ons museum’. Alsof de musea teruggegeven worden aan
de mensen. Wij het museum! We the museum! Misschien
wel het mooist is die verandering geïllustreerd door Gitta
Luiten, niet een museumdirecteur maar een fondsdirecteur die in haar vrije tijd een tuin probeert te redden:
[gl] Ik ben bezig – niet met de Mondriaan Stichting
hoor – om de Prionatuinen in Schuinesloot, bij Slag56

haren, te kopen. Dat is het levenswerk, op een heel
bijzondere plek, van een van Nederlands grootste
tuinontwerpers, Henk Gerritsen. En die is met Piet
Oudolf de grondlegger van The Dutch Wave en dat
is internationaal waanzinnig groot geworden. Niemand weet dat, ik wist het ook niet en ik hou ook nog
van tuinen, dus kun je nagaan. Die tuin is nu van
een stichting maar na drie jaar zien ze het niet meer
zitten en willen ze het aan een projectontwikkelaar
verkopen en wij hebben gezegd: ‘Dat mag echt niet,
dan kopen wij het wel. En dan gaan we in ieder geval
bekijken of we die tuinen kunnen behouden.’ Henk
Gerritsen heeft daar twintig jaar gewoond met zijn
vriend en hij heeft het voor elkaar gekregen om ruzie
te maken met ongeveer iedereen, individueel en in
de provincie. En het is in zo’n gehucht, ik denk dat
er twee à driehonderd mensen wonen. Die mensen
zijn daar nooit meer geweest, twintig jaar lang al niet
meer. Mijn grote uitdaging is ‘die tuin wordt van
hen’. Die tuin die wordt van hen en ik ga ze overhalen, en ze moeten komen kijken, en ze krijgen kopjes
koffie en ze zien opeens dat er een leuk café bij zit en
ze krijgen een pas en het wordt hun tuin. Ik wil dat
die tuin van hen wordt en eerst ga ik ze binnenlokken met kopjes koffie en daarna ga ik ze uitleggen dat
het niet een lelijke onkruidbende is, maar dat er een
idee achter zit en dan wil ik dat ze af en toe een kopje
koffie komen drinken met oma op zondag. En ooit
eens een keer komen helpen om gras te maaien en
uiteindelijk moet het hun tuin worden.
[...]
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Want ik geloof dat als die tuin straks van die mensen
in dat dorp is, dan zien die mensen ook de waarde
wel als je dat geld ooit nog nodig hebt. Misschien
hoeft dat niet eens meer omdat die mensen zeggen:
‘We komen allemaal een handje helpen, dus je hoeft
geen tuinman meer te betalen.’ Dan worden ze er
trots op en dan moet je er wel met je ‘fikken’ van
afblijven. Dat gevoel!
We the museum...
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Aardverschuivingen
De beschaving
Het is duidelijk, de aarde is sterk in beweging de laatste
jaren. Al die verschuivingen zijn er de oorzaak van dat
musea zich meer richten op hun publiek, dat ze zoeken
naar nieuwe relaties met liefhebbers, kenners, rijkaards,
bedrijven en fondsen. Ze zoeken naar nieuw draagvlak
in een onstabiele ondergrond. De veranderingen zijn
niet van het laatste jaar, het is al eerder begonnen. Maar
nu de overheid drastisch is gaan bezuinigen op kunst
en cultuur en in mindere mate op musea, is alles in een
stroomversnelling gekomen. Ooit steunde de overheid de
kunsten om het volk te verheffen, daarna ging het over
topkunst en nu vindt de overheid dat musea zelf meer
moeten verdienen. Vroeger was een commerciële activiteit in een culturele instelling not done, nu is het bon ton.
Voorheen vond men dat niet alles in geld uitgedrukt kan
worden, tegenwoordig stellen musea zich steeds ondernemender op. Instellingen die willen overleven kunnen
niet anders, want de overheid trekt zich verder terug uit
kunst en cultuur.
Er zijn mensen die de maatregelen van het kabinet
persoonlijk nemen. Ze voelen het alsof de pvv, via het kabinet en over de ruggen van de kunsten, ‘linkse mensen
aan het pesten is’. Ze voelen het als een strijd van de beschaving tegen de barbarij. De grote protestactie tegen
de bezuinigingen op zondag 26 en maandag 27 juni 2011
heette niet voor niets de Mars der Beschaving. nrc kopte
diezelfde maandag dat de kunst hiermee het ‘ideologische debat’ heeft teruggebracht. De mars eindigde op het
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Haagse Malieveld waar Dichter des Vaderlands Ramsey
Nasr de staatssecretaris uitschold voor ‘Ork’, een nogal
onbeschaafd schepsel uit de boeken van Tolkien. Nasr
richtte zich rechtstreeks tot premier Rutte:
[rn] Er bestaan in deze materiële wereld een paar
zaken die ons scheiden van de apen. Kunst is daar
één van.
[...]
Kunst, kennis, altruïsme maken ons tot mens.
Wanneer een regering daarvoor geen geld meer
wenst uit te trekken maar integendeel besluit vooral en juist op deze vlakken te bezuinigen, wetende
dat de behaalde winst miniem zal zijn, dan zegt dat
iets over ons beschavingspeil.
De bezuinigingen op de cultuur zijn dus een aanslag op
onze beschaving. Die beschaving moet gered worden
van dit kabinet want: ‘Dit kabinet haalt de mens uit ons
weg.’ Ook Macha Roesink van het museum voor hedendaagse kunst in Almere, Museum De Paviljoens, maakt
zich grote zorgen over de ontwikkelingen:
[mr] Op het moment dat je de bezuinigingen aangrijpt om een ideologische visie door te voeren,
dan kun je zeggen dat is slim, dat is politiek slim
om dat te doen. Maar als je tegelijkertijd wilt dat
Nederland een toppositie inneemt qua innovatie,
dan heb je dus tegengesteld beleid. Innovatie kan
niet zonder diversiteit in alle culturele lagen van de
samenleving. Je hebt de verpleegsters en de politie60

agenten nodig, maar ook die ene wetenschapper die
fundamenteel onderzoek doet. Dus de maatregelen die de regering neemt zijn niet complementair
maar er zitten voortdurend paradoxen onder en dat
vind ik niet goed nadenken.
Ik probeer jouw woorden in de mijne te vertalen:
‘De politieke agenda is...’
... korte termijn.
‘... gericht op eenvormigheid, eenduidigheid, in plaats
van complexiteit en rijkdom?’
Ze brengen het als een realiteit in plaats van dat het
maar één facet is van de realiteit.
Is dat niet wat de politiek altijd doet? Eén verhaal eruit
halen? Eén belang kiezen?
Het leuke van Nederland tot nu toe, vond ik de mogelijkheid dat er meer verhalen naast elkaar konden
bestaan.
Op de vraag of zij de kunst gebruikt om een discussie over
de inrichting van onze samenleving aan te zwengelen antwoordt Macha Roesink ontkennend. Wel zitten volgens
haar de wezenlijke vragen van de huidige samenleving in
de kunst van goede kunstenaars. ‘Alle goede kunstenaars
vertegenwoordigen een soort van concentraat van wat
er in de samenleving aan de hand is.’ Daarom benadrukt
ze het verschil tussen de beeldende kunst en de amateurkunst. Want in tegenstelling tot de meeste amateurkunstenaars is een beeldend kunstenaar zich er sterk van
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bewust in welke traditie hij werkt en waartoe hij zich
verhoudt, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal. Goede kunstwerken zijn gelaagd, die hebben meer
ingangen om te kunnen reflecteren op wat de kunstenaar
bedoelt. Kunstenaars laten verbanden zien en complexiteit. Complexiteit zit in elk goed kunstwerk.
Er is heel veel toegang tot entertainment, tot je
zelf vermaken, ook met culturele elementen, maar
dat is wat anders dan een goed boek lezen, en met
een goed boek bedoel ik literatuur. Of als je kijkt
naar een goed kunstwerk en dan bedoel ik niet een
leuke, creatieve uiting, hoe aardig ook, van mijn
zoontje...
Waarom moeten we dat doen? Waarom moeten we
literatuur lezen? Worden we daar betere mensen van?
Ja, ik geloof het wel.
En ik denk dat je ook ‘ja’ zegt als ik je vraag: ‘Worden
we betere mensen als we ons werkelijk verdiepen in de
hedendaagse kunst?’
Ja, en ik zal je uitleggen waarom.
Er zijn nog maar weinig mensen die ‘ja’ zeggen op de
vragen die ik je stelde.
Ja, en het is natuurlijk niet zo dat je daardoor een
beter mens bent in hiërarchie. Maar de kans dat
jij kunt schakelen tussen meer ideeën en daardoor
met meer tolerantie naar andermans ideeën kunt
kijken, is groter op het moment dat jij een breder
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wereldbeeld hebt. Dat kan door de literatuur en
dat kan door de kunst, maar dat kan ook op andere
vlakken. Het gaat erom dat je beweeglijk bent, dat
je tussen meer wereldbeelden kunt schakelen. Op
het moment dat je dat niet doet en je alleen in jouw
wereldbeeld verschanst, dan is er dus geen gesprek
meer mogelijk. In hedendaagse beeldende kunst zit
complexiteit en als je je daarin verdiept dan helpt je
dat. Op het moment dat jou zowel door de politiek
als door de markt vereenvoudigde wereldbeelden
worden voorgeschoteld lijkt de realiteit opeens heel
onoverzichtelijk. Omdat je denkt: ‘Dat kan nooit,
want die dingen zijn tegenstrijdig.’ Dan word je
onzeker. Terwijl je mensen vanaf dag één duidelijk
kunt maken dat de wereld complex is. Dat is helemaal niet eng. Kunstenaars gaan ermee om. Je hebt
kunstenaars in Bombay, die doen dat op deze manier, in Malawi doen ze het zo en in Amsterdam zo.
[...]
De kans dat je wereldbeeld ruimer is als je literatuur hebt gelezen in plaats van alleen maar de informatie die bij jouw ‘doelgroep’ hoort, is groot.
[...]
Ik vind het helemaal niet erg als de mensen niet en
masse aan de hedendaagse kunst willen. Ik vind het
wel erg als er grote groepen nu niet meer met elkaar
in gesprek zijn omdat ze als groepen ten opzichte
van elkaar worden gedefinieerd. In plaats van wat
ze met elkaar gemeen hebben wordt alleen verteld
wat ze niet met elkaar gemeen hebben. Wat ze met
elkaar gemeen hebben is dat het allemaal mensen
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zijn met persoonlijke verlangens, liefde, verdriet,
noem maar op. Dat zou je bijna vergeten zoals er
nu over gesproken wordt in het politieke debat.
[...]
Als het goed is biedt elk goed boek zowel de argumenten als de tegenargumenten van de these zoals
die in het verhaal zit. Dus dan leer je al hoor en wederhoor van een personage. Omdat je de verschillende kanten ziet kun je je ook veel beter in een
ander leren verplaatsen. Het zijn die technieken
die door kunst en cultuur, door zelfreflectie, kunnen groeien. Dat gebeurt niet door entertainment.
Herbert Read, de Britse cultuurhistoricus, heeft
ooit gezegd: ‘Het allerwezenlijkste verschil is: met
entertainment word ik afgeleid van het leven.’ Je
kunt voortdurend overal vermaakt worden, op
festivals, het museumweekend, dat alles leuk is en
dat je je goed voelt. ‘Kunst en cultuur maken me
juist bewust van het leven.’ En dat is niet altijd leuk,
maar daardoor is er wel een mate van zelfreflectie.
Wat er niet leuk aan is: hoe ga je daar mee om? Is
dat erg? Het is helemaal niet erg dat sommige dingen niet altijd leuk zijn. Er komen verschillende
realiteiten voor in de plaats en ik denk dat het heel
waardevol is dat een cultureel instituut dat elke
keer uitdraagt. Dus juist niet bevestigt dat de wereld heel eenvoudig is, alsof we allemaal niet meer
ouder mogen worden dan acht jaar... nee, de wereld
is complex. Vier het. Dat is namelijk wat het interessant maakt.
[...]
64

Wat ik niet wil is dat kunst en cultuur overvleugeld
worden door entertainment en daarom moet ik
scherper stellen dat ik voor de ‘hoge cultuur’ ben.
Omdat het overvleugeld wordt door een markt waar
je er geld mee kunt verdienen: de entertainmentindustrie. Het zijn twee verschillende dingen en op
het moment dat alles in de cultuur eerst in geldwaarde moet worden uitgedrukt ben je als samenleving
fout bezig. Dan kom ik op voor wat letterlijk in de
verdrukking is. Ik ben niet tegen commerciële omroepen, integendeel, maar wel als het de norm wordt
hoe we geld kunnen verdienen. De ambiguïteit, de
complexiteit, de diversiteit, die zijn van belang.
Dat is niet de tijdgeest van dit moment.
Nee, en dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling.
Want degenen die deze besluiten nemen zien de
consequenties niet van wat ze nu beslissen. De
markt is wel een hele dominante factor in het denken geworden.
Macha Roesink pleit ervoor de complexiteit toe te laten,
want de wereld is niet simpel. Kunst en literatuur bieden die complexiteit en die diepgang. Als wij de moeite
nemen om de tegenstrijdigheden, de verschillende lagen,
tot ons door te laten dringen en op ons in te laten werken, dan kunnen wij ons gemakkelijker verplaatsen in
andere wereldbeelden. De kunst biedt ons meer rijkdom
dan het platte vermaak van het entertainment. Want entertainment ‘leidt ons af van het leven’ en kunst ‘maakt
ons bewust van het leven’. Wie om zich heen kijkt komt
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al snel tot de conclusie dat Roesink en haar geestverwanten geleidelijk alleen komen te staan. Denk aan het
Rijksmuseum dat zo veel mogelijk tegemoetkomt aan het
verwachtingspatroon van de bezoeker. Macha Roesink
daarentegen biedt weerstand aan de tijdgeest.
Wij laten zien wat er bijzonder is aan onze eigen
tijd. Ik zie voortdurend een terugverlangen: ‘Mogen
wij niet een kunstwerk van Rodin zien?’ Dat zijn
dan vaak mensen van boven de veertig, die hebben
daar goede herinneringen aan, van die excursie naar
Parijs. Dan zeg ik: ‘Ja, ik wil graag naar Parijs gaan
om de context te laten zien waarin dat werk is ontstaan.’ Maar wij proberen hier in Almere iets te laten
zien en dat doen we met allerlei verschillende kunstprojecten. We hebben cultuurwandelingen door
de stad, we hebben het educatieproject ‘Flevoland
als Kunstwerk’. Door meer kennis en door meer
verbanden krijg je meer waardering voor je eigen
culturele omgeving. Dat is wat we hier doen: pure
hedendaagse cultuur verbinden met educatie.
Musea bieden steeds meer ervaringen en entertainment.
Als je vroeger naar een tentoonstelling in het Mauritshuis of het Rijksmuseum ging, dan wist je van tevoren
dat de schilderijen netjes naast elkaar op de wand waren
gehangen, zonder al te veel poespas. De museumzalen
zagen er bij iedere nieuwe tentoonstelling min of meer
hetzelfde uit. Steeds minder zie je dergelijke pure kunsttentoonstellingen. Tegenwoordig wordt alles in een
ruimtelijke ervaring geplaatst. Als de Hermitage aan
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de Amstel een tentoonstelling over Russische Hofkunst
organiseert, zie je de wolkende jurken waar André Rieu
zich op heeft geïnspireerd voor de aankleding van zijn
vrouwelijke ‘performers’; je ziet de gala-uniformen die
je herinneren aan The Sound of Music, de walsen galmen
door de zalen; hier een troon en daar een gouden kroon;
schitterende schilderijen en andere kostbaarheden.
Maar een tentoonstelling van de meest flonkerende
uiterlijkheden is heel iets anders dan de traditionele, studieuze tentoonstelling waarvoor de ervaren museumbezoeker de tijd neemt om de werken een voor een in zich
op te nemen. Niet de diepgang en het contact met individuele kunstwerken staat centraal in de moderne tentoonstelling, maar de totaalervaring waardoor je opgezogen
wordt. Alsof je even meegevoerd wordt naar de sprookjeswereld van Sofia Coppola in haar speelfilm uit 2006 met
een giechelende, puberaal-erotische Marie Antoinette.
Je wordt opgenomen in een droomwereld. Een film die je
niet bewust maakt van het leven maar die je er van afleidt.
Museum De Paviljoens volgt een andere koers. In De
Paviljoens gaat het om het wereldbeeld van de kunstenaar en de individuele werken waar je toegang toe krijgt.
Je moet er wat voor doen maar je krijgt er ook veel voor
terug. Rudi Fuchs schreef ooit dat het publiek ‘niet meer
gewend is veel moeite te doen om te begrijpen wat het
museum laat zien’. Dat mag zo zijn, maar alles vloeit en
de tijd van de diepgang lijkt zijn einde te naderen, zoals
ik in het volgende hoofdstuk zal beschrijven.
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Aardverschuivingen
Het barbarendom
Ik moet bekennen, ik lees niet veel romans. En dat plaatst
mij al met één been in het barbarendom, zoals we dadelijk
zullen lezen. Ik lees meer non-fictie dan fictie omdat ik
niet het geduld heb voor al die psychologische nuances
van fictieve personages. Zo, dat is er uit.
Er zijn mensen die niet alleen romans lezen maar die
hun boeken ook regelmatig herlezen. Ze willen het verhaal nog eens tot zich laten doordringen of ze zoeken
naar details en diepere lagen die ze de eerste keer niet
hadden opgemerkt. Het zal u niet verbazen dat ik dat
zelden doe. In mijn leven heb ik maar een paar boeken
van kaft tot kaft herlezen. En toch zijn er twee boeken
die ik niet tweemaal maar zelfs driemaal heb gelezen.
Het waren boeken die me intrigeerden en telkens vond
ik er ideeën in die ik de eerste keer niet had opgemerkt.
Beide boeken beschrijven één helder omschreven inzicht
en allebei zijn het lange essays van een Italiaanse auteur.
Auteurs die met een grote gretigheid proberen de wereld
te beschrijven zoals die hen voorkomt in plaats van zoals
die zou moeten zijn. Realisten die zich weinig aantrekken van wat in het dagelijks leven als waardevol wordt
gezien; ze laten zich niet hinderen door morele dogma’s.
Ethische beginselen zijn functioneel voor ons praktisch
handelen, maar de door de ethiek vastgelegde normen
zijn vaak zo ingebed in ons denken dat we de achterliggende logica zijn vergeten. Want normen en waarden
zijn gebaseerd op idealen of sterker, op ideologieën. En
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Arnon Grunberg zei al: ‘Waar ideologieën zijn, daar zijn
rookgordijnen.’
Beide Italiaanse auteurs proberen de rookgordijnen
weg te blazen en ze kijken met een ongewoon heldere
blik naar de verschijnselen. U kunt zich voorstellen dat
beide boeken van invloed waren op de ideeën in dit boek.
In een van de volgende hoofdstukken zal ik de 16e
eeuwse strateeg, denker, filosoof, muzikant, diplomaat en
schrijver Niccolò Machiavelli aanhalen. Zijn beroemdste
werk is Il Principe, De Heerser. Een scherpe analyse van
de werking van de macht; een handleiding voor heersers,
hoe zij aan de macht kunnen komen en hoe ze vervolgens
aan de macht kunnen blijven. Ik realiseer me dat ik weinig nieuws vertel. Het is een met ijzeren logica opgesteld
betoog, gebaseerd op zijn ervaring als diplomaat en denker in het chaotische Italië in de tijd van de renaissance
met toen nog talloze stadstaatjes en vorsten. Zijn boek is
zo rationeel en daarmee zo amoreel en zo cynisch dat het
in grote delen van Europa lange tijd verboden is geweest.
Il Principe heeft een realisme dat niet gepolijst is door een
idealistisch wereldbeeld, maar het beschrijft de wereld,
en haar mensen, hoe die was en nog altijd is. Het is een
van die zeldzame werken die honderden jaren na publicatie nog steeds gelezen worden omdat we er belangrijke
mechanismen in herkennen en omdat we er wat van denken te kunnen leren.
Bijna vijfhonderd jaar na Il Principe, in 2006, publiceert
Alessandro Baricco zijn werk I Barbari, De Barbaren. Net
als Machiavelli observeert Baricco de mensen en hij ziet
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veranderingen die hij zo objectief mogelijk probeert te
beschrijven. Baricco schildert de disrupties in onze cultuur. Disrupties die door velen als een bedreiging worden
gezien en dat misschien ook wel zijn. Baricco laat zich
echter niet afleiden door de consequenties van die veranderingen. Hij laat ons zien dat de waarden waarop onze
moderne beschaving is gegrondvest worden aangetast,
maar hij laat zich niet verleiden tot een cultuurpessimistische klaagzang dat onze beschaving naar de knoppen gaat.
Hij ziet een mutatie en hij beschrijft die mutatie neutraal.
Baricco heeft een verklaring voor de verzuchting van
Rudi Fuchs dat mensen geen moeite meer willen doen
‘om te begrijpen wat het museum laat zien’. Hij vertelt
dat het ideaal van de diepgang – de wens om echt door
te dringen tot de kern van de dingen, tot hun diepste
wezen – teloorgaat:
[ab] Eergisteren nog moesten onze voorouders zich
inspannen voor Wagner, er talloze keren opnieuw
naar luisteren tot ze in staat waren om wakker te
blijven tot het einde, en het te begrijpen; en dus
eindelijk ook echt ervan te genieten.
[...]
Denk eens aan al die uren van studeren en luisteren
die nodig waren om datgene te kweken wat Adorno
een ‘expert’ noemde, dat wil zeggen de enige soort
luisteraar die in staat is het meesterwerk naar waarde te schatten.
[...]
Zoals de klassieke muziek ons leert is er zonder inspanning geen prijs, en zonder diepgang geen ziel.
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Zonder inspanning geen prijs, en zonder diepgang geen
ziel, dát is de centrale gedachte van ons 19e en 20e
eeuwse cultuurideaal. Baricco vertelt dat de idee van een
ziel bovenal een 19e eeuwse uitvinding is. Met de ziel
stelde de mens zich boven de natuur, boven zijn dierlijke
identiteit. De ziel geeft de mens spiritualiteit, en plaatst
de mens ergens tussen de natuur en het goddelijke.
Alhoewel de idee van een ziel wortelt in de klassieke oudheid en in het humanisme van de renaissance, ging de
ziel pas in de 19e eeuw mainstream.
Het is een patent van de 19e eeuwse burgerij. Die
zorgde ervoor dat de overtuiging gemeengoed werd
dat de mens in zichzelf het respijt van een spirituele
weerkaatsing had, en in zichzelf de afstand tot een
hogere, verhevener horizon koesterde. Waar hij die
koesterde? In zijn ziel.
De uitvinding van de ziel hadden de 19e eeuwse burgers
nodig omdat ze de eersten waren die ‘probeerden de
wereld te bezitten’ zonder dat ze tot de adel behoorden,
zonder dat ze beschikten over een door God vastgelegd
geboorterecht. Ze moesten hun grootsheid in zichzelf
zien te vinden, niemand die ze daarin bevestigde, geen
God en geen koning. En die grootsheid vonden ze door
studie, door de kunst, door de wetenschap. Door zichzelf
een ziel toe te kennen emancipeerden ze zich en bouwden ze aan de moderne idealen van onze beschaving. Die
beschaving onderscheidde zich van het voorgaande en
kwam met nieuwe culturele vormen. Vormen die de oude
klasse niet altijd waardeerde. Baricco citeert een gezag71

hebbend Londense criticus die in 1827 schrijft over de
Negende Symfonie van Beethoven:
Elegantie, puurheid en maat, die de basisprincipes
van onze kunst vormden, maken geleidelijk plaats
voor een nieuwe, frivole en pompeuze stijl die
wordt gehanteerd door de oppervlakkige talenten van onze tijd. Hersenen die, door opvoeding
en gewoonte, nergens anders aan kunnen denken
dan aan kleren, roddels, romans lezen en morele
losbandigheid, zijn nauwelijks in staat te genieten
van de ingewikkeldere, minder koortsachtige geneugten van de wetenschap en de kunst. Beethoven
schrijft voor díé hersenen, en daarin schijnt hij ook
tamelijk succesvol te zijn, als ik de loftuitingen
moet geloven die ik overal hoor opkomen voor dit
laatste werk van hem.
Maar alles vloeit en de Negende van Beethoven is tegenwoordig een van de kroonjuwelen van onze beschaving.
Een beschaving die op zijn grondvesten staat te schudden
want de concentratie op de individuele werken is aan het
verdwijnen. Baricco legt zijn vinger op de zere plek van
Rudi Fuchs. Eruditie is een woord dat nieuwe generaties weinig zegt. Baricco ziet de cultus van de diepgang
verdwijnen. Mensen halen de betekenis niet meer uit de
jarenlange studie van een steeds kleiner vakgebied. Nee,
mensen gaan minder de diepte in; we laten ons sneller
afleiden door nieuwe ervaringen en nieuwe impulsen; we
blijven meer aan de oppervlakte. Maar daarmee zijn we
ook wendbaarder. Het gaat ons om de beweging, om de
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opeenvolgende reeks van gebeurtenissen. Baricco stelt de
19e eeuwse visie tegenover de nieuwe manier van denken:
Aan de basis van een dergelijk dynamisch model
herkennen we een overtuiging die stevig verankerd
is in het dna van de burgerbeschaving van de romantiek; het idee dat het mooie onlosmakelijk is
verbonden met enige vorm van vooruitgang. De
scheppende handeling had een waarde wanneer zij
een stap voorwaarts genereerde, en het nieuwe had
een waarde wanneer het voor voltooiing van het
oude zorgde.
[...]
De stap voorwaarts is iets wat [de barbaren] niet begrijpen; zij geloven in de stap zijwaarts. Beweging
vindt plaats wanneer iemand in staat is de rechtlijnigheid van de ontwikkeling te verbreken, en zich
zijwaarts verplaatst. Er gebeurt niets relevants,
behalve als er verschil optreedt. De waarde is het
verschil, bedoeld als zijwaartse afwijking van het
voorschrift van de ontwikkeling.
Ik moet denken aan de 20e eeuwse avant-garde in de
beeldende kunst. Dat was de voorhoede die de grote
massa de weg wees: de kunstenaars die nieuwe vormen
en thema’s presenteerden om zo de kunst en daarmee de
maatschappij te helpen ontwikkelen. Het expressionisme
was een reactie op het impressionisme en daarna kreeg
je het symbolisme en het kubisme en het dadaïsme en
fluxus en pop art en de Neue Wilden. Iedere stroming
– er waren er nog veel meer – kende zijn eigen genie of
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genieën. Van Gogh, Picasso, Jackson Pollock, Andy
Warhol, Joseph Beuys en noem maar op. Net als de ziel
is het genie een 19e eeuwse, romantische uitvinding. Het
genie behoorde niet alleen tot de avant-garde, nee, het
genie forceerde de doorbraak waarna de stoottroepen
van de avant-garde de weg verbreedden zodat de massa
kon volgen. De laatste decennia is de avant-garde in
de beeldende kunst dood verklaard. Het beeld van een
almaar voortdurende ontwikkeling, waarbij het nieuwe
zorgde voor de voltooiing van het oude, was niet meer
vol te houden. Maar nog altijd zoekt de kunstkritiek naar
logica en samenhang in het oeuvre van een kunstenaar
en nog altijd dient het werk van een kunstenaar zich te
verstaan met het werk van zijn collega’s. Nog altijd kan
de kunst het beste begrepen worden door de mensen die
er het meeste studie van hebben gemaakt. En dat spreekt
de barbaar nauwelijks aan. De barbaar shopt en zapt en
springt van een middeleeuwse icoon naar een Japanse
manga-strip en van de plaatjes van Herman Brood naar
het meisje met de parel van Vermeer. De barbaar zoekt
naar het verschil in plaats van de ontwikkeling.
Maar hoe komt dat? Waardoor is die mutatie, die wezenlijke verandering veroorzaakt? Baricco zegt dat alle grote
cultuurveranderingen kwamen op momenten dat nieuwe
groepen toegang kregen tot kennis, technieken en hulpmiddelen die voorheen voorbehouden waren aan kleinere
groepen. De uitvinding van de drukpers bijvoorbeeld
heeft de verspreiding van kennis enorm versterkt waardoor veel meer mensen niet alleen de bijbel konden lezen,
maar ook verderfelijke boeken zoals die van Galileï. Ze
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konden zich emanciperen en ze hervormden de cultuur
naar hun eigen beeld. Het ontstaan van de Verlichting
en kort daarna de romantiek was een emancipatie van de
burgerij die zich een plaats verschafte naast de edelen.
Wetenschap, kunst en technologie kregen in de loop van
de 18e eeuw steeds meer momentum, waarna de burgerij
in de 19e eeuw zijn eigen denkkader en wereldbeeld kon
vestigen.
Dat is het verleden en daarom stel ik de vraag nogmaals:
waardoor wordt de mutatie in ons denken van dit moment verklaard? Baricco wijst op de informatietechnologie. Net als toen de drukpers werd uitgevonden stellen
de nieuwe technieken grotere groepen mensen dan voorheen in staat om actief aan de cultuur en de culturele
productie deel te nemen. Het ontstaan van de informatiemaatschappij ligt aan de basis van de grote culturele
aardverschuivingen die we nu meemaken. Niet voor
niets wijdt Baricco drie hoofdstukken van zijn boek aan
Google. Hij beschrijft het succes van de oprichters van
deze zoekmachine, die een algoritme bedachten waardoor iedereen veel sneller en veel preciezer de informatie
kan vinden die hij zoekt. De kwaliteit van informatie
wordt niet meer door die éne expert bepaald maar door
het aantal linkjes dat verwijst naar de website waarop die
informatie is te vinden. Kwaliteit is voor barbaren dus
iets wezenlijk anders dan voor eerdere generaties.
Het idee dat ‘begrijpen’ en ‘weten’ betekenen dat
je diep in moet gaan op dat wat we bestuderen, tot
we de essentie ervan bereiken, is een mooi idee dat
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aan het uitsterven is. Daarvoor in de plaats komt
de instinctieve overtuiging dat het wezen van de
dingen niet een punt is maar een baan, dat het niet
in de diepte verborgen zit maar over de oppervlakte
verspreid ligt, dat het niet binnen in de dingen
schuilt, maar zich vertakt aan de buitenkant ervan,
waar ze daadwerkelijk beginnen, dat wil zeggen
overal. In een dergelijk landschap moet de handeling van ‘kennen’ iets zijn wat verwant is aan het
snel doorklieven van het menselijk weten, waarbij
de verspreide banen die we ideeën, of feiten of personen, noemen opnieuw worden gereconstrueerd.
In de wereld van internet hebben ze die handeling
een exacte naam gegeven: ‘surfen’ (bedacht in 1993,
niet eerder, geleend van die types die op een plank
de golven bedwingen). Zie je de lichtheid van het
brein dat op de schuimende golven balanceert?
Het is de informatietechnologie die onze wereld razendsnel en onherkenbaar verandert. Onlangs las ik dat in
2016 waarschijnlijk vijf miljard mensen een smartphone
hebben. Daarmee hebben ze toegang tot de hele wereld.
Probeer je voor te stellen wat ons dat nog gaat brengen.
Denk aan de vele industrieën die nu al zijn verdwenen of
disruptief veranderd. De muziekindustrie, de beurshandel, het bankwezen, de bibliotheken. Er komt geen einde
aan die lijst. Maar belangrijker nog dan de vraag wat die
nieuwe informatietechnologieën voor de industrieën
betekenen vind ik de ‘herbedrading’ die ze in ons hoofd
veroorzaken. Onze beschaving is aan het veranderen en
daar zitten we nog middenin.
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Als je de analyse van Baricco tot je door laat dringen en
als je je niet laat hinderen door oude waardeoordelen,
dan worden de verschijnselen om je heen veel helderder. De rookgordijnen trekken op. Opeens kan ik mijn
desinteresse voor veel romans begrijpen. Opeens snap ik
mijn honger naar nieuwe ideeën uit onverwachte hoeken
en opeens begrijp ik mijn behoefte om de grenzen van
de vakgebieden te overschrijden, dezelfde grenzen die
de expert zo koestert. Ik ben een barbaar! En misschien
heeft ook Gitta Luiten, de directeur van de Mondriaan
Stichting, iets van een barbaar, als ze verzucht: ‘Dat
kunsthistorisch perspectief is de pest.’ In de volgende
hoofdstukken komen nog meer barbaren aan het woord.
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Aardverschuivingen
Het museum
is een mijnheer
Baricco laat zien dat de veranderende beschaving en de
evoluerende mens onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Dat is logisch want een beschaving wordt gevormd
en gedragen door de mensen die in die beschaving leven.
Baricco wijst op internet en de communicatiesamenleving als de grote aanjagers van al die veranderingen.
Daardoor worden mensen als visjes die vlak onder de
waterspiegel van een snelstromend riviertje heen en weer
schieten. Het is onduidelijk wat ze zoeken; de beweging
lijkt belangrijker dan de richting.
De invloed van de computer en internet op onze veranderende beschaving is nauwelijks te overschatten. Maar
ik geloof niet dat dat het enige is. In de loop van de 20e
eeuw zijn er vele technieken beschikbaar gekomen die
onze leefwereld groter én kleiner hebben gemaakt. Groter
omdat we naar plekken konden gaan die voorheen onbereikbaar waren en kleiner omdat die plekken dichter bij
ons eigen huis kwamen te liggen. De Aarde krimpt en
tegelijkertijd reizen we steeds verder. Lag Nieuw-Zeeland
vroeger aan de andere kant van de wereld, tegenwoordig
is het nog maar een dag reizen. En als ik wil, bel ik die
geëmigreerde vriendin nu uit haar bed. Ons gevoel voor
plaats en tijd is drastisch veranderd in de afgelopen honderd jaar. De fiets zorgde ervoor dat we makkelijk van de
ene kant van de stad naar de andere kant konden komen;
de auto verbond dorpen en steden met elkaar; en het
vliegtuig bracht ons andere landen en zelfs continenten.
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Toen ik dertig jaar geleden in Den Haag kwam wonen zag
ik nog regelmatig dames in Scheveningse klederdracht
over straat gaan. De laatsten daarvan zitten nu in het verzorgingstehuis. Het trottoir is overgenomen door mensen
die hun kleding inspireren op de Amerikaanse televisieserie Mad Men. De wereld is groter geworden en kleiner.
Toen ik op de lagere school zat had ik één Turkse jongen
in de klas. Zijn vader was gastarbeider in de Twentse textielindustrie. Die fabrieken zijn inmiddels gesloten omdat ze de concurrentie met Azië niet aankonden en na de
komst van de Turkse arbeiders zijn nog vele buitenlanders,
allochtonen, nieuwkomers, gelukzoekers, of hoe we ze in
de loop van de tijd ook hebben genoemd, naar Nederland
gekomen. De wereld is kleiner geworden en groter.
We leven in een wereld met heel veel kansen en heel veel
mogelijkheden en als glinsterende visjes schieten we
heen en weer. Maar tussen de stenen verscholen zitten de
visjes die het allemaal te druk vinden, die in de vele kansen vooral bedreigingen zien. En geef ze eens ongelijk.
Jaren hebben ze gewerkt om zich een zekere welstand
te veroveren en dan opeens horen ze dat de bomen niet
meer tot in de hemel groeien, dat we ons moeten voorbereiden op stagnatie en misschien krimp. Ze zien bankiers
naar kansen graaien en ze voelen het gevaar dat al die
snelle veranderingen tot in hun voortuintje door zullen
dringen. Want in iedere verandering kun je zowel een
kans als een bedreiging zien. De kansen zijn er voor de
mensen die door hun intellect en opleiding, of door stom
geluk, de veranderingen in groei weten om te zetten. De
bedreigingen zijn er voor de rest.
79

Het leven is een maalstroom en de mensen proberen zich
aan te passen, we proberen te adapteren. De een valt het
makkelijker dan de ander, maar allemaal reageren we op
de veranderingen. We passen onze normen aan, onze
verwachtingen en onze vaardigheden. We transformeren
samen met onze cultuur. En het besef begint door te
dringen dat ook het museum niet kan achterblijven. Alle
mensen die ik voor dit boek interviewde vroeg ik of de
samenleving andere eisen aan musea stelt dan pakweg
tien of twintig jaar geleden. En iedereen zei ‘ja’. Gitta
Luiten van de Mondriaan Stichting bijvoorbeeld:
[gl] De samenleving stelt sowieso andere eisen dan
100 of 150 jaar geleden, toen musea ontstonden.
Maar als je bedenkt hoe sterk de samenleving veranderd is dan kun je niet volhouden dat je hetzelfde
moet bieden als 10, 20 jaar geleden. Bovendien is
de wereld natuurlijk veel kleiner geworden met de
internationalisering. Je hebt nieuwe technieken en
al die dingen samen zorgen ervoor dat het museum
niet meer kan doen wat het 10, 20 jaar geleden deed.
[...]
Vroeger was de samenleving lekker overzichtelijk.
Je had in het dorp de burgemeester en de notaris
en de museumdirecteur. Dat waren de autoriteiten.
Als die iets zeiden dan geloofde je dat. Onvoorwaardelijk bijna. Maar dat is niet meer zo. Je hoort het
ook van artsen, dat mensen hebben zitten googelen
‘en opeens denken die mensen dat ze meer weten
dan ik’. Vroeger sprak je de dokter niet tegen en nu
wel.
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Het verlies aan autoriteit is de constante die in bijna ieder
interview terugkeert. Luister naar Paul Spies van het
Amsterdam Museum:
[ps] Het museum was een instituut, een gerespecteerd instituut. Maar respect is tegenwoordig niet
meer vanzelfsprekend.
[...]
Dus de gemeenschap reageert ook naar de museumwereld niet meer als vanzelfsprekend: ‘U bent een
gerespecteerd instituut dat ik omarm, ook al ga ik
er niet heen.’ Er wordt nu kritisch gekeken naar wat
wij doen voor de gemeenschap. En het is heel reactief. Mensen zijn een beetje bozig over het feit dat
wij ons te weinig verantwoorden over wat wij met
de financiën, die door de gemeenschap ter beschikking worden gesteld, doen. Althans, dat is wat de
politiek ons probeert duidelijk te maken. Wij moeten dus naar de gemeenschap veel duidelijker maken
waarom wij er zijn. Dus de noodzaak in de komende
decennia is: verkondig wat je bent, wat je doet,
voor wie, waarom je het doet en wat het uitmaakt.
Waarom het belangrijk is. Ook bij de groep die nauwelijks gebruik van je maakt. Dus je bent niet alleen
maar voor de gemeenschap van liefhebbers bezig.
‘Respect is niet meer vanzelfsprekend’, zegt Paul Spies.
De autoriteit van het museum staat onder druk en daarmee het respect. Want het is de autoriteit die je respecteert. Ook het Rijksmuseum, dat zich trots ‘Hét museum
van Nederland’ noemt, zoekt naar nieuwe wegen om haar
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autoriteit vast te houden. Mede daarom biedt het nieuwe
museum na de heropening een chronologisch overzicht
van onze cultuur. Wim Pijbes wil met die chronologische opstelling een ‘ijkpunt’ aan de mensen bieden; een
boven alle individuele meningen en opvattingen verheven ‘grondwet voor de algemene norm en smaak en dan
is chronologie een geaccepteerde drager waar niemand
tegen kan zijn’.
[wp] Er is een veel grotere noodzaak voor musea
om verantwoording aan de samenleving af te leggen. Omdat wij met publieke middelen werken.
En die samenleving die vraagt er ook om?
Ja, dat zie je elke dag in de krant. Wij moeten voor
onszelf en ook voor de samenleving in toenemende
mate kunnen uitleggen waarom wij doen wat wij
doen en voor wie. En waarom dat belangrijk is.
Heb je het gevoel dat de Nederlandse musea dat al goed
doen?
Nee. Als ik kijk naar de kunstwereld die alleen
maar ‘schande, schande’ roept, dan zeg ik: ‘Dat is
voorbij.’
Hoe moet je het dan doen?
Je moet zeggen waar je goed in bent en waar je
onmisbaar in bent voor de samenleving.
Is dat niet een van de grote problemen: dat we niet weten
hoe we dat moeten doen?
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Ja, dat klopt, maar dat zijn andere instituties en de
politiek ook verleerd. Er is een golf van populisme
over ons heen gekomen die geen respect meer heeft
voor de oude hiërarchieën. Een advocaat... die zit
in spelletjesshows...
Je noemt het populisme?
Ja, dat noem ik populisme omdat het snel oordeelt
over dingen, omdat het reageert op de waan van de
dag. Er is geen respect meer voor hiërarchieën van
weleer. De Nederlandsche Bank: is dat een meneer?
Banken überhaupt?
Het museum was ooit ook een meneer...
Ja, precies. Is dat nog zo? Niet meer...
Dat museum is een mijnheer is de enigszins ironiserende
titel van een studie over de geschiedenis van het Van
Abbemuseum van 1936 tot 2003. Musea, en zeker het
Van Abbe, zijn gevormd door de artistieke keuzes, de persoonlijke smaak en de maatschappelijke opvattingen van
de museumdirecteur. Het was zijn visie (toen was het nog
vrijwel altijd een man) die het museum uiteindelijk autoriteit gaf. Maar die tijd is voorbij, zoals Wim Pijbes beaamt.
En Meta Knol van De Lakenhal is het met hem eens:
[mk] Het museum is geen meneer meer, het museum communiceert ook niet meer op basis van
autoriteit, of althans, wordt als zodanig veel minder
erkend en moet zich dus op een andere manier verhouden tot haar publiek.
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Hoe verhoudt zich dat tot ‘kwaliteit’?
In een autoritaire verhouding wordt het antwoord
op de vraag wat kwaliteit is for granted genomen en
dat is niet meer zo. Kwaliteit wordt dus bevraagd,
wordt ter discussie gesteld en moet beargumenteerd worden, meer dan vroeger het geval was.
Als het museum geen meneer meer is, wat is het dan
wel?
Het is in elk geval een caleidoscoop. Eénvoud mag
dan de behoefte zijn, de werkelijkheid is een caleidoscopische werkelijkheid. Maar ook in die werkelijkheid moet je pal staan voor kwaliteit, want dat is
je professionele opdracht, daar ligt je passie. Maar
je moet het wel verbinden met de belevingswereld
van de mensen die je tot je publiek rekent. En dat
vraagt om een ander soort uitleg, of een ander soort
benadering.
Maar wat is dan kwaliteit? We leven in een postmoderne
samenleving van ‘jouw kwaliteiten zijn de mijne niet’.
Hoe ga je daar als museum mee om?
Je kunt het begrip ‘kwaliteit’ helemaal kapot redeneren door te zeggen dat alles altijd een subjectieve
keuze is, maar daar schiet je helemaal niets mee
op. Kwaliteit is iets wat je benoemt, je verklaart iets
tot kwaliteit. Hoe meer mensen dat doen hoe meer
autoriteit die verklaring heeft. Dat is dan intersubjectiviteit, zou je kunnen zeggen. Als veel mensen
zeggen dat het kwaliteit heeft, dan kun je ervan
uitgaan dat dat werkelijk het geval is. Het museum
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speelt een heel belangrijke rol als selectiemechanisme. Het museum kiest en kwaliteit is heel lang
een belangrijke graadmeter geweest. Men ging er
ook vanuit dat het museum de capaciteit heeft om
die kwaliteit uit te selecteren.
En is dat nog wel zo?
Nee, dat wordt veel meer ter discussie gesteld. Het
wordt niet vanzelfsprekend aangenomen dat als het
museum het presenteert het ook die kwaliteit heeft.
Daar hebben we het, het k-woord van de cultuur: kwaliteit. Wat is kwaliteit? Is kwaliteit iets wat waardevol is?
En wat is dan waardevol? Datgene wat in klinkende munt
te vertalen is? Of heeft kwaliteit daar niets mee te maken? Voor de meesten in de culturele sector is kwaliteit
nog altijd een relatief statisch gegeven, kwaliteit zien ze
als een onveranderlijke grootheid. Iets dat kwaliteit heeft
behoudt die kwaliteit altijd. Maar dat is een misverstand.
In de voorgaande pagina’s lazen we dat de autoriteit van
het museum onder druk is komen te staan en dat komt
omdat het publiek niet meer automatisch dezelfde waarden toekent aan zaken die tot voor kort boven iedere
discussie verheven waren. Daarom kiest Wim Pijbes voor
de chronologie als ‘een geaccepteerde drager waar niemand tegen kan zijn’ en daarom beklemtoont Paul Spies
de noodzaak om in de komende decennia te verkondigen
‘wat je bent, wat je doet, voor wie, waarom je het doet en
wat het uitmaakt’. Hij heeft gelijk, maar ik wil het woord
‘verkondigen’ vervangen door het woord ‘onderzoeken’
want met het verkondigen van je bestaansreden ben je er
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niet. Musea zullen er voortdurend over na moeten blijven denken waarom ze bestaan, voor wie en welke kwaliteiten ze kunnen bieden. Ziet u overigens hoe ik hier
stiekem het enkelvoudige ‘kwaliteit’ heb vervangen door
het meervoud? Laten we eens beter gaan kijken naar
waarden, kwaliteiten en betekenis.
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Aardverschuivingen
Het einde
van de waarheid
Als we willen begrijpen waarom al die aardverschuivingen zo belangrijk zijn voor musea, ontkomen we er niet
aan even iets dieper te duiken in de herkomst en de
huidige staat van zulke beladen begrippen als waarheid,
kwaliteit en betekenis. Ik hou het zo kort mogelijk.
Wij mensen zijn gezegend met een bewustzijn. Dat bewustzijn helpt ons om sneller en effectiever te leren. Het
bewustzijn is de gangmaker van ons verstand. Door ons
bewustzijn kunnen we de situatie gemakkelijker naar
onze hand zetten. In plaats van dat de leeuw op ons
jaagt, zijn wij met speren en geweren op leeuwen gaan
jagen. We zijn hutten gaan bouwen, akkers bewerken
en uiteindelijk hebben we steden gebouwd. We hebben
de gevaarlijke buitenwereld effectief omgevormd tot
een behaaglijke verblijfplaats. Maar we zijn niet alleen
gezegend met ons bewustzijn, we worden er ook door
geplaagd. Want zodra we even tijd hebben om uit te rusten van het jagen en we zitten rond het vuur, dan gaan
we nadenken over de zaken die we hebben meegemaakt
en we gaan ons afvragen hoe de wereld in elkaar steekt
en wat de zin van alles is en wat de noodzaak is en het
nut. Zo is religie ontstaan en filosofie en kunst en wetenschap. Allemaal methoden om greep te krijgen op
die onbegrijpelijke wereld en allemaal middelen om de
waarheid te achterhalen en in een model of in een beeld
te vangen.
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Een aantal jaren geleden las ik een artikel over een 19e
eeuwse wetenschapper die dacht dat de grootste ontdekkingen al waren gedaan; we hoefden nog maar een paar
invuloefeningen te doen en wij zouden alles begrijpen.
We waren er bijna. De puzzel was vrijwel gelegd. Maar
de wereld bleek ingewikkelder dan hij 150 jaar geleden
dacht. De realiteit was complexer dan hij zich voor kon
stellen en ook complexer dan wij ons kunnen indenken.
Telkens wanneer je denkt dat je het helder ziet, doemen
de tegenstrijdigheden op en blijkt het gevonden model
toch niet zo vast en niet zo zeker. Zo gek is dat niet, want
wij mensen denken in categorieën. Voor ons is een boom
een boom. Maar de natuur doet dat niet, is dom en blind,
kan geen boom bedenken. Waarom zou de natuur zich
dan aan onze modellen houden? Je kiest je eigen abstracties, want zonder die abstracties, zonder die reducties
van de werkelijkheid is de wereld te complex en te ambivalent.
De hoop dat er ooit een universeel model gevonden
wordt, voor de omschrijving van onze waarnemingen en
ervaringen, blijft aanlokkelijk. Immers, hoe beter je kijkt,
hoe meer je ziet, maar uiteindelijk is geen van de modellen bestand tegen de complexiteit. Wetenschappers blijven zoeken, kunstenaars doen het, net als economen en
politici. Het is de heilige graal van alle tijden: een model
dat de werkelijkheid perfect beschrijft en transparant
maakt – een model als een perpetuum mobile dat eeuwig
op eigen kracht blijft draaien.
Maar die ene, échte waarheid blijft ons ontglippen. We
lijken niet dichterbij te kunnen komen. De wereld is niet
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eenvoudiger geworden in de afgelopen eeuwen. Hoe
meer modellen we opstellen, hoe transparanter alles
lijkt te worden, maar ook hoe complexer want het ene
model sluit niet aan op het andere. Dick Rijken, lector
Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse
Hogeschool en tot voor kort voorzitter van de commissie
eCultuur van de Raad voor Cultuur, geeft een voorbeeld
uit de wiskunde:
[dr] Euclides heeft ooit een geometrie bedacht.
Maar toen we met onze instrumenten naar de dingen gingen kijken, bleek dat je met die geometrie
niet alles even eenvoudig kunt beschrijven. De
structuur van kristallen bijvoorbeeld. Het probleem met kristallen was dat je er slecht aan kon
rekenen. Want geen enkel kristal is 90 graden. Die
waren bijvoorbeeld, heel regelmatig, op 60 graden
gebaseerd. Toen bedachten wiskundigen in de 19e
eeuw een nieuwe geometrie met als uitgangspunt
60 graden. Wat krijg je dan? Een heel nieuw systeem met relaties en axioma’s en bewijzen en stellingen, zoals de Euclidische geometrie, maar in
zichzelf besloten coherent en veel beter bruikbaar
om aan kristallen te rekenen.
De wereld is te complex om in één model te vangen?
Bernhard Riemann schrijft daarover in een artikel
Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde
liegen. Riemann zegt dat geometrie niet een beschrijving van de waarheid is, maar een conceptueel
systeem dat in sommige gevallen beter bruikbaar is
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dan in andere gevallen. Op een diep-wetenschappelijk niveau is het niet meer de waarheid die in de
dingen ligt, maar de waarde die we kunnen creëren
door op een bepaalde manier te kunnen kijken. Dus
het is echt een verschuiving van perspectief: van
binnen naar buiten. Het gaat niet meer om het ontdekken van waarheid, maar: ik heb een wereld waar
ik een betekenis in moet proberen te zien of te componeren en daar heb ik instrumenten voor nodig.
Daarmee verschuif je van waarheid naar waarde.
We verschuiven van waarheid naar waarde. En dat heeft
ook gevolgen voor zo’n mooi begrip als kwaliteit. Want
vroeger was kwaliteit de aanspraak op de waarheid. De
kunst van Rembrandt was het beste dat onze Gouden
Eeuw heeft voortgebracht. En de Nachtwacht is weer het
beste dat Rembrandt heeft geschilderd. Daarom hangt
de Nachtwacht straks weer midden in de eregalerij van
het vernieuwde Rijksmuseum. Maar ons begrip van kwaliteit verandert. Kwaliteit is niet meer een aanspraak op
de ultieme waarheid maar een aanspraak op een relatieve
waarde. Het is niet meer ‘Rembrandt ís de beste’ maar ‘ik
vínd Rembrandt de beste’. Het is de waarde of de betekenis die wij er aan hechten.
Gregory Bateson noemt betekenis the difference that
makes a difference. Data is het verschil, maar niet alle
verschillen doen er toe. De verschillen die er wél
toe doen, die hebben betekenis. En daarmee zegt
hij dat de essentie van informatie is dat het betekenis heeft, anders is het ruis.
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Dus jij zoekt continu naar datgene wat het verschil
maakt?
Wat ‘een’ verschil maakt. Sommige verschillen zijn
belangrijker dan andere, dat is de waardering van
verschillen.
[...]
We zijn volgens mij aan het einde gekomen van dat
hele verlichtings-/modernisme-achtige denken. Van
maakbaarheid, van begrijpbaarheid en voorspelbaarheid. We hebben inmiddels dingen gemaakt
die zo complex zijn, die zijn niet meer te voorspellen; er is zo veel ruis in de samenleving dat zaken
toch weer anders lopen dan je had gedacht. Voor je
iets geanalyseerd hebt is het alweer veranderd en
kun je opnieuw beginnen. Dat werkt allemaal niet
meer. Karl Marx heeft het concept van de avantgarde bedacht: ‘De intellectuelen moeten voor de
troepen uitlopen en ze de weg wijzen.’ Daar zit heel
sterk een progressiviteitsdenken in: ‘Ik leid en jij
volgt.’ Dat is voorbij, dat is er niet meer. Kijk naar
de muziek. Ik vroeg laatst aan een docent van het
conservatorium in Den Haag: ‘Wat staat er nou op
de iPods van jouw studenten?’ Hij zegt: ‘Alles, van
Hongaarse volksmuziek tot Metallica en vage punk.’
Wat komt er in de plaats van dat universele structureren en het doen van grote uitspraken en aanspraken?
Ik denk een enorm breed veld van ideeën die allemaal relatie met elkaar hebben. En we krijgen
een totaal andere relatie tussen heden, verleden en
toekomst. Ik denk dat het verleden – in ieder geval
91

in de nabije toekomst – belangrijker wordt dan ooit
tevoren. Omdat het verleden allemaal verhalen,
verklaringen en betekenissen zijn.
Het verleden wordt extra belangrijk omdat we verward
zijn geraakt in die complexe, caleidoscopische werkelijkheid?
Ja, waar moet ik me nog in wortelen?
Het verleden biedt ons verhalen, verklaringen en betekenissen en daarmee kunnen we ons wortelen in deze complexe tijd. Paul Spies van het Amsterdam Museum zegt
hetzelfde, maar hij formuleert het net wat anders:
[ps] Kijk, we zijn allemaal verhalenvertellers.
Musea, filmmakers, auteurs en toneelschrijvers,
we zijn allemaal verhalenvertellers. We zijn allemaal vermaaksindustrie, dus we zijn allemaal
bezig vooral de vrije tijd te vullen. We weten allemaal iets meer dan de consument zelf, want we
zijn gespecialiseerd in bepaalde verhalen. Maar
wat het Amsterdam Museum doet is niet de muze
van de kunst wakker kussen bij de mensen, maar
de muze van de geschiedenis. En wat is de functie
van geschiedenis? Geschiedenis vertelt het verhaal
van waar ik vandaan kom. Waar ben ik nu? Tot wie
verhoud ik mij en waar wil ik heen? In die functie
heeft het museum met de geschiedenis van de stad
te maken. Dus, help mensen hun plek in de samenleving, in de geschiedenis, te vinden. Het museum
draagt bij aan de binding in de gemeenschap.
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Weet u nog, het radicale antwoord van Charles Esche uit
het begin van dit boek op de vraag wat een museum is?
Hij ziet het museum niet meer als een gesloten gebouw
maar als een werkzaam bestanddeel van de samenleving.
Paul Spies zegt eigenlijk hetzelfde, net als Dick Rijken.
En ik denk dat dat de grootste consequentie is van die
enorme draai die musea nu aan het maken zijn. Musea
richten zich weer op de mensen omdat ze zien dat ze daar
betekenissen, verhalen en waarden mee kunnen delen en
dat dat meer oplevert dan het oude modernistische streven om de waarheid te achterhalen en die vervolgens uit
te dragen.
‘Betekenis is het verschil dat het verschil maakt’, zegt
Dick Rijken, de rest is ruis. Musea hebben in toenemende mate moeite om de traditionele waarheden over te
brengen. Waarheden die niet overkomen zijn ruis en ruis
is betekenisloos of saai. Neem mijn zoon, hij vindt musea
saai. Alle musea? Hij zegt van wel, maar dat is niet waar.
Twee jaar geleden waren we in Istanboel en daar bezochten we het Archeologisch Museum. Van buiten een
tempel en van binnen een aaneenschakeling van grijze
en beige tentoonstellingszalen met daarin een onafzienbaar aantal vitrines, grotendeels gevuld met aardewerken
potten, al dan niet aan diggelen. Miljoenen grijsbruine
scherven. Übersaai zou ik zeggen, maar niet voor mijn
zoon. Hij liep van de ene naar de andere vitrine, maakte
foto’s met zijn mobieltje en raakte regelmatig achterop
bij de rest van het gezin. Toen we weggingen straalde
hij nog. Dit was allerminst een saai museum. Een paar
weken eerder had hij immers zijn eerste les in pottenbak93

ken gehad. Gegrepen door de techniek en gegrepen door
de vele vormen was hij gefascineerd door klei. Voor hem
was dit museum een schatkamer.
Saai is het boek dat je niet weet te boeien, saai is de tentoonstelling met spullen die je niets te zeggen hebben.
Saai is een ander woord voor betekenisloos en dat is het
probleem waar musea mee worstelen. Vaak geven we de
bezoeker de schuld. Die moet beter zijn best doen, want
het verhaal is ‘toch werkelijk belangrijk’. Of we verpakken het in een belevenis. ‘Als we er een attractie van
maken vinden ze het misschien wél leuk, en wie weet,
misschien blijft er wat hangen.’ Maar een belevenis alleen is symptoombestrijding, het lost de kwaal niet op.
De werkelijke kwaal is dat de betekenissen die het museum probeert over te brengen vaak nog slecht aansluiten
op de leefwereld en de interesses van nieuwe generaties.
Musea worden nog te vaak beheerd door mensen die hun
best doen hun kijk op de spullen over te brengen, hun
waarheid. Mijn zoon was gefascineerd door de potten en
de scherven. Maar de fascinaties van de archeologen in
dat museum in Istanboel zijn ongetwijfeld heel anders
van aard dan die van mijn zoon die opeens een groot
aantal voorbeelden zag om zelf mee aan de slag te gaan.
Hij is geïnspireerd geraakt.
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Aardverschuivingen
Verdienmodellen
De gevolgen van de overgang van ‘waarheid’ naar ‘waarden’ en van ‘kwaliteit’ naar ‘betekenis’ beperken zich niet
tot de traditionele producten van het museum zoals tentoonstellingen en publicaties. Nee, deze verandering zal
een waterscheiding blijken te zijn die merkbaar is in alle
geledingen van het instituut. En iedereen krijgt ermee
te maken. Van directeur tot suppoost en van conservator
tot educator.
Paul Spies van het Amsterdam Museum zegt: ‘We
moeten ons echt bewust zijn waarom we iets doen en
voor wie. Waarom we überhaupt bestaan.’ Spies stelt het
bestaansrecht van het museum aan de orde. Hoe blijven
we relevant? En het is niet zo dat je zelf nog kunt bepalen
of je relevant bent. Dat is iets van vroeger toen we nog
de autoriteit van de waarheid en van de kwaliteit bezaten.
Nee, relevantie wordt door de samenleving bepaald, of
beter gezegd door de afnemers van de waarden en de betekenissen die jij ze presenteert. ‘Moet alles dan in geld
uitgedrukt worden?’ Dat denk ik niet, maar daar hebben
we het over in het tweede deel van dit boek. Nu gaat het
om het principe dat van het museum wordt verlangd dat
het waarden biedt waar klandizie voor is. Waar behoefte
aan is. Nu de overheid zich terugtrekt uit de cultuur zijn
musea in toenemende mate aan dezelfde tucht van de
markt onderworpen als waar commerciële bedrijven al
honderden jaren in groeien, bloeien en vergaan. Daarom
hebben bedrijven concepten bedacht als ‘waarde creëren’
en ‘verdienmodellen’. Concepten waar ook musea hun
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voordeel mee kunnen doen. Een goed bedrijf creëert
waarde die het kan verkopen. Wat kunnen we als musea
aan ons publiek slijten? Wat heeft waarde? Wat heeft
betekenis?
Over verdienmodellen wordt veel gedacht en geschreven.
Onlangs hoorde ik een interview met Rita McGrath van
de Columbia Business School. Op een podcast van de
Harvard Business School geeft ze drie redenen waarom
het denken over waardes die bedrijven creëren steeds
belangrijker wordt. Ten eerste noemt ze de toenemende
snelheid van onze hele samenleving. Daarnaast wijst
ze erop dat mensen hun geld maar één keer kunnen
besteden en dat de keuzemogelijkheden zo groot zijn
geworden dat de concurrentie zich niet meer alleen
afspeelt tussen gelijksoortige producten maar zelfs tussen op het oog compleet verschillende bedrijfstakken.
‘Omdat ik vanochtend een nieuwe tas heb gekocht, heb
ik vanmiddag geen geld om naar het museum te gaan.’
De derde reden die McGrath noemt als oorzaak van de
toegenomen belangstelling voor verdienmodellen is de
komst van modellen die een hele industrie op zijn kop
zetten: disruptive models. Ze noemt het voorbeeld van een
bedrijf dat teddyberen is gaan verkopen die mensen zelf
in elkaar kunnen zetten. Daar betalen ze maar liefst 60
dollar voor. Een doorslaand succes en voor een bedrijf
dat in teddyberen handelt volstrekt vernieuwend. Ik kan
het niet laten om hier de vergelijking te trekken met het
‘kerstbalblazen’ in het Nationaal Glasmuseum, waar de
professionele glasblazers hun gereedschappen uit handen
geven en waar kinderen hun eigen ballen blazen. De ou96

ders betalen niet alleen voor hun zoon of dochter maar
ook voor toegangskaartjes om daar zelf naar te kunnen
kijken. Aangestoken door het glasvirus slaan ze vervolgens hun slag in de glaswinkel van de blazerij en voldaan
eten ze een appeltaartje in het museumrestaurant. De
kinderen hebben een educatieve ervaring die ze hun leven niet vergeten, de ouders en grootouders vinden het
een heerlijke dag en voor het museum is het een aardig
verdienmodel.
Zoals het goede wetenschappers en consultants betaamt
deelt Rita McGrath alles in tweeën of in drieën. Zo
onderscheidt ze drie stadia waaruit blijkt wanneer een
businessmodel aan kracht verliest. Musea zitten al ruim
in de derde en meest bedreigende fase. De belangrijkste
pijler onder het oude verdienmodel, de overheid, is zich
immers al aan het terugtrekken. Alle waarschuwingen
voor de komende veranderingen ten spijt zagen de meeste
musea dit niet aankomen. Stanley Bremer van het Wereldmuseum zegt tegen collega’s die hem komen vragen wat
ze moeten doen:
[sb] ‘Vriend, je bent te laat.’ Je krijgt nergens meer
geld vandaan. Niemand gaat meer investeren.
Zeven, acht jaar geleden kon het nog. Toen kon je
nog een groep vinden die mee wilde denken.
Als je niet doorhebt dat de veranderingen ook jou aangaan, vervliegen je kansen en blijven de bedreigingen
over. Maar het is niet alleen dat musea niet doorhadden
dat hun verdienmodel in de problemen raakte, het bewijs
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werd ook genegeerd of zelfs ontkend. McGrath geeft de
redenen waarom organisaties de problemen ontkennen
en negeren. Als eerste noemt ze het probleem dat het
bewijs recht ingaat tegen de algemeen aanvaarde aannames: ‘It flies in the face of the assumptions of the current
model. People are not working to undermine their own power
basis.’ De meeste museummensen zijn zo overtuigd van
het intrinsieke belang van kunst en cultuur dat ze zich
niet voor kunnen stellen dat anderen er anders over denken. Is dat de verklaring voor dat machteloze schreeuwen
op het Haagse Malieveld toen het nieuwe kabinet opeens
besloot extra op cultuur te bezuinigen?
Daarnaast wijst McGrath op het feit dat de bewijzen
vaak geleverd worden door mensen die er niet over gaan;
ze werken op een ander gebied of het zijn mensen die ver
afstaan van de beslissingnemers. De hiërarchische structuur van de meeste museumorganisaties – met de directeur als een verlichte alleenheerser – heeft dit probleem
zeker niet verminderd.
En tot slot noemt McGrath als oorzaak dat de nieuwe
ideeën bedreigend zijn voor het huidige verdienmodel.
Een model waarvan men dacht dat het zo succesvol was
dat het nog lange tijd mee kon gaan. Wie had een paar
jaar geleden gedacht dat de overheid zich zo abrupt en zo
snel terug zou trekken?
Het gaat er dus om tijdig over te stappen van het ene
verdienmodel naar het andere. Maar hoe doe je dat:
het nieuwe naar binnen brengen terwijl het oude moet
blijven functioneren? Helaas zijn de aanbevelingen van
McGrath hier wat minder uitgesproken. Er is geen magische formule en iedere overgangsperiode is moeilijk.
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McGrath noemt wel twee centrale vraagstukken. Ten
eerste de kwestie waar je je klant voor laat betalen, wat is
het dat je echt verkoopt? ‘What will people pay for, what can
be sustainable?’ En ten tweede, wat is het web van activiteiten die je echt moet ondernemen? De activiteiten ‘that
show up as key matrix that drive performance’.
Niet alleen musea maar allerlei instituties worstelen met
de relevantie van hun diensten en producten. Iedere instelling moet zichzelf opnieuw uitvinden, steeds sneller
en steeds vaker. Waar bewegen al die visjes, vlak onder
de waterspiegel, naartoe? Wat willen ze weten? Wat
kunnen we ze bieden? Waar zijn ze gek op? Hoe kan het
museum een disruptief antwoord geven op de nieuwe
werkelijkheid; op een samenleving die voortdurend in
beweging blijft? Dat is de vraag die in het tweede deel
van dit boek centraal staat.
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De verwondering

Inter
mezzo

De verwondering
De aarde is verschoven. Rivieren hebben bergen weggewassen en het slib meegevoerd naar de monding, waar
nieuw land is ontstaan. Continenten botsen op elkaar
en stuwen nieuwe bergen naar de hemel. De wereld is
voortdurend in beweging. Vulkanen spuwen vuur.
En wij? Wij kijken toe. Wij mensen zijn als de eenzame
wandelaar in een romantisch schilderij van Caspar
David Friedrich met zijn overweldigende landschappen.
Peinzend kijkt hij uit over de grootse en meeslepende
natuur, leunend op zijn Wanderstock. De wandelaar van
Caspar David Friedrich kijkt naar de wolken, hij ziet de
aarde die omhoog is gekomen, hij denkt over de nietige
bomen die daarop groeien en hij tuurt naar de beekjes
die naar beneden stromen. Wat is er gebeurd dat de
aarde zo naar de hemel werd opgestuwd? Hoe komt het
dat boven op bergen fossielen te vinden zijn van leven
dat miljoenen jaren geleden onder de zeespiegel leefde?
Waarom gaat de zon rood onder en waarom is dit zo
mooi? Hij verwondert zich, denkt na, zoekt verklaringen, zin, nut en noodzaak. De mens van Caspar David
Friedrich is de verwonderde mens die betekenis geeft
aan zijn bestaan. De mens die door de wereld dwaalt,
die verkenningstochten uitvoert, die de wereld in kaart
probeert te brengen zodat hij hem beter kan begrijpen.
Het is niet toevallig dat Friedrich zijn schilderijen
maakt in dezelfde tijd dat burgers in heel Europa beginnen de eerste moderne musea in te richten. Die eerste
musea zijn encyclopedische musea, want we willen de
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hele wereld in kaart brengen. We leven volgens de rationele en empirische idealen van de Verlichting. Want
als we de wereld hebben beschreven dan zullen we hem
kennen.
Een van de meest uitgesproken voorbeelden van zo’n
burgerinitiatief vind ik het Genootschap Natura Artis
Magistra dat in 1838 wordt opgericht door een aantal welgestelde Amsterdammers, onder aanvoering
van de uitgever en boekhandelaar Gerardus Frederik
Westerman. Het doel van het genootschap is:
... het bevorderen van de kennis der natuurlijke historie op eene aangename en aanschoywelijke wijze,
zoo door het bijeenbrengen eener verzameling van
levende dieren als door het plaatsen van een kabinet
van opgezette voorwerpen uit het dierenrijk.
Westerman wil ‘levende en dode’ collecties van naturalia
aanleggen zodat mensen ermee in aanraking worden gebracht en zodat ze bestudeerd kunnen worden. Naturalia
zijn de zaken die je in de natuur vindt. Stenen, fossielen,
planten, dieren, maar in die tijd ook nog objecten van
de ‘natuurvolkeren’ zoals speren, hoofdtooien, kano’s en
andere exotische gebruiksvoorwerpen. Pas in de loop
van 19e eeuw, als de wetenschappers steeds dieper in hun
vakgebied duiken, ontstaan de specialisaties. De volkenkundige objecten krijgen een plaats in een eigen museum, net als de geologische collecties. De zoölogische
collecties worden getoond in het grootste 19e eeuwse
museuminterieur dat tot op de dag van vandaag bewaard
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is gebleven: het Groote Museum. Aan het einde van de
19e eeuw bewaart de dierentuin Artis een bonte verzameling van objecten uit velerlei vakgebieden in gespecialiseerde musea, her en der verspreid op het eigen terrein.
In 1882 opent Artis ook een ultramodern (disruptief had
ik bijna geschreven) aquarium waarvoor wetenschappers uit de hele wereld naar Amsterdam afreizen. In de
beroemde Artis-bibliotheek wordt gecorrespondeerd met
wetenschappers van naam en faam zoals Charles Darwin.
Verzamelen en bestuderen gaan hand in hand in het inmiddels koninklijke genootschap. Maar Artis beperkt zich
niet tot de natuur. Ook de cultuur heeft een plaats in de
vorm van concerten die er worden gegeven, lang voor het
Concertgebouw aan de andere kant van de stad verrijst. Er
worden schilderijententoonstellingen georganiseerd. Ja,
er wordt zelfs een kunstcollectie aangelegd. Natura Artis
Magistra is de naam van het genootschap. Dat betekent:
de natuur is de leermeesteres voor de kunsten. En onder
de kunsten wordt in die tijd ook de wetenschap begrepen.
Artis is de plek waar de 19e eeuwse verwondering over
onze wereld het meest compleet tot zijn recht komt. Als
ik die wandelaar op dat schilderij van Friedrich zie moet
ik denken aan Westerman. De 19e eeuwse geletterde
burger die kunst en wetenschap en de hele wereld onder
één dak probeert te brengen. De man die met frisse blik
naar de wereld kijkt en zich verwondert.
Ter voorbereiding op dit boek heb ik mij regelmatig
afgevraagd wat een museum nu precies is en waarom
zoveel mensen er graag komen. De officiële museumdefinitie van de International Council of Museums heb
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ik nooit helemaal begrepen. Dat is een nogal mechanistische beschrijving van wat een museum doet. Ik zal u daar
niet mee vermoeien. Daarom vroeg ik alle mensen die ik
in de afgelopen maanden interviewde om hun ideale museum te omschrijven. De meeste beschrijvingen grijpen
terug op de verwondering: we kijken naar de wereld en
we verwonderen ons. Wim Pijbes van het Rijksmuseum
zegt het mooi:
[wp] Het ideale museum toetst mijn gevoel van
schoonheid en laat mij verrassen, verbijsteren, verwonderen, wast mij de ogen. Om mij weer even te
laten zien: ‘oh ja, dat is mooi of dat is belangrijk’.
Dingen die ik nog niet gezien had of dingen die ik
nog niet in combinatie gezien had, of beleefd.
[...]
Dus, het museum is een vriendje. Daar beleef je
avonturen mee.
Siebe Weide van de Museumvereniging laat zich in
gelijksoortige bewoordingen uit:
[sw] Dat ideale museum, dat is in een mooi gebouw
waar het prettig is om te zijn, waar het gezellig
druk is, waar je van de ene verbazing in de andere
valt.
[...]
Het ideale museum verrast.
Paul Spies van het Amsterdam Museum legt iets meer
nadruk op de gemeenschap maar zegt verder hetzelfde:
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[ps] Het ideale museum is een plek waar mensen
graag komen omdat het er veilig en fijn toeven is.
[...]
Een plek voor contemplatie, waar je geconfronteerd
wordt met allerlei vragen die je niet opgedrongen
worden maar waar je wel mee in aanraking wordt
gebracht.
[...]
En dan is het ook een plek waar je elkaar ontmoet,
waar je mensen ziet en niet alleen één groep. Het is
niet alleen voor oude mensen of alleen jonge mensen, het is voor de hele gemeenschap.
Ook Valentijn Byvanck van het Nationaal Historisch
Museum kijkt vooral naar hoe het museum ‘de mensen
aanraakt’, hoe het inspeelt op de verwondering:
[vb] Want het allerbelangrijkste is dat het ideale
museum mensen echt engageert, dat het bezoekers
gelukkig maakt. Dat bezoekers zich bezighouden
met wat er getoond wordt, dat ze ontroerd zijn of
dat ze boos worden, of dat ze spelen.
Edwin Jacobs van het Centraal Museum is het meest
poëtisch. Hij denkt aan de nieuwbouw van de Tate
Modern in Londen waar de architecten Herzog en De
Meuron een toren willen maken:
[ej] Dat vind ik een heel mooie metafoor, dat je daar
aan denkt.
[...]
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Dat men naar de hemel wil reiken en dat er lucht
moet komen in het museum. Een toren die men
ziet als een symbool van verdergaande internationalisering. Over de grenzen van het oude Europa
heen. Dus we springen in Azië en we springen in
Afrika en in Zuid-Amerika.
[...]
En als je aan een toren denkt dan denk je ook
aan de toren van Babel, of de metafoor van de
Jacobsladder.
[...]
Mijn ideale museum zit heel erg dicht tegen die
metaforen aan.
We verkennen onze wereld, we verbinden het aardoppervlak met de hemel, we springen over grenzen en we verwonderen ons. Is er een mooiere omschrijving denkbaar
van wat een museum doet? Maar de wereld verandert
en aardplaten verschuiven. Moderne technieken hebben
de wereld kleiner gemaakt en groter en de mensen zijn
meegeëvolueerd. Wij verwonderen ons over een ander
landschap dan de mensen uit de 19e eeuw. En dus is ook
het museum van de 21e eeuw anders dan het museum van
de 19e eeuw. Maar de verwondering is gebleven. Ook wij
zijn wandelaars in een romantisch schilderij.
In de volgende hoofdstukken wil ik een aantal wandelingen maken door het nieuwe landschap en proberen de
disruptieve gevolgen voor musea te beschrijven.
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Het nieuwe landschap

Deel 2

Het nieuwe landschap
Het disruptieve museum
is een netwerkmuseum
Dit is het moment waarop alle lijnen en lijntjes uit de
voorgaande hoofdstukken bij elkaar moeten komen. In
de eerste hoofdstukken beschreef ik de museale aardverschuivingen waardoor musea zich weer echt op de samenleving zijn gaan richten. René van Mierlo van het Stedelijk
Museum Kampen sloopt de drempel uit zijn museum:
[rvm] Het moet niet een afgesloten geheel zijn.
Veel mensen voelen een hoge drempel bij een
museum.
[...]
We willen naar buiten toe en we willen de mensen
naar binnen hebben.
[...]
Het museum in de stad, de stad in het museum.
Charles Esche van het Van Abbemuseum droomt van
een verspreid museum:
[ce] [...] dat het museum niet langer gezien wordt
als een gebouw maar als een manier van denken,
een manier om de relatie tussen kunst en samenleving te benaderen. Een museum dat kan verschijnen op verschillende plaatsen.
Musea realiseren zich dat ze de legitimatie van hun bestaan of, scherper gezegd, de legitimatie van de subsidies
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die ze elk jaar weer krijgen, niet alleen kunnen zoeken in
hun collecties en hun betekenis voor het vakgebied. Nee,
de relevantie en daarmee de legitimatie en het draagvlak van het museum wordt uiteindelijk gevonden in de
samenleving. En dat is de reden dat Wim Pijbes van het
Rijksmuseum zegt:
[wp] Ik wil dat het publiek centraal staat en niet het
object. Dat klinkt heel simpel maar dat is een draai
van 180 graden.
We the Museum noemde ik dat in het begin van dit boek.
Als We the Museum de ambitie van musea uitdrukt om
zich te verbinden met mensen, dan is het netwerkmuseum
de vorm waarin musea die ambitie realiseren. Het disruptieve museum is dus een netwerkmuseum. En de centrale
vraag voor een netwerkmuseum is: voor wie kan ik welke
toegevoegde waarde hebben? Ofwel, voor wie kan ik relevant zijn? Een simpele vraag waarop, zoals we zagen en
zullen zien, veel verschillende antwoorden mogelijk zijn.
Musea maken een draai van 180 graden, maar dat maakt
het er niet eenvoudiger op. Want niet alleen hun eigen
vakgebieden zijn in de afgelopen honderd jaar steeds complexer geworden. Voor de samenleving als geheel geldt
dat natuurlijk in het kwadraat. Een van de lijnen die ik in
de voorgaande hoofdstukken heb beschreven gaat over de
toenemende complexiteit van de samenleving. Want al die
nieuwe technieken waarover we de afgelopen eeuw de beschikking hebben gekregen, bieden ons toegang tot meer
plekken, tot meer kennis en meer meningen. Dat maakt
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de wereld transparanter en toegankelijker maar door de
overvloed ook complexer en daardoor onbegrijpelijker.
De drijvende kracht achter dit proces is de informatietechnologie met als uithangbord internet. Maar internet is zeker niet de enige drijvende kracht. Ook de 20e
eeuwse massamedia, vliegtuigen, auto’s en zelfs fietsen
speelden een rol. Het waren de producten van de technologische revolutie die de wereld in al zijn complexiteit onder handbereik van steeds meer mensen hebben gebracht.
En door die overvloed en complexiteit komen oude ideeën
onder druk te staan. Ideeën waar hele generaties zich mee
konden identificeren. Wat betekent het nog om gereformeerd te zijn of katholiek in de 21e eeuw? Wat betekent
het Nederlanderschap in deze moderne tijd? Wie ben ik?
Door die enorme fragmentatie van identiteiten en betekenissen zijn de mensen gaan muteren, zoals Baricco ons
vertelt. We kiezen steeds minder voor de diepgang en
de levenslange studie van één domein waarop we onszelf
echt expert mogen noemen. We zijn gaan zwemmen,
gaan associëren, op zoek naar vluchtige betekenissen in
een voortdurend vloeiende werkelijkheid. Het gaat niet
meer om het romantisch-moderne ideaal waarbij we
trachtten de wereld tot in haar diepste wezen te doorgronden, maar om de toegang tot kennis voor tijdelijk
gebruik. Ons hele begrip van wie wij zijn, waar wij naar
streven en wat wij belangrijk vinden is er door op de
helling komen te staan.
In zijn boek De improvisatiemaatschappij uit 2010 beschrijft Hans Boutellier de gevolgen van al deze ontwikkelingen. Hij schrijft:
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[hb] In een digitaal onbegrensde wereld is identiteit eens temeer een kernopgave van staten,
gemeenschappen, instituties en individuen.
Maar die eenduidige identiteit is niet meer vanzelfsprekend. We krijgen allen steeds meer identiteiten. En dat
kun je als een rijkdom zien maar dat wordt niet door
iedereen zo ervaren. Voor de hoogopgeleide mensen
met een mooie baan is dat nu eenmaal makkelijker dan
voor de mensen zonder veel kansen. Want dat zijn de
mensen die het meeste te verliezen hebben in een
wereld waarin het draait om wendbaarheid. Tegenover
de ‘kosmopolitische elite’, zoals Boutellier de kansrijken
noemt, staan de mensen die behoefte hebben aan duidelijkheid:
Meermaals is aangetoond dat mensen tevreden zijn
met hun eigen leven, maar zich zorgen maken over
de morele kwaliteit van de samenleving als geheel.
Het is een uiting van een verlangen naar normatieve richting, maar dan vooral voor de ander. De
meesten van ons creëren voor zichzelf klaarblijkelijk een bevredigende omgeving, maar kunnen
deze moeilijk plaatsen ten opzichte van het grotere
geheel. De verantwoordelijkheid voor ons handelen
is volledig op onze eigen schouders beland [...]. We
staan voor de psychologisch gesproken niet geringe
opgave ons te identificeren met een veelvoud aan
rollen, posities en verbanden. Waar vanzelfsprekende identiteitsvormen ontbreken, moeten we zelf
zoeken naar onderdak.
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Boutellier betoogt dat er een enorme spanning is tussen
dat verlangen naar een eenduidig zelfbeeld en de voortdurende, fragmenterende krachten van de buitenwereld.
We weten onze eigen omgeving redelijk te organiseren,
maar begrijpen nauwelijks hoe die samenhangt met de
rest van de onbegrensde wereld. Het gaat dus om de
strijd tussen de ordenende en de chaotische krachten.
Het gaat om de strijd tussen barbarij en beschaving,
tussen lust en realiteit, tussen spontaniteit en veiligheid. Deze tweestrijd voltrekt zich steeds weer
onder nieuwe condities. In een onbegrensde
wereld – geografisch en moreel – neemt zij de
vorm aan van een permanent proces van improvisaties.
Netwerkstructuren lenen zich ideaal voor die improvisaties, want netwerken kun je vormen naar gelang de
doelen die mensen gemeenschappelijk hebben. Boutellier
ziet netwerken dus niet als oorzaak van de complexiteit
maar als oplossing. Als je deze gedachte doortrekt naar
het museum helpt het netwerkmuseum mensen zich te
oriënteren op de samenleving en bij de vorming van hun
eigen identiteit. Denk aan het Museum Rotterdam met
het project ‘De Stad als Muze’, waarmee het museum
probeert bij te dragen aan de identiteit van gewone Rotterdammers in gewone wijken. En denk aan het Wereldmuseum waar de Rotterdamse havenelite een plek heeft
gekregen waar ze elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf
als Rotterdamse elite kunnen identificeren. Het disruptieve museum is een netwerkmuseum.
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Laat me nog een voorbeeld noemen. In Gouda is in 2007
het project ‘Waterwolf’ van start gegaan. ‘Waterwolf’ is
een samenwerkingsproject van de openbare bibliotheek,
het gemeentearchief en, tot voor kort, museumgoudA.
Het is een ‘laboratorium voor lokale betekenis’. Maar
wat is dat? Wat willen de instellingen bereiken en waarom werken ze samen? Dick Rijken, lector Informatie,
Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool
en tevens initiatiefnemer van ‘Waterwolf’, legt het uit.
Net als Boutellier maakt hij zich zorgen over de teloorgang van de vanzelfsprekende identiteiten. Vroeger waren wij onze afkomst, we hadden weinig te kiezen, maar
dat gaf ook zekerheid en helderheid. We waren socialist,
Nederlander, arbeider, echtgenoot of wat dan ook:
[dr] Het punt is dat we zo zijn losgeslagen. Alles
kan. De wereld is zo complex. Het aantal relaties
dat ik heb met mensen en met dingen is oneindig.
We hebben meer spullen dan ooit. Er is een enorme
veelheid en een complexe intergerelateerdheid van
al die dingen. En daarenboven is dat alles ook nog
eens meer dan ooit in beweging. Dus ik kan me
niet aarden in de wereld waarin ik leef. Die wereld
structureert mijn bestaan niet, dat moet ik zelf
doen. Meer dan ooit wordt het individu gedwongen
om zijn eigen orde te scheppen.
[...]
Het museum kan je helpen te aarden. Het verleden
van de dingen is een interessante manier om betekenis te geven. Het verleden moet je concreet maken,
persoonlijk.
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‘Waterwolf’ probeert mensen te laten kijken naar hun
eigen omgeving en ze daar bewust op te laten reflecteren.
Het meest duidelijk kan ik dit maken door Dick Rijken
zelf te laten vertellen over een concreet project dat ze
hebben uitgevoerd. Hij begint zijn project door eerst
eens goed in gesprek te gaan met de medewerkers van
de deelnemende instellingen:
Ik heb gevraagd: zeggen jullie nou eens wat cultuur
is? Wat zijn dat voor soorten processen? Waarin
is cultuur anders dan sport en gezondheid? Toen
noemden zij zaken als expressie, reflectie, verhalen
vertellen, experience, Bildung. Tien, twaalf dingen
hadden ze en toen viel het een beetje stil. Voor mij
gingen al die zaken over expressie en reflectie. Dat
zijn complementaire begrippen en ze versterken
elkaar. Het zijn zaken waar culturele instellingen
meer verstand van hebben dan ziekenhuizen of
postkantoren.
Daarna vroeg ik: waar gaat het leven over?
Wonen, werken, leren, vervoer, vermaak, architectuur. Dat is allemaal in de stad. De stad is een plek
waar dingen gebeuren. Dus als je zegt ‘ik heb een
culturele instelling in een stad’, dan is dat altijd een
combinatie van die dingen.
Ook vroeg ik ze wat de essentie is waarom ze
hun functie hebben. ‘We weten wel wat jullie doen,
maar denk nou eens na waarom je goed bent in wat
je doet. Want dat kunnen we misschien ook op een
andere manier inzetten. Ga eens bij jezelf te rade.’
Een conservator zei: ‘Ik kan goed kijken en ik kan
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anderen leren kijken, dat is de essentie van mijn
conservatorschap. Daarom kan ik dingen aankopen,
dingen die ik herken als interessant.’
[...]
En toen was er een groepje mensen dat zei: ‘Wij
vinden het interessant om naar het onderwerp
“Bildung” te kijken en naar bedrijvigheid.’ Na wat
denkslagen bedachten ze zich: ‘Kunnen we niet in
de stad gaan rondlopen en mensen laten kijken naar
hun buurt of hun huizen?’
[...]
En toen vonden we een bedrijf, Van Dijk, een restauratie-aannemer, dat al flink geïnteresseerd was
in kennis over het verleden, uiteraard... Vervolgens
is ook de Praxis erbij gehaald, die was ook wel geïnteresseerd en uiteindelijk lag er een cursusvoorstel
‘Klussen met respect voor het verleden’. En dan
blijkt het gemeentearchief opeens alle bouwtekeningen te hebben. Het museum kan rondleidingen
doen door de buurt en door huizen van deelnemers,
met een conservator die zich bewust is van het feit
dat hij de mensen laat kijken en leert kijken naar
verleden en heden. De bibliotheek kan twee meter
klusboeken kopen en de Praxis kan een selectie van
bouwmaterialen maken.
[...]
Zo werd in Gouda een netwerk opgebouwd van
instellingen, bedrijven en individuen die zich bezighouden met lokale betekenisgeving. Je geeft het
daarmee een concrete plek. Dat helpt mensen meer
dan eindeloos praten over cultuur en stad en derge117

lijke. Ik vind het interessanter om naar het menselijk niveau te gaan, wat gebeurt daar nou?
Het project ‘Waterwolf’ is een van de meest disruptieve
gedaanten die het netwerkmuseum aan kan nemen.
Opeens gaat het niet meer over tentoonstellingen en
diepgaande studies, maar over mensen en hun worteling
in de stad en hoe je als instelling daar een rol in kunt
spelen. ‘Het museum als werkzaam deel van de samenleving’, zou Walter Benjamin zeggen. Een prachtproject,
maar misschien té mooi. Want de nieuwe directeur van
het museumgoudA heeft er een streep doorgehaald. Het
museum gaat onder druk van bezuinigingen terug naar
de ‘basis’: rondleidingen in het museum en niet op straat.
Dick Rijken ziet twee botsende wereldbeelden:
Veel musea worden gerund door babyboomers. Dat
is voor mij de laatste generatie die nog opgegroeid
is met een helder en homogeen waarheidsbegrip.
Hippies riepen steeds dat er een beter systeem
moest komen en dat zij het antwoord wisten. Foute
ideologieën moesten vervangen worden door goede.
Maar wij behoren tot een andere generatie en die
kijkt naar wat er gebeurt en we komen tot de conclusie dat er niet één systeem is dat klopt. Het blijft
altijd schipperen. Wij geloven niet meer in enkelvoudige ideologieën.
Het kan zijn dat hier twee wereldbeelden botsen, maar
ik geloof dat hier ook twee opvattingen over verdienmodellen botsen. Want in al zijn ambities mist ‘Waterwolf’
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een helder beeld van hoe het zichzelf op den duur kan
bedruipen. En met bezuinigingen voor de boeg kan een
directeur dan tot een andere afweging komen. Daarmee
kom ik op een van de randvoorwaarden van het netwerkmuseum: dat niet alleen gekeken wordt naar wat het museum voor de samenleving kan betekenen, maar ook wat
die samenleving bereid is bij te dragen aan het museum.
In welke vorm dan ook. In de volgende hoofdstukken
kom ik hier op terug.
Nog even terug naar het waarheidsbegrip van Dick
Rijken, want daar zit een belangrijk haakje voor het netwerkmuseum. Dick Rijken is van mening dat we onze
eigen waarheid en onze eigen betekenissen voortdurend
zelf aan het creëren zijn. Daarom moeten musea creativiteit en expressie centraal stellen. Mensen helpen zichzelf
uit te drukken. Hij maakt de vergelijking met Facebook:
Waar gaat Facebook over? Over identiteit en groep.
‘Ik en mijn vrienden’, dat is Facebook. Het verbaast
me eigenlijk niet dat Facebook de grootste speler
is op dit moment. Een bedrijf dat niets anders doet
dan mensen de tools geven om zichzelf uit te drukken en zich te verhouden tot de ander. Ja natuurlijk,
als je in een netwerksamenleving zit.
[...]
Degene die gereedschappen geeft om je uit te drukken, die gaat het goed doen.
Musea zouden erfgoednetwerken, of erfgoedgemeenschappen, moeten opzetten om net als Facebook mensen
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te helpen ‘zichzelf uit te drukken en zich te verhouden
tot de ander’.
Neem het onderwerp ‘gamelan’, een muzikale stijl
uit Indonesië. Er zijn vier musea met gamelancollecties; er is een gamelanhuis hier in Amsterdam.
Daar kun je een cursus volgen. Er zijn heel veel
muzikanten die wat hebben met gamelan omdat
het werkt met een andere stemming dan westerse
instrumenten. Iedereen die zich verdiept in muziek
komt op enig moment bij gamelan uit en raakt gefascineerd door die andere stemming. Er is muziek,
er zijn instrumenten, er is over geschreven en er
wordt onderzoek naar gedaan. Een voorbeeld van
een potentiële gemeenschap die organiseerbaar is,
rond een duidelijk onderwerp. Maar de vraag is
wie dit gaat trekken. Er is geen enkel museum of
andere partij die dit op poten kan zetten. Het gamelanhuis is te klein. Een enkel museum? Lastig.
Hoe krijg je dit van de grond? Wie is de natuurlijke
trekker van zoiets? Er zijn ook geen fondsen voor
dit soort gemeenschappen. Ons denken over ‘organisatie’ zit vast aan formele instellingen. We zitten
allemaal om de tafel en het onderwerp ligt in het
midden. Maar in het midden staat niemand om het
in de lucht te houden, terwijl het straks sterft van
de vrijwilligers als je dit weet te organiseren.
[...]
Je kunt als museum dan wellicht een attractor worden. In de chaostheorie is dat een begrip: plekken
waar alles zich snel en makkelijk omheen organiseert.
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Zou dat het zijn? Het netwerkmuseum als de attractor
waar alles zich snel en makkelijk omheen organiseert?
Er zijn aanwijzingen dat dat zo is.
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Het nieuwe landschap
Het disruptieve museum
is een gemeenschap
Als je nadenkt over het museum als attractor, zoals Dick
Rijken het uitdrukt, dan kom je vanzelf op het begrip
‘doelgroepen’. Maar er zit wel een verschil tussen het
museum als attractor en het museum dat doelgroepen
heeft. Aanvankelijk kon ik niet precies benoemen wat
het verschil is, maar toen dacht ik terug aan een gedachtewisseling met Macha Roesink van Museum De
Paviljoens. Ik vroeg haar of ze zichzelf eerder karakteriseerde als een modernist dan als een postmodernist en
toen antwoordde ze:
[mr] Nou, ik wil het liefste niet tot één hokje
behoren.
Iedereen wordt continu in een miljoen hokjes geplaatst.
Ik ook, en het grote voordeel van hokjes is dat het overzichtelijk wordt en dat het niet erg is als je er vervolgens
ook weer uit mag.
Ik wil juist eigenlijk meer open eindjes in plaats
van dat de dingen vereenvoudigd worden, dat gebeurt al vaak genoeg. In de commerciële omroep
bijvoorbeeld, daar word je in doelgroepen ondergebracht vanuit je meest gemeenschappelijke deler.
Omdat je vrouw bent of 40+. Al dat soort beperkingen in plaats van de mogelijkheid dat je kunt
ontsnappen aan die ene definitie die op jou wordt
losgelaten.
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Macha Roesink zoekt de ruimte, ze keert zich af van het
doelgroepdenken van instellingen en bedrijven die hun
producten zo efficiënt mogelijk proberen te verkopen.
En toen moest ik terugdenken aan een reis die ik twee
jaar geleden maakte naar het grootste glasmuseum ter
wereld, in Corning in de staat New York. Daar viel me
iets op wat ik natuurlijk al veel vaker had gehoord, maar
de frequentie waarmee ze daar naar het woord community
grijpen, zorgde ervoor dat opeens het kwartje viel. In de
Verenigde Staten is men continu op zoek naar de eigen
community. Lopend door het stadje Corning zag ik een
bord dat de local community zorgdraagt voor het onderhoud van een prachtig park. Op de televisie leek het
woord elke vijf minuten te vallen en toen ik sprak met
de directeur van het glasmuseum hoorde ik haar tot drie
keer zeggen serving our community. En op de badges van
haar medewerkers stond We are here to serve you. Eerst
denk je: ‘die gekke Amerikanen die draaien door’, tot je
je realiseert dat hier een heel andere manier van denken
achter zit dan wij ons in Nederland kunnen voorstellen.
Met het woord doelgroep druk je uit dat je iets van
mensen wilt. Je wilt dat ze naar je museum komen en
je wilt dat ze naar je producten kijken. Hoe meer, hoe
liever. Eigenlijk is het begrip ‘doelgroep’ een restant
van het oude ‘product-outdenken’. Het museum dat een
tentoonstelling maakt waarvan het vindt dat zo veel
mogelijk mensen er naar moeten komen kijken omdat
‘het belangrijk is’. Niet omdat ‘het in een behoefte voorziet’. Daar tegenover staat, op zijn minst, de ambitie van
dat Amerikaanse glasmuseum om daadwerkelijk in een
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behoefte te voorzien. Serving our community zegt dat ze
mensen proberen te verbinden rond hun domein ‘glas’.
Een gemeenschap is geen doelgroep, want van een
gemeenschap maak je deel uit, daar sta je midden in.
Of dat Amerikaanse museum wel of geen netwerkmuseum is doet er hier niet toe. Mij gaat het erom dat een netwerkmuseum een attractor is. Een attractor die zijn eigen
gemeenschap aantrekt. Precies zoals bijen zich om de pot
met honing verzamelen zonder dat de pot zelf besloten
heeft welke bijen het tot zijn doelgroep rekent. Is dat niet
het begin van ieder museum? Een open pot met honing?
Ik had het eerder over de verwondering als startpunt
voor het menselijk handelen, en als startpunt voor ieder
museum. We verbazen ons over de wonderen van de wereld en we gaan die wonderen bestuderen en verzamelen.
En hoe meer we verzamelen, hoe meer geïnteresseerden
aangetrokken worden om een kijkje te komen nemen of
anderszins een bijdrage aan het museum te leveren. We
the Museum. Maar gaandeweg wordt het museum groter
en belangrijker, er werken steeds meer mensen. Mensen
die ooit uit liefde voor de wonderen zijn begonnen maar
die ook een goed salaris willen. Mensen die soms ook wel
eens op tijd thuis willen zijn en die als het even kan ook
een prettig pensioen willen opbouwen. Dat is begrijpelijk
en terecht, maar ooit komt er dus een moment dat de aantrekkingskracht van de wonderen alleen niet meer voldoende is om het museum overeind te houden. Want de
kosten lopen uit de hand als de samenleving steeds meer
van hun wonderen verwacht. Het museum moet groeien
en op zekere dag moet er geprofessionaliseerd worden,
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want de zaken moeten beter worden gestructureerd en
er moeten meer bezoekers komen, ‘want zó kan het niet
doorgaan’. En dan begint het doelgroepdenken. Vaak
gebeurt dat wat halfslachtig met veel te brede doelgroepdefinities zoals: het algemeen publiek. Maar het doel is
duidelijk. We hebben meer bezoekers nodig. De pot met
honing wordt opgewarmd zodat-ie sterker gaat ruiken en
waardoor ook bijen van verder weg worden aangetrokken.
Of er worden bloemblaadjes aan toegevoegd zodat ook de
wespen zich komen verlekkeren. En dat is de valkuil van
veel musea: ze moeten steeds meer mensen trekken om
relevant te blijven. Daarom gaat het in musea steeds meer
over het aantal bezoekers en steeds minder over de mate
waarin ze mensen zich laten verwonderen.
Het jaarlijkse bezoekersaantal is een van de twee cijfers
waarmee musea hun relevantie proberen aan te tonen. Het
andere cijfer is het percentage eigen inkomsten, ofwel het
percentage van de jaarlijkse omzet dat geen overheidssubsidie is. Dat is een cijfer dat pas recent belangrijk is
geworden. Immers, het bezoekersaantal drukt uit hoeveel
mensen je naar je pot met honing hebt weten te trekken.
Dat is belangrijk als je het museum ziet als een instelling
die een maatschappelijk belang vertegenwoordigt. Het
percentage eigen inkomsten echter, wordt belangrijk als je
van mening bent dat de mensen die er het meest gebruik
van maken er ook maar het meeste voor moeten betalen.
Het is dus niet meer de overheid die zegt: ‘deze honing is
belangrijk’, maar de markt die bereid is ervoor te betalen
en daarmee de nieuwe relevantie van een museum bepaalt.
Kunst, cultuur en erfgoed zijn niet meer van zichzelf be125

langrijk. Ze dienen het eigen belang aan te tonen doordat
er behoefte aan is. Valentijn Byvanck, directeur van het
Nationaal Historisch Museum zegt hierover:
[vb] Kijk, die markt die regeert hoe dan ook. Of
het nou linksom is, of rechtsom. Ook als de politiek
je in staat stelt je even aan die markt te onttrekken.
Die markt regeert uiteindelijk altijd. Je kunt ook
geen film maken die geen bezoekers trekt. Dan kun
je gewoon geen tweede film maken.
De overheid is een tijd onze markt geweest en die trekt
zich nu terug...
Dat is allemaal heel logisch. Als alle musea zich
nou eens gewoon op die bezoekers zouden richten.
Musea zijn openbare instituten, maar die openbaarheid miskennen ze, althans gedeeltelijk. Alhoewel
er al twintig jaar over wordt gepraat, zijn museummensen nog steeds verdraaid onhandig in het
publieke domein. Daarmee zeg ik niet dat alles
anders kan en dat alle musea geldmachines kunnen
zijn, want dat is waarschijnlijk niet zo. Het heeft
ermee te maken dat we die cultuur op een bepaalde
manier hebben ingericht. Op een manier dat aan
cultuur geen geld verdiend kan worden.
Alleen al deze laatste opmerking zou je in de culturele
sector twintig, dertig jaar geleden de kop hebben gekost.
‘Geld verdienen aan cultuur, hoe kom je erbij?’ Toen
leefden we nog in de jaren dat het lied ‘De eenzame fietser’ van Boudewijn de Groot nagalmde in onze hoofden:
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‘Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de
zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van.’
Die tijd is voorbij. Al mijn gesprekspartners in de afgelopen maanden stelde ik daarom de vraag of de samenleving de laatste tien jaar andere eisen aan musea is gaan
stellen. De directeur van de Museumvereniging, Siebe
Weide, zei er het volgende over:
[sw] Ik denk dat ‘de samenleving’ pas sinds misschien tien jaar duidelijke eisen is gaan stellen of
wensen is gaan formuleren. Misschien is twintig
jaar nog een betere termijn. Daarvoor was het
museum er en was het zoals het was. De overheid
zorgde er voor.
[...]
Het museum was een voorziening. Pas bij de opkomst van individualisme en consumentisme en
gekoppeld aan de kerntakendiscussie van de overheid – ‘waar zijn wij eigenlijk voor en wat kan in
vrijheid of op armlengte bestaan?’ – is het museum
op afstand gezet en is het contact met het publiek
op een andere manier geladen. Daarna is het ook
een financiële factor geworden, en is dat meer dan
ooit een factor geworden om de betekenis van het
museum aan te tonen.
Wat voor soort eisen is men gaan stellen?
Men wil zich vermaken, men wil een goede tijd
hebben, men wil misschien wat wijzer worden, men
wil een goed kopje koffie hebben, men wil waar voor
zijn geld en tijd. Men wil een belevenis.
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Men wil waar voor zijn geld. We hebben toch altijd
gezegd dat we dat leverden?
Natuurlijk, maar in de samenleving waar de mening of dat goed gedaan is of niet nog eenzijdig
opgelegd kon worden, is dat heel anders dan in de
samenleving die we nu hebben.
Dus het publiek is zich ermee gaan bemoeien?
Ja, het is veel mondiger geworden.
We zorgen voor meer service, maar heeft het ook de
inhoud van het museum veranderd?
De grote tentoonstellingsgolf is natuurlijk ook van
het begin van de jaren negentig, dat hele idee van
blockbustertentoonstellingen. Dat heeft ertoe geleid
dat we in een situatie zitten dat als je geen tentoonstellingen organiseert je de loop er niet in houdt.
Het lijkt wel of musea de geleidelijke erosie van de vanzelfsprekendheid dat cultuur en erfgoed een voorziening
van overheidswege is, in de afgelopen decennia hebben
geprobeerd te compenseren met steeds grotere bezoekersaantallen. Om daarmee aan te tonen: ‘Zie je wel,
wat wij doen is echt belangrijk.’ En die weg vertoont nu
flinke gaten, want de overheid vindt tegenwoordig niet
alleen bezoekersaantallen belangrijk, maar ook de mate
waarin ‘de samenleving’ financieel bij wil dragen aan het
museum. Daarvoor moet je als museum snel in kunnen
spelen op nieuwe kansen en gewijzigde omstandigheden;
daarvoor moet je wendbaar zijn. En de wendbaarheid die
de nieuwe tijd steeds meer van musea vraagt, verdraagt
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zich vaak slecht met een kostbare collectie, dure gebouwen en een grote staf. De musea die de allerbelangrijkste
collecties hebben en de musea die de afgelopen jaren
het meest succesvol waren in het trekken van bezoekers,
die voelen dit niet zo. Maar je hoeft geen kristallen bol
te hebben om te zien dat veel middelgrote en kleinere
musea in de komende jaren zullen bezwijken onder de
toegenomen prestatiedruk en de afnemende subsidies.
Lees de kranten van de afgelopen maanden er maar op
na. Diverse musea zijn al gesloten en er zullen er de
komende maanden en jaren nog vele volgen.
Geleidelijk dringt tot steeds meer instellingen door dat
de weg van steeds meer bezoekers en van steeds grotere
blockbusters niet voor ieder museum de juiste weg is.
Niet ieder museum werkt voor de massamarkt. Niet ieder
museum is een Van Goghmuseum of een Rijksmuseum
of een Hermitage aan de Amstel. En voorzichtig zie
je dus andere strategieën opkomen waarbij musea zich
bijvoorbeeld op kleinere vakgebieden gaan richten en
hun publiek niet als een anonieme doelgroep benaderen,
maar als een gemeenschap waarmee je samenwerkt. En
daarmee keren musea terug naar hun oorsprong, want
vrijwel ieder museum is begonnen vanuit de verwondering van mensen.
Netwerkmusea zijn musea die werken voor mensen die
zich verwonderen. Het netwerkmuseum verbindt mensen en de wonderen van de wereld. Het netwerkmuseum
denkt niet aan doelgroepen maar aan mensen en instellingen waar je een relatie mee hebt.
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Het nieuwe landschap
Het disruptieve museum
kent geen leken
Vroeger bestond een gezin uit vader, moeder en een paar
kinderen. Vader was de ‘heer des huizes’ en de ‘heer des
huizes’ was het ‘gezinshoofd’. Tot 1957 kon een getrouwde vrouw niet eens zelfstandig een overeenkomst afsluiten. Daarvoor was ze afhankelijk van het gezinshoofd
want ze was juridisch handelingsonbekwaam. Sindsdien
is er veel veranderd in het gezin. Niet alleen tussen man
en vrouw maar ook tussen ouders en kinderen. Eind
jaren zestig ontstond de generatiekloof waarbij jongeren
hun eigen levensstijl opeisten en zich niet meer wensten
te plooien naar de verwachtingen van hun ouders. Dat
leverde conflicten op en als je er niet uitkwam ging je
op jezelf wonen. Tegenwoordig hebben kinderen minder haast om het huis uit te gaan. Ouders en kinderen
proberen elkaars beste vrienden te zijn en alles wordt
uitonderhandeld. Het hiërarchische gezinsmodel heeft
plaatsgemaakt voor het onderhandelingsmodel en gezinshoofden zijn uitgestorven.
Zoals het gezinshoofd is uitgestorven, zo is ook de ‘leek’
aan het uitsterven. De leek is de tegenpool van de deskundige. Op het gebied van zijn of haar specialisme kan
niemand de deskundige iets wijs maken. Zoals de expert
het ziet is het, want de expert beschikt over de kennis
en de feiten. Maar omdat steeds meer mensen toegang
krijgen tot steeds meer kennis is de positie van de deskundige geleidelijk onder druk komen te staan. De komst
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van internet heeft dit in een stroomversnelling gebracht
maar internet is niet de enige oorzaak. Het grote uitsterven van de leek begon al in de loop van de 20e eeuw, toen
steeds meer gezinnen een Winkler Prins aanschaften en
steeds meer mensen een abonnement namen op de bibliotheek. Misschien begon het zelfs nog eerder, in de loop
van de 19e eeuw, toen de specialisten zich onderscheidden van de generalisten. Al in de 19e eeuw immers, steeg
het gemiddelde opleidingsniveau. Leken werden steeds
beter opgeleid en specialisten moesten steeds beter hun
best doen om zich te kunnen blijven onderscheiden van
de leken én van de generalisten. Bedenk je dat vóór de
19e eeuw de generalist nog het ideaal was. Pas in de 19e
eeuw werd de specialist het ideaal. De hoeveelheid kennis
nam zo toe dat generalisten het telkens moesten afleggen
tegen specialisten. Maar de verspreiding van encyclopedieën, bibliotheekabonnementen, de stijging van het
algemene opleidingsniveau en sinds een jaar of twintig de
tomeloze opkomst van internet laten ons wereldbeeld opnieuw kantelen. Specialisten komen onder druk te staan
en dienen zich te verantwoorden naar de samenleving.
Het is niet voldoende je te beroepen op je specialisme.
Toen ik Paul Voogt van Museum Naturalis vroeg naar
het allerbelangrijkste dat hij in de afgelopen paar jaar
heeft bereikt, wees hij op het herstel van de aansluiting
tussen de sector ‘publiek’ en de andere sectoren zoals
‘Onderzoek en Collectie’:
[pv] Want die relatie was destijds, waarschijnlijk
met goede redenen, vrijwel doorgesneden. Toen
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het museum hier in 1998 ingericht werd is er voor
gekozen om de hele sector ‘Onderzoek en Collectie’ er buiten te houden en een nieuw team te
maken van tentoonstellingsmensen. Dat is daarna
zo gebleven. Er was heel weinig contact terwijl hier
veel mensen lopen met heel veel kennis maar ook
met ideeën. En, dat is belangrijk, er is een nieuwe
generatie onderzoekers aangetreden. Jongere
onderzoekers, die gevoel hebben voor publiekszaken.
Is dat zo? Hebben jongere mensen meer gevoel voor het
publiek?
Dat weet ik niet, maar er is een generatie aangetreden, vooral bij de paleontologen, maar ook wel bij
andere afdelingen, van heel enthousiaste, bevlogen
mensen. Mensen die op een goede en toegankelijke
manier over hun vakgebied kunnen vertellen en
schrijven.
Waar ligt dat aan? Aan de opleiding? Of aan het feit
dat ze nog jong zijn?
Misschien dat ze al vanaf het begin van hun carrière
gewend zijn dat ze zich meer moeten verkopen.
Je mag tegenwoordig blij zijn als je een PhD-plek
krijgt en daarna nog zo’n post-doc plek. Iedere keer
moet je heel competitief werven om je plekje te
krijgen.
Door de concurrentie komen de beteren bovendrijven?
Iedere keer moeten ze vertellen waarom het zo
132

belangrijk is wat ze doen. Maar er zijn ook mensen
die voor hun lol populair-wetenschappelijke boeken
schrijven. Dat zit helemaal niet in hun opdracht
hier, maar ze doen het omdat ze het niet kunnen
laten.
Bijna elk museum dat ik spreek, klaagt over de oude generatie en dat de wetenschappelijke staf zo naar binnen
gekeerd en objectgericht is. Ligt dat aan die generatie of
aan het feit dat ze niet meer jong zijn?
Jong is relatief, hoor. De jonge mensen waar ik het
over heb zijn inmiddels ook 40 of 50. Die echt oude
generatie is in hoog tempo met pensioen aan het
gaan of is al met pensioen en dat zijn ook mensen
die heel nuttig werk doen.
Is het zo dat onder invloed van alle veranderingen in de
samenleving de museummedewerker ook mee aan het
veranderen is?
Jazeker en dat is al een hele tijd gaande, daar hoef je
echt geen 20 of 30 voor te zijn om toch al die andere
kijk te hebben.
Ze kijken op een andere manier tegen hun professie aan?
Ja, en er is ook meer mobiliteit dan vroeger. Die
generatie die nu met pensioen gaat, die begon als
assistent toen ze nog studeerden. Dan deden ze
eerst hun stage en daarna kregen ze een soort van
assistentschap. Ze kwamen toen ze net 20 waren
zo’n museum binnen. Nu zijn ze 65 en hebben ze
45 jaar één ding in één museum gedaan.
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Vroeger werd je alleen maar afgerekend op één ding, op
je vakkennis, terwijl je tegenwoordig steeds meer afgerekend wordt op hoe je je verhoudt tot de wereld.
En dat is eerlijk gezegd in de universitaire wereld al
veel langer geleden gebeurd, die omslag. Eigenlijk
waren musea de laatste reservaten waar je nog niet
zo hoefde.
Musea als reservaten voor specialisten die zich weinig
aan hoefden te trekken van de buitenwereld, denk daar
eens over na... Musea hebben lange tijd weerstand kunnen bieden, maar ook musea moeten nu erkennen dat
het hiërarchische model is uitgewerkt. De samenleving
is zich ermee gaan bemoeien. Het publiek ‘strooit’ met
meningen, zoals Edwin Jacobs van het Centraal Museum
het uitdrukt:
[ej] Mensen brengen sneller hun ideeën of hun mening in. En door de sociale media is dat vergemakkelijkt. Dat brengen van meningen kan door die
media, dat is een podium van uitwisseling. Bijna
strooien. De deur gaat open, de hand van Zwarte
Piet strooit, maakt niet uit vanuit welke hoek, hup!
Het publiek strooit informatie het museum in?
Bij wijze van spreken.
Hoezo: bij wijze van spreken?
Als we Facebook nemen: de dialoog hoeft niet altijd
een dialoog te zijn, dat kan ook een mededeling
zijn.
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Strooien van meningen...
Trendwatcher Li Edelkoort zei pakweg een halfjaar
geleden tegen mij, en dat vond ik een heel interessante: ‘Bedenk eens dat in de afgelopen jaren mensen veel hoger en breder onderwezen zijn. Je kunt
op elke leeftijd nog naar een universiteit.’ Toen zei
zij: ‘Alles wat we erin stoppen willen mensen ook
weer kwijt en waar kun je iets kwijt?’ Zou een museum een plek kunnen zijn waar je iets kwijt kunt?
Wat voor antwoord geef jij daarop?
Ik zeg: ‘Dat vind ik een supergoed idee.’
Het museum als de plek waar je wat kwijt kunt. Dat kon
je je twintig jaar geleden toch echt niet voorstellen.
De hoogste vorm van interactiviteit die we toen kenden
waren de interactieve displays in de wetenschapsmusea,
waarbij je aan een schroef van Archimedes mocht draaien
zodat je met eigen ogen zag dat het water naar boven
werd gepompt. Interactieve displays waren leerzaam. Nu
lijkt het wel of het museum zelf iets moet leren.
De drijvende kracht achter deze ontwikkeling is de
opkomst van web 2.0, ofwel de nieuwe digitale instrumenten waardoor mensen meningen en informatie toe
kunnen voegen aan internet. Musea hebben daar de
afgelopen jaren met wisselend succes mee geëxperimenteerd. Maar het is een misvatting te denken dat de nieuw
verworven invloed van het publiek zich tot de virtuele
wereld beperkt. Nee, ze dringt ook door in het fysieke
museum. Zo organiseerde het Kröller Müller Museum
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in 2009 en 2010 het project ‘Expose’ waarbij volwassenen
en kinderen hun mooiste werken mochten uitkiezen.
Die werken werden vervolgens in een echte tentoonstelling bijeengebracht. Aangestoken door het succes van
‘Expose’ hebben zes musea en Stichting doen zich voorgenomen dit project gezamenlijk en op grotere schaal uit
te voeren in 2012 en 2013. De zes musea maken een selectie uit hun collectie en brengen die onder in een gezamenlijk depot van een virtueel museum. Op deze manier
worden de zes collecties met elkaar verbonden. Iedereen
die het leuk vindt kan zijn voorkeur voor bepaalde werken kenbaar maken. Maar daar blijft het ditmaal niet bij.
Mensen kunnen zelf tentoonstellingen samenstellen. Het
virtuele museum wordt dus steeds groter. Deelnemers
kunnen vrienden en kennissen uitnodigen en oproepen
op hun tentoonstelling te stemmen. Wat zijn de populairste werken? Welke ‘creatieve curator’ verwerft de
meeste stemmen en wie mag vervolgens zijn of haar tentoonstelling in een echt museum realiseren? Want die
laatste stap is natuurlijk de hoofdprijs. ‘So you think you
can curate?’ lijkt het project te willen zeggen.
De hardcore expert met zijn 19e eeuwse hang naar diepgang zal de resultaten van dit project misschien niet
serieus nemen. Maar ik denk dat die deskundige zich vergist. Mensen worden immers niet alleen gevraagd om voorkeuren voor bepaalde werken uit te spreken maar ook om
hele tentoonstellingsconcepten te bedenken. En dan is
het niet verstandig om de deskundigheid en de creativiteit
van het publiek – voorheen bekend als ‘leken’ – te onderschatten.
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Het netwerkmuseum, dat een synoniem is van het disruptieve museum, probeert een gemeenschap te organiseren
rond het eigen domein. Het netwerkmuseum helpt
mensen zichzelf uit te drukken en helpt mensen om bij
te dragen aan het vakgebied. Laten we nog eens kijken
naar Naturalis. Naturalis gaat over de natuur en dat is
een dankbaar onderwerp, waar heel veel mensen zich toe
aangetrokken voelen. Paul Voogt, adjunct-directeur van
Naturalis:
[pv] Voor mij zijn de liefhebbers interessant, de
amateurwetenschappers. Dat is een van de bijzondere dingen van dit museum: dat dat een enorm
veld is. Met heel veel actieve mensen. Noem een
diersoort die in Nederland voorkomt en er is een
club voor. Het bekendste is de Vogelbescherming
met 150.000 leden. Of denk aan de Vlinderstichting. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een club die
zich met amfibieën en vissen bezighoudt. Die hebben ook hun eigen clubblad: ‘Schubben & Slijm’.
[...]
Iedere soort heeft zijn eigen vereniging. En dan zijn
er mensen die in het weekeinde het veld ingaan en
die waarnemingen doen. Die waarnemingen worden
centraal geregistreerd en daardoor heeft Nederland
als een van de weinige landen zijn hele biodiversiteit
in kaart kunnen brengen. We hebben vorig jaar een
atlas uitgegeven. In die atlas kun je van iedere soort
tot in detail nauwkeurig het verspreidingsgebied
over heel Nederland zien. Die verenigingen weten
precies hoeveel van elke soort waar voorkomt.
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En jullie hebben toegang tot al die gegevens van al die
mensen via de wetenschappers die bij jullie werken en
die daar hun netwerken op orde hebben?
Ja, en die clubs hebben vaak ook een grote interesse
in onze collecties.
Om hoeveel mensen gaat het, hoeveel mensen zijn bezig
met dit soort natuurclubs?
Als je kijkt naar Natuurmonumenten en dergelijke
clubs, daar zijn miljoenen mensen lid van, maar ik
heb wel eens een onderzoek gelezen over wie er nu
echt actief is en ieder weekeinde of alle vrije tijd
aan het werk is voor dat soort clubs. Dan kom je op
zo’n 70.000 mensen in Nederland. Die doen het er
niet als hobby een beetje bij maar die werken daar
intensief aan. Dat is voor ons een interessante achterban. Zeker die heel actieven, maar achter de heel
actieven zitten nog zeker 10 keer zo veel minder
actieven.
Naturalis wil zo veel mogelijk van die mensen actief
betrekken bij het eigen werk. In het voorjaar van 2011 is
het project ‘LiveScience’ van start gegaan. ‘LiveScience’
bestaat inmiddels uit een flink aantal deelprojecten.
Zo kun je als bezoeker helpen om de collectie van 37
miljoen objecten, afkomstig uit verschillende oudere collecties, tot één geheel te integreren. Mensen kunnen in
het museum een iPad pakken en proberen de teksten op
oude etiketten te ontcijferen en dat direct in de database
invoeren. Daarmee help je de wetenschappers. Naturalis
roept verenigingen en amateurwetenschappers op om
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hun kennis met het museum en publiek te delen. Paul
Voogt benadrukt dat Naturalis een publieksmuseum is
én een wetenschappelijk instituut met een enorme collectie. Toen het museum in januari 2010 fuseerde met
onder meer het Zoölogisch Museum Amsterdam en het
Nationaal Herbarium, was het meteen de bedoeling om
de wetenschappers, de liefhebbers en het grote publiek
weer met elkaar te verbinden:
Omdat we het gevoel hebben dat de combinatie van
wetenschap en publiek een grote meerwaarde heeft.
Dat is ook de reden geweest om het Nederlands
Centrum voor Biodiversiteit hier te vestigen. De
meerwaarde is dat hier al een goedlopend publieksmuseum was en dat de combinatie van collectie,
onderzoek en publiek interessant gevonden wordt.
Wij zijn nu aan het experimenteren hoe we daar
meer mee kunnen. Die zaal ‘LiveScience’, die we
net geopend hebben, is daar de eerste, zichtbare uiting van. In een tentoonstellingszaal laten we werk
zien dat gewoonlijk achter de schermen gebeurt en
waarbij we mensen proberen te laten participeren
in ons werk. Het leuke is dat dat bij ons ook echt
kan. Bij andere musea is dat vaak doen alsof. Of je
mag ernaar kijken vanachter een glazen wand ofzo.
Wij hebben bijvoorbeeld een paleontoloog die een
bepaald soort fossiele schelpjes onderzoekt, daar
heeft hij zakken vol van. Dat zijn schelpjes van
hooguit een centimeter doorsnee. En het eerste wat
hij moet doen is ze op vorm en grootte sorteren
voor hij verder kan. Dat is een heidense klus, dat
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laten we nu door het publiek doen in die zaal. Dus
zo’n schoolklasje zit daar te werken en af en toe
ook het gewone publiek, en die vinden dat hartstikke leuk want het wordt ze duidelijk dat het the
real thing is.
Naturalis is een netwerkmuseum en behoorlijk disruptief.
Het netwerkmuseum zegt dat leken niet bestaan. Anders
gezegd: Naturalis snapt wat je bedoelt als je zegt dat het
museum een werkzaam deel van de samenleving is.
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Het nieuwe landschap
Het disruptieve museum
kiest perspectieven
In een van de voorgaande hoofdstukken schreef ik over
de verschuiving van universele waarheden naar tijdelijke
waarden. Die verschuiving doet zich overal in de samenleving voor en dat heeft grote gevolgen. Ook voor musea.
Musea laten een voor een de overkoepelende verhalen
los. Met die verhalen probeerden musea in de voorbije
tientallen jaren de stand van zaken en de communis opinio
binnen het eigen vakgebied samen te vatten. Simpel
gezegd, de waarheid van het eigen domein.
Het grote verhaal van Naturalis bijvoorbeeld was ‘Het
systeem Aarde’. Met die omschrijving vertelde het museum dat op aarde alles met alles samenhangt, dat het
een gevolgen heeft voor het andere. Dat er een wankel
evenwicht bestaat en dat zodra de mens dat evenwicht
verstoort er onplezierige effecten kunnen optreden. ‘Het
systeem Aarde’ verraadt een mechanistisch wereldbeeld.
Het beeld van een maakbare aarde is het beeld van een
wereld die je kunt begrijpen en die je tot op zekere hoogte kunt bedienen. ‘Het systeem Aarde’ beschrijft de zorg
én het optimisme over de invloed van mensen op onze
leefomgeving. Het is een doeltreffende omschrijving van
een moreel wereldbeeld. Want het vertelt ons hoe we de
aarde moeten zien: als een goed functionerende machine
waar wij mensen met onze poten vanaf moeten blijven en
dan komt alles goed. Het is een helder wereldbeeld dat je
het beste kunt vertellen met zorgvuldig uitgezochte objecten. Paul Voogt van Naturalis:
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[pv] Om dat concept uit te leggen zijn daar objecten
bijgezocht. Dus als ze een aap nodig hadden dan
gingen ze ergens een aap kopen, want ze vonden
dat de apen die we zelf in de collectie hadden er
niet mooi genoeg uitzagen om te passen in die presentatie. Er is daarom heel weinig uit onze eigen
collectie gebruikt voor de presentatie, terwijl we
een fantastische collectie hebben met heel bijzondere voorwerpen met ook een bijzondere geschiedenis. En nee, ze zien er niet zo gekamd uit als die
pas geschoten aap, bij wijze van spreken. Maar juist
dat patina kan ook een extra verhaal vertellen.
In de nieuwe presentatie die het museum nu in voorbereiding heeft, wil Naturalis veel meer objecten uit de
eigen collectie opnemen. Naturalis wil de rijke verhalen
vertellen achter de collectie:
Een belangrijk verschil is dat we niet meer één totaalconcept proberen te laten domineren [...]. We
zullen veel meer onze authentieke objecten met de
verhalen daarachter presenteren. En we zullen veel
meer de hoogtepunten tonen. Objecten die bijzonder zijn plaatsen we op een voetstuk en we zeggen
ook waarom ze zo bijzonder zijn. Dat het dus echt
de moeite waard is dat je helemaal hier naartoe bent
gekomen. Want je ziet nu iets wat je verder helemaal
nergens ziet.
Paul Voogt noemt de Nederlandse paleontoloog Eugène
Dubois, die als eerste een menselijke voorouder vond.
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Het schedelkapje van die Homo Erectus zit in de collectie van Naturalis.
Afgietsels van dat schedelkapje van Homo Erectus
vind je overal ter wereld. Ik was laatst voor een
congres in Warschau en daar zag ik toevallig een
tentoonstelling over evolutie. En wie kom ik daar
tegen? Weer die meneer Dubois en weer dat schedelkapje van ons. Altijd en overal. Terwijl je bij ons
echt met een vergrootglas moet zoeken om er iets
over terug te vinden. Dat is zonde, dus daar gaan
we wat aan doen.
Paul Voogt is te genuanceerd om het unverfroren te
zeggen, maar ik denk dat Naturalis een abstracte systeembenadering aan het inruilen is voor een menselijker
benadering. Het gaat niet meer alleen over een moreelmechanisch verhaal maar vooral over vele menselijke verhalen. En dat past naadloos in de nieuwe tijd van We the
Museum. Daarmee zeg ik niet dat musea al die verhalen
niet voortdurend ordenen. Hoe meer verschillende verhalen je vertelt, hoe meer behoefte de argeloze bezoeker
heeft aan samenhang. Anders wordt het ruis. Het grote
verschil met vroeger, de tijd van voor de aardverschuivingen, zit in de aard van de samenhang die musea aanbrengen.
Hoe leg ik dat verschil het beste uit? Misschien kun je
de oude wijze het beste vergelijken met een bril. Museale
samenhang werd aangebracht door iedere bezoeker een
bril op te zetten. Die bril kleurde en vormde de werkelijkheid zoals het museum dat wilde. De nieuwe manier
143

is meer een kapstok. Aan die kapstok hang je alle verhalen die je wilt. De bril kleurt alles altijd op dezelfde
manier, aan zo’n kapstok kun je regelmatig nieuwe verhalen hangen. Een mooi voorbeeld van een kapstok zijn
de geografische ringen van Amsterdam die Paul Spies
overweegt te gebruiken voor zijn nieuwe vaste presentatie:
[ps] We zijn nog volop in ontwikkeling, maar op
dit moment denken we erover om al dat losse zand
van onze verhalen aan elkaar te verbinden met geografische ringen. De oude stad en de buurten die
er in ringen omheen zijn gelegd. De eerste buurt
is de Jordaan. Daar begint de geschiedenis van de
Amsterdamse buurten. En de Jodenbuurt natuurlijk. Die ring van buurten rondom het oudste deel
gaat door tot in Zuid-Oost. En daarna kun je het
hebben over de metropool. Want opeens springt
de stad over een groene zoom. Dat is uniek, maar
niemand heeft het er ooit over dat wij de grootste
parkstad ter wereld hebben. En dan ontwikkelt de
metropool zich verder. Vooral aan de buitenkant,
aan die ring die om de groene zoom wordt gelegd.
Daarna komt de ring van de wereld.
Je museale presentaties en je vragen en verhalen
kun je met die vier steeds wijder wordende kringen
thematisch invullen. Vragen zijn bijvoorbeeld: wat
heeft dat nou te maken met de kwaliteit van een
welvarend economisch centrum? Wat heeft het
te maken met de instroom van nieuwe mensen en
met volkscultuur? Wat zegt het dat je een immer
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uitbreidende gemeenschap bent? Dat je met grootstedelijke problemen komt te zitten?
[...]
Wat betekent dat allemaal? Hoe houd je daar verband in? Wat zijn de mechanismen die door de
eeuwen heen hebben gewerkt? En tot slot, wat is de
internationale positie van zo’n stad als Amsterdam?
De Amsterdammer en de wereld.
Het Amsterdam Museum zet je dus geen bril op maar
hangt al die vragen en al die verhalen losjes aan een paar
ringen. Een museum in de netwerksamenleving heeft
geen behoefte aan een bril die de bezoeker toont hoe hij
moet kijken, maar aan een kapstok waar de vele verhalen
en vele betekenissen nonchalant aan hangen. Ik wil even
terughalen wat Dick Rijken zei:
[dr] We zijn volgens mij aan het einde gekomen
van dat hele verlichtings-/modernisme-achtige
denken. Van maakbaarheid, van begrijpbaarheid
en voorspelbaarheid. We hebben inmiddels dingen
gemaakt die zo complex zijn, die zijn niet meer te
voorspellen, er is zo veel ruis in de samenleving dat
zaken toch weer anders lopen dan je had gedacht.
Voor je iets geanalyseerd hebt is het alweer veranderd en kun je opnieuw beginnen. Dat werkt allemaal niet meer. Karl Marx heeft het concept van
de avant-garde bedacht: ‘De intellectuelen moeten
voor de troepen uitlopen en ze de weg wijzen.’ Daar
zit heel sterk een progressiviteitsdenken in: ‘Ik leid
en jij volgt.’ Dat is voorbij, dat is er niet meer.
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Is Dick Rijken hier niet wat te optimistisch? In Nederland
wordt harder dan ooit geroepen om duidelijkheid, geroepen om mensen en instellingen die zeggen hoe het zit en
waar het op staat. Niet voor niets heeft het postmoderne
denken in Nederland zo’n slechte naam. ‘Postmodernisten zijn mensen die alles van waarde wegrelativeren
en die geen enkele waarheid aan willen nemen.’ Zo zien
we het toch? ‘Het is dat vervloekte relativeren waardoor
we nu met ons allen in een identiteitscrisis terecht zijn
gekomen.’ En toen Pim Fortuyn en Geert Wilders verklaarden dat ze de islam een achterlijke cultuur vonden,
kregen ze heel veel steun van mensen die genoeg hadden van al die ‘relativerende multi-culti onzin’. Wat zal
prinses Maxima in 2006 geschrokken zijn toen ze opeens
half Nederland over zich heen kreeg, omdat ze durfde te
zeggen dat ze had gezocht naar de Nederlandse identiteit
maar die niet had gevonden. Hoe complexer de wereld
hoe meer behoefte we hebben aan duidelijkheid en dan
mag je niet te veel relativeren. Wie zijn wij? Waar komen
wij vandaan? Wat hebben we gemeen? Wat zijn onze
wortels en waarden?
Dat zijn de vragen die in een diffuse tijd spelen. Niet
voor niets waren het de fractievoorzitters van twee conservatieve partijen, sp en cda, die in 2006 voorstelden
om een Nationaal Historisch Museum in te richten.
Ongetwijfeld dachten ze dat zo’n museum nuttig zou
kunnen zijn bij het hervinden van onze Nederlandse
identiteit. In diezelfde tijd gaf het kabinet een commissie
van wijze mannen en vrouwen de opdracht om een canon van de Nederlandse geschiedenis vast te stellen. En
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hoewel de commissievoorzitter bezwoer dat die canon
als een kapstok gezien moest worden, was voor iedereen
duidelijk dat het toch vooral bedoeld was als een bril
waardoor we onszelf beter zouden kunnen zien. Die canon moest leidend zijn bij de inrichting van het nieuwe
museum. In 2008 werden twee van de meest vernieuwende museumdirecteuren van het land benoemd om
dit museum te gaan leiden. Met terugwerkende kracht
kun je niet anders dan concluderen dat dit wel fout moest
gaan. Vanaf het begin moesten ze werken in een enorme
spagaat. Aan de ene kant heb je de mensen die aangetrokken worden door de breedte, door de verschillende
gezichtspunten, de verhalen, de perspectieven en de ambiguïteit van ons bestaan. En aan de andere kant heb je
de mensen die op zoek zijn naar vaste grond in een verfoeilijk vloeiende wereld. De barbaren in de terminologie
van Baricco, tegenover de nostalgisten zoals Dick Rijken
de laatsten noemt.
Het duurde niet lang voor het Nationaal Historisch
Museum in moeilijkheden kwam, want de twee directeuren hadden het aangedurfd om met vijf werelden of
thema’s te komen. De media lustten er wel pap van. De
chronologie van de canon zou in het gedrang komen.
Het museum mocht geen ‘opgeleukt pretpark’ worden
en een van de politieke initiatiefnemers, sp-leider Jan
Marijnissen, noemde de plannen een ‘postmoderne hutspot’. Achteraf gezien is die kwalificatie misschien wel de
beslissende klap voor het museum geweest. Want in 2011
heeft het nieuwe kabinet besloten dat het mooi geweest
is en dat het Nationaal Historisch Museum vanaf 2012
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geen subsidie meer krijgt. Vlak voor de beide directeuren werden ontboden door de staatssecretaris om het
nieuws te vernemen sprak ik met een van hen: Valentijn
Byvanck, verantwoordelijk voor het inhoudelijke verhaal.
Ik bracht de kwestie van de hutspot ter tafel en hij reageerde fel. Die felheid stond een heldere analyse echter
niet in de weg:
[vb] Hoeveel wanorde kan de samenleving verdragen om nog begrijpelijk te zijn? Hoe geconcentreerd zijn mensen nog die met honderd dingen
tegelijk bezig zijn? Hoeveel weten wij eigenlijk nog
van de samenhang van dingen in plaats van onze
specialismen? Weten we nog te benoemen dat bepaalde dingen bij elkaar horen en andere dingen
niet? Dat zijn allemaal zorgen die de anti-postmodernist heeft tegenover de postmodernist. De postmodernist keert zich af van de norm en de traditie
om ruimte te bieden aan nieuwe perspectieven. Hij
brengt daarmee een zekere wanorde voor degenen
die de bestaande taal, modellen en gewoonten willen handhaven, maar hij hoopt ook op nieuwe ordes
en ruimtes voor andersdenkenden. Tegelijk realiseer ik me dat het scheppen van die ruimte schade
toebrengt aan mensen en hun denkbeelden. Het
geeft mensen het gevoel dat je wanorde zoekt.
En men vindt het elitair als je die ruimte neemt.
De wendbaarheid van de postmodernist is elitair en
wordt door de anti-postmodernist gezien als het zoeken
van wanorde...
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Postmodernisten kunnen bestaan en hun waarde
hebben omdát de wereld om hen heen betrekkelijk
goed georganiseerd en ordelijk is. Ik denk altijd:
‘een nieuw perspectief brengt een nieuw inzicht’.
Maar misschien is het voor mij wel heel gemakkelijk om posities te wisselen en te zeggen: ‘Goh, dat
is ook interessant, want die puzzelstukken vallen
dan op een andere wijze in elkaar.’ Maar bij anderen vallen ze helemaal niet in elkaar en die zeggen:
‘Jij begrijpt gewoon niet hoe het in elkaar zit.’ Dat
heb ik vaak genoeg gehoord. Maar wat ze vooral
moeten begrijpen is dat de keuze om andere perspectieven toe te laten niet vrijblijvend is. In onze
huidige wereld is het geen spel maar een bittere
noodzaak.
Misschien is dat het probleem. Museumdirecteuren
worden uitgezocht op hun inhoudelijke visie, op hun
vermogen te schakelen, nieuwe inzichten te kunnen
combineren en tot keuzes te komen die betekenisvol zijn.
Daarvoor moet je kunnen relativeren. Maar noem ze
geen postmodernist want dan zaag je aan hun stoelpoten. Ook Wim Pijbes van het Rijksmuseum ziet zichzelf
niet graag als een postmodernist en toch maakt ook hij
keuzes die eerdere generaties kunsthistorici niet snel
zouden maken. Als hij moet kiezen tussen de opvattingen van zijn vakgenoten of het verwachtingspatroon van
het publiek, kiest hij voor het laatste. Dat hij daarmee inspeelt op een extra behoudend beeld van de Nederlandse
kunstgeschiedenis deert hem niet en toont des te meer
zijn pragmatische wendbaarheid. Dat maakt hem niet per
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se tot een postmodernist, maar als je de opvattingen van
je vakgenoten zo weet te relativeren dan ben je al aardig
‘vrij’. En die vrijheid is volgens Byvanck een van de belangrijkste kenmerken van de postmodernist.
De taak van de hedendaagse museumdirecteur is niet
eenvoudig. Aan de ene kant weet hij dat de wereld te
complex is om die nog in een simpel model te kunnen
gieten; aan de andere kant is dat simpele model nog altijd
wat het publiek van hem verwacht. Een helder lichtpuntje waar je in onzekere tijden achteraan kunt lopen. Aan
de ene kant wordt van het museum dus verwacht dat het
zaken begrijpelijk en voorspelbaar maakt; aan de andere
kant kan het museum het zich niet meer veroorloven om
al te hiërarchisch de eigen professionele denkbeelden
op te dringen. In dat krachtenveld moeten musea zich
staande houden. En je ziet dat netwerkmusea steeds meer
ruimte geven aan hun gemeenschap om zelf verhalen en
perspectieven toe te voegen. Mensen krijgen invloed op
de geschiedschrijving. Lees maar wat Paul Spies van het
Amsterdam Museum hierover te zeggen heeft:
[ps] Geschiedenis bestaat niet. Historici bestaan.
Geschiedenis is altijd een selectie van mensen die
zeggen dat ze het weten. Die participatie is belangrijk. Als je mensen duidelijk kunt maken dat
historie gemaakt wordt door de mensen die ermee
bezig zijn, dan realiseer je je dat je invloed hebt op
geschiedenis. Je hebt invloed op geschiedschrijving
en dat gebeurt in al die communities. Zoals met
onze projecten ‘Het Geheugen van Oost’ en nu
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met ‘Buurtwinkels’. Dat gaan we rustig uitbouwen,
waarbij wij de mensen faciliteren: men vertelt wat
men wil en het kan ook onzin zijn, maar die perceptie is ook geschiedenis. Wij zetten het in een
breder kader. Dus wij zetten naast hun verhalen de
algemene verhalen. Iemand raakt iets aan en dan
zeggen wij: ‘Oh, dat is interessant, daar kunnen we
het volgende in algemene zin over vertellen.’ En
dat moet dan feitelijk juist zijn. Dat is ook altijd een
selectie maar wel feitelijk juist. We hopen dus dat
mensen zelf gaan vertellen. Want uit die participatie, uit die activiteit ontstaat het gesprek, de dialoog.
Men gaat elkaar dat verhaal vertellen en dan zegt
die ander: ‘Oh ja, ik heb ook nog wat meegemaakt.’
En opeens zijn mensen met elkaar in gesprek.
Je ziet Paul Spies zoeken naar een nieuwe rol voor de
deskundige. De deskundige die eerder gespreksleider is
dan traditioneel expert. De bril is vervangen door de
kapstok en iedereen mag er zelf zijn verhalen komen
ophangen. Verhalen die perspectieven geven op een caleidoscopische werkelijkheid. Een mooi voorbeeld is het
anp Historisch Archief waarbij anp en anp Foundation
de eigen rijke foto- en tekstarchieven via een website
ontsluiten voor een breed publiek. Op die website wordt
voortdurend geprobeerd de relatie met de actualiteit te
leggen. Dus op Prinsjesdag zie je op de homepage foto’s
die gemaakt zijn tijdens eerdere Prinsjesdagen. En via
anp Historisch Archief Community probeert anp persoonlijke verhalen van mensen te achterhalen. Darija
Kalkan van anp Archief:
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[dk] We proberen het publiek actief te betrekken
om hun verhaal bij nieuwswaardige gebeurtenissen
te vertellen en zo op een hele frisse en relevante
manier geschiedenis te schrijven.
We schrijven hiermee geschiedenis, zeg je? We geven
hiermee de mensen de gelegenheid om hun verhalen met
ons te delen en daarmee wordt de geschiedenis geschreven?
Het is een andere invulling van geschiedenis. Want
wij hebben foto’s en tekstberichten. Die berichten
zijn geschreven door de redacteuren. Daarin staan
de belangrijkste feiten zoals ‘wie, wat, waar, wanneer en hoe’. Naast die droge feiten krijg je nu dus
een persoonlijke ervaring.
Zijn dat perspectieven?
Ja, en wat het ook interessant maakt is als je verschillende mensen hebt die dezelfde gebeurtenis
hebben meegemaakt, maar die gebeurtenis vanuit
totaal verschillende kanten hebben ervaren. En wat
dat dan voor hen betekent.
[...]
Wat ook interessant is, is dat je niet alleen de verhalen uit de eerste hand hebt, maar ook uit de tweede
hand van bijvoorbeeld de kleindochter van mevrouw x. Zij heeft die verhalen over een bepaalde
gebeurtenis van haar oma gehoord. Het hoeft dus
niet zo te zijn dat je er zelf bij bent geweest. Het
kan ook een herinnering of een verhaal zijn van een
opa of een oma. We hebben ook het archief van het
bekendste fotopersbureau op het gebied van enter152

tainment, het kippa-archief, waaruit geput kan
worden en waar verhalen over geschreven kunnen
worden. Mensen hoeven niet echt aanwezig te zijn
geweest bij die programma’s, maar ze hebben daar
wel herinneringen aan. Je weet dat je in die periode
naar dat televisieprogramma hebt gekeken, maar
je weet natuurlijk ook meer. Wat speelde er in die
tijd? Wat ging er in je om? Wat gebeurde er in de
maatschappij. Dat vind ik interessant, daarmee link
je het anp Historisch Archief aan de culturele context. De cultuur van die tijd.
Het netwerkmuseum neemt de mensen in zijn gemeenschappen serieus. Het realiseert zich dat je niet de
schijnbaar onveranderlijke inzichten van de professionals
centraal moet stellen, maar de vloeiende betekenissen in
de tijd. Dat het om verhalen gaat. Net als vroeger toen
we om het vuur zaten na de jacht en elkaar verhalen vertelden over een verleden dat zo ver weggezakt was dat
niemand het nog had meegemaakt. Het mogen dan mythen zijn geweest, het waren wel betekenisvolle mythen.
Verhalen die ons een plek gaven en zingeving.
Joost van den Vondel schreef de memorabele woorden ‘Eeuwigh gaat voor oogenblick’. Dat was een mooie
droom waar we ons honderden jaren in hebben gekoesterd. Maar die droom is een illusie gebleken. En daarom
relativeert het netwerkmuseum de eeuwige en absolute
waarheid en kiest voor de vele verhalen. Zo’n betekenisvol verhaal kan morgen al waardeloos zijn. Maar dat
maakt de betekenis en de urgentie voor vandaag er niet
minder om. De eeuwigheid bestaat niet meer, er is nu!
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Het nieuwe landschap
Het disruptieve museum
heeft urgentie
Een van de duidelijkste tekenen dat er iets veranderd is,
is wanneer een instelling een nieuwe naam aanneemt.
De oude vlag dekt onvoldoende de nieuwe lading. Drie
van de mensen die ik sprak voor dit boek werken bij
instellingen die net van naam veranderd zijn of dat nu
overwegen. Het Amsterdams Historisch Museum en
het Rotterdams Historisch Museum hebben, onafhankelijk van elkaar, besloten om de toevoeging ‘historisch’
uit hun naam te schrappen. Sinds dit voorjaar heten ze
Amsterdam Museum en Museum Rotterdam. Ik vroeg
Paul Spies van het Amsterdam Museum waarom hij
‘historisch’ heeft geschrapt:
[ps] In de eerste plaats omdat het overbodig is. Ga
naar The Museum of London, dan weet je dat je
het historische verhaal van Londen krijgt. Maar
het woordje ‘historisch’ komt niet meer voor. Een
aantal musea is ons voor gegaan. Het Historisches
Museum der Stad Wien bijvoorbeeld. Dat zijn heel
lange namen en ze zijn ongelukkig. Op het moment
dat je vaststelt ‘het is overbodig’ snapt iedereen ook
dat je alleen de stadsnaam noemt.
Maar het sluit ook buiten. ‘Amsterdams Historisch Museum’ betekent dat je je toch vooral wetenschappelijk opstelt. Ik heb het niet over saai, want
er zijn heel veel mensen die geschiedenis spannend
vinden. Maar je zegt dan wel dat historie als weten154

schap de basis is van wat je doet. Heel veel mensen
denken dan: ‘ik weet niet of het wel wat voor mij is’.
Amsterdam is wél van hen. ‘Amsterdam’ als merk
is veel sterker dan ‘Amsterdams Historisch’. Dus je
vaart mee op dat goede merk.
Voor mij is misschien wel het belangrijkste dat
ons onderwerp te veel wordt beperkt als het historisch heet. We zijn ook een belangrijke kunstcollectie. Onze kunstprojecten worden genegeerd
door de pers, ook als ze heel goed zijn, want journalisten denken dat we een historisch museum zijn.
Dat hebben we weer gemerkt bij ‘De Hoerengracht’.
Maar we zijn er niet alleen voor het verleden. We
moeten duidelijk maken dat dat verleden te maken
heeft met wat we voor het heden wensen en voor de
toekomst. Nee, beter gezegd, wat het heden is en
wat we voor de toekomst wensen. Het gaat om continuïteit.
De toevoeging ‘historisch’ ervaart Paul Spies als knellend en beperkend. Ooit is het museum als een historisch
museum opgericht, maar anno 2011 zien we geschiedenis vooral als iets dat ons voorthelpt in het heden. In het
Amsterdam Museum vertegenwoordigt de geschiedenis
dus niet meer een waarde op zichzelf maar vooral een
waarde voor het heden en de toekomst.
Ook Stanley Bremer denkt na over een nieuwe naam
voor zijn Rotterdamse Wereldmuseum. Zoals Paul
Spies de geschiedenis als een onnodige beperking ervaart, zo heeft Stanley Bremer moeite met de begrippen
‘Wereldmuseum’ en ‘volkenkundig’:
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[sb] [...] wij noemen dat niet meer ‘volkenkundige
musea’.
Hoe noem je dat dan?
Wij noemen het ‘musea voor niet-westerse kunst’.
Als ik met mensen praat en zeg dat ik van het
Wereldmuseum ben, dan vragen ze: ‘Wereldmuseum, wat is dat?’ Dat is een museum dat nietwesterse kunst toont. ‘O ja, wereldwinkel, zo iets?’
Nee. Maar als ik zeg Aziatisch Kunstmuseum dan
snappen ze het, dat is helder en duidelijk.
Stanley Bremer heeft nog niet besloten hoe het Wereldmuseum in de toekomst gaat heten maar het is niet
voor niets dat hij verwijst naar Azië. Azië is de belangrijkste groeimarkt voor de Rotterdamse haven. En de
Rotterdamse elite is het belangrijkste netwerk waarvoor
hij waarde wil creëren. Eigenlijk verschillen Paul Spies
en Stanley Bremer niet zo heel erg van elkaar. Het gaat
hen beiden om de urgentie. Ik zal de overeenkomst zo
exact mogelijk formuleren: de waarde van volkenkunde
voor het Wereldmuseum en de waarde van geschiedenis voor het Amsterdam Museum worden bepaald door
wat mensen er nú mee kunnen. Het gaat dus niet om de
waarde ‘op zichzelf’ maar om de waarde ‘in relatie tot ...’.
Die waardenrelativering is een van de meest ingrijpende
disrupties van deze tijd. Maar dat dringt nog niet overal
even goed door.
In de afgelopen drie jaar was ik lid van een beoordelingscommissie van de Mondriaan Stichting. In die
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commissie mocht ik meepraten over een paar honderd
subsidieaanvragen. Die aanvragen verdeelde ik voor
mezelf in twee soorten. Aan de ene kant heb je de instellingen die volledig redeneren vanuit hun eigen,
professionele domein en aan de andere kant zijn er de
instellingen die zoeken naar de betekenis van hun vakgebied voor mensen in het hier en nu. En het zijn vaak de
hedendaagse-kunstinstellingen – ik zal er geen doekjes
om winden – die de grootste moeite hebben om zichzelf
werkelijk open te stellen en zich te verbinden met mensen. Zo zijn er instellingen die niet begrijpen dat het
simpele feit dat ze een ‘goede kunstenaar’ presenteren
niet voldoende is om in aanmerking te komen voor een
subsidie. De regeling van de Mondriaan Stichting stelt
namelijk dat er een bredere, maatschappelijke waarde
gediend moet worden om voor projectondersteuning in
aanmerking te komen. Vervolgens verweert zo’n instelling zich met het argument dat kunst ‘een maatschappelijke waarde op zichzelf’ heeft. En dan moet je even diep
nadenken. Wat betekent dat? Waarde is toch iets dat tot
stand komt in een relatie van het een tot het ander? Hoe
kan iets een waarde op zichzelf hebben?
Op zo’n moment wend je je tot internet en gelukkig
brengt Wikipedia dan uitkomst. Bij het lemma ‘waarde’
staan twee betekenissen. Een waarde kan iets objectiefs
zijn: ‘een getal dat kan worden toegekend aan een eigenschap van een zaak’. En waarde kan subjectief zijn: ‘de
beoordeling van een zaak door een persoon’. Als een
kunstinstelling zegt dat ‘kunst een maatschappelijke
waarde op zichzelf heeft’ sluit het aan bij die objectieve
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betekenis. Immers de waarde zit niet in de relatie tot een
andere zaak maar in de kunst zelf. Het is daarmee een
objectieve eigenschap.
Als je het de specialisten rechtstreeks vraagt, weten ze
natuurlijk wel dat zo’n objectieve waardering iets van het
verleden is. Niet voor niets is het begrip avant-garde – de
voorhoede die de massa’s voorging – al een paar decennia
geleden in onbruik geraakt. De avant-garde was, zoals
Dick Rijken in herinnering heeft gebracht, een product
van het modernistische vooruitgangsideaal. Nee, de deskundigen weten dat ze met zo’n objectieve waardering
niet meer wegkomen. Maar dan komt direct de vraag op
wie de relatieve waarde bepaalt. Zijn dat nog altijd de
deskundigen of heeft het publiek ook wat in te brengen?
Het is mijn stellige overtuiging dat in de kunst de experts het primaat van het oordeel blijven claimen. Meer
dan in andere culturele domeinen.
Als ik spreek over kunst bedoel ik hier niet de internationale galeriewereld, waar mensen enorme prijzen betalen voor internationale sterren, of de veilinghuizen in
Londen en New York, waar de puissant rijken de krenten
uit de pap vissen. Die kunst is vooral een statussymbool.
Niet voor niets kopen rijke Russen vooral kunst en voetbalclubs. Nee, ik heb het over de autonome, hedendaagse
beeldende kunst. Kunst als experiment, als een methode
om betekenisvolle beelden te maken. Kunst als laboratorium voor nieuwe betekenis. Díé kunst is al een hele tijd
in de problemen omdat veel mensen zich niet meer bij die
kunst betrokken voelen. Het heeft voor hen geen urgentie. Ik haal nog even terug wat Gitta Luiten hierover zei:
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Omdat de kunstgeschiedenis zo gespecialiseerd is
geraakt dat als je geen expert bent het nauwelijks te
volgen is. Barnett Newman, waarom is dat goede
kunst? Dat kun je bijna alleen maar snappen als
iemand die er veel verstand van heeft het je uitlegt.
De Nachtwacht, dat is al een stuk toegankelijker
want daar kun je iets op zien. Maar de hedendaagse
kunst is niet altijd zo makkelijk toegankelijk. Dat
betekent dat je daar bijna altijd hulp bij nodig hebt.
In Nederland staat de kunst altijd centraal en is de
bezoeker bijzaak.
Kunst is voor ‘leken’ nauwelijks te volgen. Experts willen het graag uitleggen maar uitleggen is iets anders dan
uitwisselen. De traditionele hiërarchische relatie blijft in
stand. En zo is een pijnlijke spagaat ontstaan omdat de
kunst wel degelijk betekenis wil hebben voor de samenleving. Maar zolang de kunst een ‘waarde op zichzelf’
blijft claimen is een echte dialoog met de samenleving op
zijn minst gehandicapt. Zou dat de reden zijn waarom de
hedendaagse-kunstinstellingen bij de jongste overheidsbezuinigingen zo onevenredig hard zijn getroffen? Heeft
kunst onvoldoende betekenis voor mensen? Wil de kunst
betekenisvol, of anders gezegd urgent blijven voor nieuwe
generaties dan zal het de discussie buiten de eigen kring
moeten zoeken. Dan zal het netwerken moeten vormen
die verder gaan dan de liefhebbers en de experts.
Ik denk dat ‘urgentie’ het toverwoord is. Urgent is dat
wat een dringende noodzaak heeft, dat wat echt gedaan
moet worden. En daarmee is urgent het tegenoverge159

stelde van vrijblijvend. Werd vroeger de urgentie van
een onderwerp bepaald door de vragen uit het vakgebied,
tegenwoordig wordt deze bepaald door de samenleving
en door de gemeenschappen en netwerken die zich betrokken voelen bij het onderwerp. Dat vraagt van het
netwerkmuseum een heel andere instelling dan van het
traditionele museum. Je ziet musea zoeken naar manieren om hun tentoonstellingen en activiteiten urgentie te
geven. Edwin Jacobs van het Centraal Museum zoekt het
in de actualiteit:
[ej] Toen we een volgende stap in het meerjarenbeleidsplan wilden zetten hebben we de woorden
‘maatschappelijke thema’s’ veranderd in ‘actualiteit’ omdat we merkten dat als je maatschappelijke
thema’s noemt, iedereen denkt aan welzijn en
duurzaam en whatever. Terwijl ik bedoel ‘dat wat
nu bezig is’. En toen zei een van mijn medewerkers
terecht: ‘Noem het dan actualiteit.’ Iedere keer opnieuw kun je de actualiteit zien, horen of lezen. Dat
vond ik een heel goeie.
Edwin Jacobs realiseert zich dat een voortdurend inspelen op de actualiteit veel flexibiliteit vergt van zijn
mensen:
Je moet iets verlaten dat vertrouwen geeft, wat je
kent, wat je al jaren doet.
[...]
Het moet in je systeem komen dat je sensitief bent
en open staat, maar ook dat je mondig wordt om
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samenwerking te kunnen entameren, om die samenwerking te kunnen vinden. En dan vindt het
proces nog steeds binnen het museum plaats, maar
die wetenschappelijke taak bijvoorbeeld krijgt een
heel andere invulling. Wil je dan ook nog de actualiteit erin brengen, dan wordt er nog meer van je
gevraagd. Dan heb je ook nog een antenne nodig
voor wat die actualiteit is. Dat vraagt best veel van
mensen.
Maar hij ziet zijn mensen groeien in hun nieuwe rol:
Een stap is te maken als het team ziet dat het een
bijdrage kan leveren. Dat was twee jaar geleden anders, toen zat men er toch wat terughoudender bij.
Nu is hun bijdrage heel duidelijk gericht op wat ze
zien als een verandering of een aanpassing.
Ze snappen dus waar het je écht om gaat. Jij hebt het
over ‘maatschappelijke thema’s’ en op een gegeven moment daalt dat in en dan zegt iemand: gebruik dan het
woord ‘actualiteit’. Ben je voortdurend je vocabulaire
aan het heruitvinden?
Ik denk dat je daar iets heel belangrijks zegt. Dit
is een antwoord op de veranderingen in de maatschappij en de verwachtingen van het publiek en
hoe mensen zich ontwikkelen. Dan moet je je vocabulaire aan kunnen passen. Je moet sensitief zijn.
Terwijl Edwin Jacobs de urgentie zoekt in de actualiteit
zoekt Paul Spies het in de controverse. Beide museum161

directeuren bedoelen min of meer hetzelfde maar hun
woordkeuze is veelzeggend. Paul Spies vertelde mij over de
totstandkoming van de tentoonstelling ‘a’dam, man en
mode’. Een tentoonstelling waarvoor hij uiteindelijk zelf
op de foto ging in een harembroek van h&m. Hij wilde
een statement maken dat hij toelichtte in een column:
[ps] Als Amsterdamse museumdirecteur word ik
geacht een donker pak met stropdas te dragen, dan
pas ben ik een serieus te nemen ‘heer’. In die harembroek kan ik echt niet verschijnen op een vergadering, hoor, want dan moet je eerst ten minste een
halfuur verstandige dingen hebben gezegd, voordat
het gezelschap begrijpt dat je niet helemaal van
Lotje getikt bent!
Paul Spies vertelt over de manier waarop hij zijn medewerkers meeneemt in de controverse:
Het gaat stukje bij beetje. Neem de tentoonstelling
‘a’dam, man en mode’. Ik heb een fantastische conservator, Annemarie den Dekker, zij kwam met dit
idee bij mij. Ik vroeg haar: ‘Wat ga je precies doen?’
Ze vertelde dat ze onze prachtige collectie als uitgangspunt wilde nemen. En toen vroeg ik haar of
ze ook het heden mee wilde nemen. Ja, dat was het
plan en ze wilde het nou ook eens hebben over de
uniformen van deze tijd: het studentenuniform,
het zakenuniform. Dus dat vond ik leuk, maar toen
vroeg ik haar: ‘Waar is de controverse eigenlijk?’
Want het is natuurlijk het leukste als mensen het
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pertinent met elkaar oneens zijn en als het ware
rollebollend over straat gaan... Het is leuk om iets
aan de orde te stellen waar iedereen over mee kan
praten, waarvan iedereen denkt: ‘dat weet ik’.
[...]
Zij ging vervolgens aan de slag met de vormgever
en daar kwam iets heel moois uit. En ze had het
ook echt goed voorbereid. Ze was heel goed bezig.
Maar toen vroeg ik haar opnieuw: ‘Waar zit de controverse?’ En toen werd het stil – ik weet niet of ze
het vergeten was – en toen zei ze: ‘Ja ja, dat is jouw
dingetje een beetje.’ En toen zei ik: ‘Als jij nou die
keppeltjes in die ene ruimte zet en je zet die herenrok in die andere ruimte, dan heb jij twee ruimtes;
en de ene ruimte is volgens de traditie en de andere
ruimte is de breuk met de traditie. Momenten in de
geschiedenis waarin er werd gebroken met de traditie.’ Ze zei: ‘Dat is nou een gek toeval, dat waren
de twee stukken die we niet zo makkelijk konden
plaatsen, dus die draai ik graag om.’ En toen hadden
we dus de gulden middenweg: zij had haar prachtige
product gemaakt en ik had mijn controverse.
Heb je je neus nooit gestoten met de controverse?
[denkt lang na] Nee, dat is niet gebeurd.
Dus je moet nog controversiëler worden?
Nou kijk, je bent discussieleider en ik heb het gedaan
voor die mannenmode. Eigenlijk gaat het er vooral
om mensen uit te dagen een mening te ventileren
omdat het hen raakt. Het raakt hen omdat ze er zelf
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mee bezig zijn. Opeens voelden die mannen zich
enorm aangesproken. En hun vrouwen die begonnen
te kijken: ‘Och ja Jan, jij ziet er eigenlijk ook...’
Ik denk dat we mensen moeten inhuren die die
controverse echt in zich hebben. Bij de tentoonstelling ‘De Hoerengracht’ hadden we met Metje
Blaak, ex-voorzitster van de Rode Draad, iemand
die heel hard durfde te roepen dat die hele schoonmaakactie om de prostitutie in de hand te houden
contra-productief is. En ik heb ook wel eens gezegd:
de stukken die worden schoongeveegd zijn niet de
stukken van de walletjes waar de grootste problemen met onveiligheid ontstaan. Maar het zijn de
stukjes gracht waar de beste grondprijs te realiseren
valt als je daar de prostitutie wegkrijgt. Dus wat is
er schoongeveegd? De volstrekt onschuldige prostitutie tussen Herengracht en Singel. Daar zaten
keurige dames, ik kan er over meepraten want mijn
kantoor was om de hoek. Daar zaten keurige dames,
daar was nooit gedoe. Ook ’s avonds en ’s nachts
niet. De hardcore slavinnen zitten aan de andere
kant, op de Oudezijds en in die stegen. En daar gebeurt opmerkelijk weinig mee. Dus, zo’n discussie
met de stad, met je eigen financier, kan behoorlijk
tot een controverse leiden en daar azen we ook op.
‘Ja, wat maken jullie me nou?’ Wat maken we nou?
Het Centraal Museum en het Amsterdam Museum zijn
twee voorbeelden van musea die de actualiteit zoeken.
Die de urgentie van hun projecten niet in de geschiedenis vinden maar in de mensen die nu leven. Maar ook het
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Stedelijk Museum Kampen, Museum De Paviljoens, het
Van Abbemuseum, het Nationaal Historisch Museum,
het Museum Rotterdam en zelfs het Rijksmuseum doen
eigenlijk hetzelfde. Het zijn netwerkmusea die snappen
dat het museum niet over het verleden gaat maar over
het heden. Misschien is dat wel een van de grootste misverstanden die musea aankleeft: dat ze over het verleden
zouden gaan.
Musea genereren betekenis voor mensen. Betekenis is
waarde. Ja, betekenis is de belangrijkste valuta om de toegevoegde waarde van het museum uit te drukken. Voor
betekenis wil de maatschappij wel betalen. Betekenis
maakt het museum urgent.
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Het nieuwe landschap
Het disruptieve museum
schept nieuwe waarden
Het grootste deel van wat ik me had voorgenomen te
schrijven staat inmiddels op papier. Nog een paar hoofdstukken en het boek is af. Zo wil ik nog een aantal
pagina’s wijden aan ondernemerschap en waardecreatie,
want dat interesseert iedereen nu de overheid aan het bezuinigen is. En ook wil ik nog schrijven over visie, want
dat is iets waar iedereen naar zoekt. Maar niemand weet
precies wat het is, laat staan hoe het eruit ziet. En tot
slot moet er nog een epiloog komen. Zo eentje waarin de
spijker op zijn kop geslagen wordt en waardoor alle pagina’s op hun plaats vallen. Dat wordt nog best moeilijk.
De volgende regels zijn om te oefenen.
Ik ben begonnen met het beschrijven van verschuivingen,
disrupties noemde ik ze, die in wezen allemaal neerkomen
op het feit dat het publiek zich met musea begint te bemoeien en dat musea dat steeds vaker toelaten en het
zelfs beginnen aan te moedigen. Die hoofdstukken over
de beschaving en de barbaren waren vooral bedoeld om
vat te krijgen op de vraag hoe het allemaal zo is gekomen.
Het heeft vooral te maken met de informatietechnologie en de netwerksamenleving die daarvan het gevolg is.
Halverwege het boek concludeerde ik dat het enige antwoord op de netwerksamenleving het netwerkmuseum is.
Het werkelijk disruptieve museum is het museum dat een
antwoord geeft op de uitdagingen die de netwerksamenleving ons stelt. Geen enkel museum ontkomt er in de
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komende jaren aan om zich op de een of andere manier
te ontwikkelen tot een netwerkmuseum. In de laatste
hoofdstukken heb ik diverse kenmerken van netwerkmusea genoemd, zoals het feit dat in het netwerkmuseum
het onderscheid tussen de deskundigen en de niet-deskundigen vervaagt; dat musea als potten honing zijn die
de liefhebbers als vanzelf weten aan te trekken; dat het
in netwerkmusea niet meer om de ultieme waarheid gaat
maar om persoonlijke verhalen en perspectieven; en dat
netwerkmusea over het heden gaan en dat ze hun urgentie dus in de actualiteit zoeken. Het vorige hoofdstuk
eindigde ik met de stelling dat ‘betekenis’ de belangrijkste valuta is om de toegevoegde waarde van het museum
uit te drukken. Dat was bedoeld als een bruggetje om het
hoofdstuk over ondernemerschap te kunnen beginnen.
En dit hoofdstuk over ondernemerschap zou het meest
eenvoudige van allemaal moeten zijn. Want spreken
of schrijven over ondernemerschap in musea is simpel.
Doen is veel lastiger. Een ondernemer zoekt naar kansen, is creatief, doet aan productontwikkeling en neemt
risico’s. Een ondernemer creëert waarde die hij voor
goed geld probeert te verkopen. Een ondernemer is gericht op het maken van winst. En daarmee kom ik op de
eerste hobbel die museale ondernemers moeten nemen,
winstbejag. Lees de officiële museumdefinitie van de
International Council of Museums (icom) er maar op na:
‘A museum is a non-profit, permanent institution in the service
of society and its development ...’ Nog voor de definitie iets
zegt over wat een museum doet krijg je te horen dat je
geen winst mag maken. De eerste museumdefinitie van
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de icom stamt uit 1946, maar pas in 1974 wordt dat ‘nonprofit’ toegevoegd.
Generaties lang kregen museummedewerkers twee
misvattingen ingeprent. Enerzijds de gedachte dat je de
samenleving het beste kunt dienen door niet aan geld
te denken en anderzijds het idee dat musea over het
verleden gaan. Maar, zoals ik in het vorige hoofdstuk
benadrukte, musea moeten waarde creëren voor mensen
die nú leven. En dan kan het verleden geen doel zijn,
hoogstens een middel. Waarde creëren in het museum is
betekenis creëren. Waarom zou je die betekenis niet te
gelde mogen maken? Omdat je een non-profitorganisatie
bent? Als musea geen geld mogen verdienen zijn ze per
definitie tot een marginaal bestaan veroordeeld.
Stel je voor dat uitgeverijen zo hadden gedacht. Zouden
we dan nu zo’n levendige schriftcultuur hebben? En stel
je voor dat de filmindustrie niet op winst gericht zou
zijn. Welke prachtige films zouden we dan nooit hebben
gezien? De grootste culturele krachten van de afgelopen
eeuw waren niet de musea maar de bedrijven. Denk aan
Artifort, Philips, Pastoe, de Leerdamse glasfabriek. En
kijk deze jaren eens naar oma, het architectenbureau van
Rem Koolhaas. Hoe groot is hun culturele invloed? In
het nrc van 16 september 2011 stond een interview met
Victor van der Chijs en Reinier de Graaf van oma.
[nrc ] ‘We hebben ons ontwikkeld van een architectenstudio tot een creatieve onderneming.’
[...]
Zo werken architecten niet langer voor de publieke
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sector die het algemeen belang dient, maar steeds
vaker voor particuliere belanghebbenden. ‘Voorheen was de architect een wereldverbeteraar, nu is
hij dienstverlener voor een organisatie of een particulier belang’, licht De Graaf toe. Dat betekent
niet dat de architecten van oma hun eigen waarden
loslaten.
[...]
‘We hebben wel degelijk een integrale agenda, een
visie die in onze projecten is terug te vinden.’
[...]
‘De diversificatiestrategie, die oma enkele jaren geleden heeft ingezet om een bredere basis te hebben,
heeft het bedrijf geen windeieren gelegd.’
Net zomin als de producten die Apple het afgelopen decennium heeft ontwikkeld dat bedrijf windeieren hebben
gelegd. Het zijn technische innovaties waar Apple veel
geld mee verdient en dat komt omdat ze ook een culturele waarde vertegenwoordigen. Aan het begin van 2011
verklaarde Steve Jobs het succes van zijn onderneming
met de volgende woorden:
[sj] ‘It’s in Apple’s dna that technology alone is not
enough. That it’s technology married with liberal
arts, married with the humanities, that yields us
the result that makes our heart sing.’
En het is niet alleen Steve Jobs zelf die de resultaten van
Apple als een culturele meerwaarde definieert. Apple
heeft de muziekindustrie op zijn kop gezet, de uitgeve169

rijen, de filmindustrie en nog heel veel andere sectoren.
Daarbij zijn de Mac, de iPhone en de iPad de belangrijkste gereedschappen geworden voor een nieuwe creatieve
generatie. Daarom is Apple in minder dan vijftien jaar
uitgegroeid van bijna bankroet tot het meest begeerde
en meest waardevolle bedrijf ter wereld.
Maar wat doen musea? Die blijven non-profit en die
denken dat ondernemerschap het efficiënter werven van
sponsors en subsidies is. Natuurlijk, laaghangende subsidies moet je plukken. Je zou wel gek zijn als je dat niet
deed. Maar die focus op gegeven geld blijft het zelfbeeld
van het museum vertroebelen. Musea hebben zich de
afgelopen jaren onvoldoende gerealiseerd dat het niet
over hun eigen interesses en voorkeuren gaat, maar over
de toegevoegde waarde die ze voor mensen moeten hebben. Weet u nog dat Rudi Fuchs zei dat het publiek ‘niet
meer gewend is veel moeite te doen om te begrijpen wat
het museum laat zien’? Dat is nog altijd de mindset van de
meeste musea. ‘Wij doen belangrijke dingen en dat zullen we het publiek laten weten.’ Het waarlijk disruptieve
van het netwerkmuseum is dat ze de mensen weer centraal stellen. De belangrijkste waarde van het netwerkmuseum is de betekenis die het weet te genereren.
‘Maar we doen toch enorm ons best?’ zegt de hedendaagse museumdirecteur. ‘We zijn veel ondernemender
geworden. We hebben nu een fondsenwerver aangetrokken en kijk naar onze bezoekerscijfers, die zijn enorm gegroeid.’ En dat klopt, vooral de grote musea ontvangen
tegenwoordig meer publiek dan een aantal jaren geleden.
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Veel is goed, is de gedachte. Het gevolg is dat iedereen
plannen maakt om meer sponsors te werven (die worden
er knettergek van) en om meer bezoekers te trekken. En
dat terwijl het zonneklaar is dat er onvoldoende sponsors
en bezoekers zijn om al die plannen te kunnen steunen.
Musea doen een beetje denken aan die spreekwoordelijke
lemmingen die achter elkaar het ravijn inrennen. Een
van de vragen die ik al mijn gesprekspartners voorlegde
is waarom het bij musea altijd zo over bezoekersaantallen
gaat. Lees wat Gitta Luiten van de Mondriaan Stichting
hierover zegt:
[gl] Nou, dat verwijt ik die musea zelf een beetje,
eerlijk gezegd.
Want qua inkomsten stelt het niet veel voor?
Het stelt geen moer voor. Het isolement van de sector ten opzichte van de samenleving zie je het duidelijkst tot uitdrukking komen in de houding van
de politiek. Tien of vijftien jaar geleden voelde de
politiek zich natuurlijk al wat ongemakkelijk over
de vraag hoeveel publiek geld er eigenlijk zonder
enige voorwaarde of zichtbaar resultaat zo maar die
cultuursector ingaat, elke vier jaar. Daar heeft de
cultuursector niet aan geholpen door voortdurend
te zeggen: ‘Hoor eens, geef ons het geld en wij verdelen het onderling wel, want jullie weten er niets
van.’ Dus de vraag naar de legitimatie van die publieke gelden is tien, vijftien jaar geleden al begonnen op te komen. En het enige antwoord dat musea
altijd standaard hebben gegeven is: ‘Maar moet je
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zien hoeveel bezoekers ik trek.’ Dus de politiek
vroeg: ‘Help ons nou door die legitimatie nog eens
te definiëren en help ons om uit te leggen waarom
het zo belangrijk is.’ Maar die musea zijn eigenlijk
niet verder gekomen dan het antwoord: ‘Kijk maar
naar mijn bezoekers.’ Dus je kunt nu, tien, vijftien
jaar later, de politiek niet verwijten dat je daarop
afgerekend wordt. Want je hebt nooit een ander
antwoord gegeven op die vraag.
Een groeiend aantal bezoekers is nog altijd de heilige
graal waar de meeste musea naar zoeken. Is dat wel verstandig? Kijk naar een modaal museum met een omzet
van een half miljoen euro en 20.000 bezoekers per jaar.
Dat fictieve museum krijgt volgend jaar een ton minder
subsidie en moet dus in de aanval. Met veel moeite vinden ze een lokale sponsor bereid om 20.000 euro bij te
dragen. De overige 80.000 euro moet uit extra publieksinkomsten komen. De toegangsprijs voor het museum is
gemiddeld 5 euro, best een flink bedrag voor een niet te
groot museum. Om op dezelfde omzet als vorig jaar uit
te komen moet het museum 16.000 bezoekers extra trekken. Dat museum moet dus bij een gelijkblijvend budget
het bezoekersaantal bijna verdubbelen. Als ze dat lukt,
hebben ze in het verleden iets fout gedaan. Eenvoudiger
is het om een halve ton extra te besparen (bijvoorbeeld
op kassapersoneel en suppoosten) en uit te gaan van
nog maar 10.000 bezoekers. Dat is een scenario dat veel
haalbaarder is. De moraal van dit verhaal is dat voor de
meeste musea de simpele truc van meer sponsors en meer
bezoekers onrealistisch is. Die strategie is weggelegd
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voor een beperkt aantal grote musea in grotere steden.
Die hebben het geld en het massapubliek om een unieke
experience te bieden. Het in oktober 2011 heropende
Scheepvaartmuseum wil concurreren op de vrijetijdsmarkt met instellingen zoals de Efteling. Maar vrije tijd
is een verdringingsmarkt en daarom zal voor de meeste
musea de heilige graal van de stijgende bezoekersaantallen een gifbeker blijken te zijn.
Hoe kan het dan wel? Een museum is een onderneming.
Een ondernemer creëert waarde die hij voor zo veel mogelijk geld verkoopt. Netwerkmusea creëren betekenis
die ze slijten aan hun achterban. Ze moeten nadenken
over wat hun toegevoegde waarde is, wát ze verkopen.
En dat is niet altijd hetzelfde als wat de traditionele
museummens verwacht of hoopt. Laten we nog even teruggaan naar Stanley Bremer. Bremer is zo’n zeven jaar
geleden begonnen bij het Wereldmuseum en hij heeft
goed nagedacht over inkomstenbronnen:
[sb] Toen zijn we het hele museum commercieel
gaan aanpakken, we zijn met een reisorganisatie
gaan samenwerken. Dat ging vooral over geld
verdienen. Waar vind ik een partner die bij het
museum past en die bereid is flink te betalen? Zij
kochten per jaar 75.000 kaarten à zes euro. Vier
jaar lang een contract, dat is een redelijk bedrag.
Dat reisbureau kocht dat?
Ja, Kras Reizen. Een prijsvechter, maar die hebben
geld. Zij wilden eveneens culturele reizen gaan or173

ganiseren. Vier jaar lang hebben we dat gedaan en
dat geld heb ik ingezet om het revitaliseringsplan
neer te zetten. Het plan bestond uit drie belangrijke elementen. Ten eerste moest het hele gebouw
worden teruggebracht naar zijn oorspronkelijke
staat. Alles wat er was uitgesloopt moest weer
worden teruggeplaatst. Ten tweede moesten we
een model ontwikkelen waarmee we geld kunnen
verdienen en een model ontwikkelen waarmee we
internationaal gerenommeerde tentoonstellingen
kunnen maken.
Maar daar liet Bremer het niet bij. Hij is een chique restaurant begonnen en hij heeft een balzaal ingericht waar
de Rotterdamse elite goedbetaalde partijen kan geven.
Bremer constateert:
Die elite van Rotterdam herkent dat en verbindt
zich het afgelopen jaar weer met ons museum.
Op welke wijze?
Het mooiste voorbeeld is een grote kunstverzamelaar. Hij komt de eerste maand dat ik hier werk
naar mij toe en zegt: ‘Ik vind dit zo’n waardeloos
museum. Ik ben altijd sponsor geweest maar ik doe
het niet meer, ik hou er mee op.’ Wat moest ik zeggen? Een jaar geleden komt hij weer naar mij toe en
zegt: ‘Je hebt er een museum van gemaakt, en meer
zeg ik niet, maar ik ga je wel steunen.’ We hebben
een aantal vooraanstaande Rotterdammers aan ons
museum verbonden.
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Je zegt: mijn doelgroep is de elite van Rotterdam?
Ik heb verschillende doelgroepen. Juist door de elite
als doelgroep aan te spreken, kan ik veel verschillende doelgroepen bereiken. De elite van Rotterdam
kan in ons museum worden ontvangen. Ons restaurant zit met lunch en diner vol. Onze balzaal...
We hebben deze maand de beste maand sinds we
bestaan. Ze komen hier naartoe, ze boeken tien
partijen tegelijk. De andere focusgroep is ‘iedereen’,
want onze vaste opstelling is gratis toegankelijk en
iedereen kan er naartoe. Het verlenen van de vrije
toegang is onder meer mogelijk dankzij ons restaurant en de elite die daar gebruik van maakt.
Het Wereldmuseum Rotterdam is een netwerkmuseum
geworden met de elite van Rotterdam als centrale groep;
daar verdient het museum geld mee. Je zult Stanley
Bremer niet horen zeggen dat het algemeen publiek niet
belangrijk is, maar als inkomstenbron zijn ze minder relevant. Hij gaat zelfs zover om zijn vaste presentatie gratis toegankelijk te maken. Daarnaast realiseert Bremer
zich dat het niet in het belang van zijn primaire netwerk
is als het museum voortdurend blijft groeien.
Op dit moment ben ik samen met een aantal musea in
Europa een groep aan het oprichten en die heet ‘the
fine small museums’. Dat is een antwoord op die enorme
blockbusters waar 3, 4 miljoen bezoekers elkaar staan
te verdringen om een schilderij te zien. Wij zeggen ‘we
maken tentoonstellingen voor een wat kleiner publiek,
maar wel voor de liefhebber die heel graag komt.’
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Het Wereldmuseum is een ondernemend netwerkmuseum. Maar er zijn meer voorbeelden. Toen ik een paar
jaar directeur was van het Nationaal Glasmuseum ging
ik op bezoek bij mijn collega van het Textielmuseum,
Ton Wagemakers. Wagemakers maakte grote indruk
op me met zijn uitspraak dat hij het helemaal niet zo
van belang vond of zijn museum in de komende jaren
60.000 of 100.000 bezoekers per jaar zou trekken. Veel
belangrijker was het succes van zijn textiellab, waar grote,
industriële bedrijven hoogwaardige productiemachines
plaatsen en waar ontwerpers en kunstenaars met die
machines kunnen experimenteren. Voor de machinebouwers is dit interessant omdat de ontwerpers allemaal
bijzondere projecten bedenken, waardoor de machines
tot het uiterste worden getest en waardoor er resultaten
uitkomen die de bouwers nooit hadden kunnen bedenken. De ontwerpers en kunstenaars zijn graag bereid een
redelijk bedrag te betalen om op die machines te mogen
experimenteren, want bij een gewoon bedrijf zijn die
machines continu in bedrijf en zijn hun kleine metrages
commercieel niet interessant. Het Textielmuseum is zo
een plek geworden waar verschillende partijen zich als in
een netwerk met elkaar verbinden. Het netwerk van het
Textielmuseum is bovenal een professioneel netwerk.
In dezelfde periode dat ik bij Ton Wagemakers op
bezoek ging, speelde de fusie tussen het Nationaal Glasmuseum en de Glasblazerij Leerdam. Die fusie heeft
zowel de blazerij als het museum ongelooflijk veel gebracht in de jaren daarna. De glasblazerij kreeg toegang
tot het netwerk van kunstenaars en ontwerpers die het
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museum had opgebouwd, en het museum kreeg toegang
tot de productiefaciliteiten en ambachtelijke vaardigheden waardoor met nieuwe vormen geëxperimenteerd kon
worden. De collectie werd een inspiratiebron waaraan
nieuwe ontwerpers hun eigen ideeën konden toetsen.
Opeens ging het glasmuseum niet meer over het verleden maar over de toekomst van glas. Maar het nieuwe en
grotere glasmuseum had nog meer mogelijkheden. Als
je voor publiek gaat blazen, kun je aan diezelfde mensen
de resultaten verkopen in je winkel. Of als je ontwerpers
uitnodigt om te experimenteren, kun je ook een label
beginnen om die innovatieve ontwerpen verder te ontwikkelen en in oplage te verkopen. En als je publiek zo
geïnteresseerd raakt dat ze zelf willen blazen, ontwikkel
je workshops. In het museum richt je tentoonstellingen
in van al die experimenten en daardoor trek je weer
een nieuw publiek aan. En omdat je onmogelijk alle geblazen bellen in de collectie op kunt nemen maak je er
verkooptentoonstellingen van. Het is de kunst het mes
altijd aan twee of meer kanten te laten snijden, zowel
inhoudelijk als commercieel. Zo krijgt het museum betekenis voor ontwerpers en kunstenaars en daardoor trek
je ook weer liefhebbers aan, en voor je het weet heb je
een club van 1400 vrienden aan het museum verbonden.
Bij die vrienden en in die netwerken zitten mensen die
dolgraag vrijwilliger willen worden. In een paar jaar tijd
is het aantal vrijwilligers gegroeid tot 150 personen. Die
mensen investeren zo veel van hun tijd dat het 15 fte aan
betaalde krachten scheelt en dat vertegenwoordigt een
waarde van rond de 500.000 euro. Dat vind je niet terug
in de jaarrekening maar het is wel evenveel geld als de
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betaalde krachten kosten. Zo is het glasmuseum een netwerkmuseum geworden dat 80 tot 85% van de jaaromzet
zelf verdient. De inbreng van vrijwilligers is hier niet in
meegerekend. In de woorden van Dick Rijken is het museum dus een attractor geworden. Dat komt doordat het
museum de betekenis van glas centraal heeft gesteld voor
mensen die nú leven en nú werken.
Het Wereldmuseum, het Textielmuseum, het Glasmuseum, het Amsterdam Museum, het Centraal Museum
en ieder ander museum heeft kansen om met een eigen
gemeenschap tot nieuwe betekenissen te komen. In al
die gevallen gaat het erom de kansen te herkennen. In
een netwerkmuseum draait het om creativiteit, productontwikkeling, wendbaarheid, samenwerken en risico’s
nemen. Dat is ondernemen. Er is niet slechts één oplossing, er zijn er vele. In het netwerkmuseum gaat het niet
om de oude, objectief vast te stellen kwaliteit, maar om
vloeibare en per omstandigheid wisselende begrippen
zoals ‘betekenis’.
De wereld is er de laatste jaren niet eenvoudiger op
geworden en daar moeten we mee leren leven. Ieder individu, iedere organisatie en ieder netwerkmuseum moet
zijn eigen niche vinden in de caleidoscopische werkelijkheid van de 21e eeuw. Musea denken steeds vaker na over
andere producten dan tentoonstellingen. Bibliotheken
organiseren lezingen en kookclubjes. Onlangs las ik zelfs
dat de Nederlandse Spoorwegen cursussen gaan aanbieden. Wie de meest vernieuwende, de origineelste en de
meest aansprekende plannen bedenkt, wie nieuwe waarden schept, die komt het verst.
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Nog één mooi voorbeeld. Een voorbeeld dat Siebe Weide,
directeur van de Museumvereniging gaf:
[sw] Ik was laatst in Buitenpost, dat is tussen Leeuwarden en Groningen. Daar is een museum, de
Kruidtuin. Dat is een botanische tuin, met onder
andere kruiden. Die kruidentuin is de grootste van
Europa en opgezet in een tijd dat er meerdere van
dat soort tuinen werden ingericht. Vooral vanuit
geneeskundige overwegingen. Universiteiten richtten tuinen in om gewassen te veredelen, pure landbouwwetenschap. Het is dus een historische tuin,
met recht een museum.
Met die kruidentuin ontwikkelen ze nu, samen
met de Universiteit van Groningen, een medicijn
tegen malaria. In de tuin werken medewerkers met
een geestelijke handicap. Zij doen het onderhoud.
Verder wordt het gerund door vrijwilligers uit het
dorp en de omstreken. Die tuin is zo ongeveer de
enige reden om naar Buitenpost te gaan, tenzij je
er woont. Kortom, wat in het nieuwe boekje van
ons, Meer dan waard – over de maatschappelijke betekenis van musea, staat wordt allemaal vervuld door
dat éne kleine museumpje. Dat vind ik een wonder
van betekenis. Ik vind dus niet dat je dat museum
op zijn bezoekcijfers moet afrekenen. Overigens is
18.000 bezoekers helemaal niet slecht voor een museum dat alleen in de zomermaanden open is.
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Het nieuwe landschap
Het disruptieve museum
toont visie
Eerder schreef ik dat het onze verwondering is die ons
tot mensen maakt. Mensen denken na over de wereld en
proberen de wereld te begrijpen. Ze zoeken naar zin, nut,
noodzaak én controle. De uitvinding van het schrift, de
boekdrukkunst, de fotografie en alle andere technische
middelen stelden ons in staat onze kennis buiten ons
hoofd te bewaren en die kennis te stapelen. We waren
niet meer alleen afhankelijk van ons eigen geheugen.
Daardoor konden we steeds verdere tochten maken naar
voorheen onbekend terrein. Zowel letterlijk door te reizen naar verre landen, als figuurlijk met steeds diepere
reizen in de verbeelding van kunst en wetenschap. De
ontdekkingsreizigers namen objecten en inzichten mee
naar huis en bestudeerden ze samen met gelijkgestemden
in musea. Musea zijn pakhuizen voor de geest.
Maar je kunt musea ook zien als kampementen. In die
kampementen komen de deskundigen aan het einde van
de dag samen, als ze hun strooptochten even onderbreken, om elkaar verhalen te vertellen en inzichten te
delen. Omdat ze die inzichten belangrijk vinden laten
ze ook liefhebbers en leken toe tot hun kampementen.
Gaandeweg veranderen die kampementen in pleisterplaatsen voor alle mensen die ingewijd willen worden in
de wereld van de wonderen. Daarom is educatie zo belangrijk geworden in de tweede helft van de 20e eeuw. In
het museum leer je de wonderen te begrijpen en te waar180

deren. Maar met de ontwikkeling van de techniek veranderen ook de mensen. Ze weten vele malen meer dan
vroeger en ze gaan ook zelf op onderzoek uit. Zo bekeken is internet een gigantische routeplanner die mensen
in staat stelt om, ook zonder de begeleiding van een deskundige gids, de wonderen van de wereld te verkennen.
Die mensen zien een enorme rijkdom, een caleidoscopische veelheid van wegen en weggetjes waarover ze zich
bewegen. De leken hebben het kampement verlaten en
zijn zelf de wereld gaan verkennen. En dan schiet de traditionele educatie tekort want dat is eenrichtingsverkeer.
Traditionele educatie is onderwijzen en dat veronderstelt
een ontvanger (het publiek) en een zender (het museum).
Musea beginnen zich te realiseren dat dat in deze tijd
van het netwerkmuseum niet meer kan. Maar hoe dan
wel?
Hoe kun je betekenisvol zijn voor mensen in deze geindividualiseerde en gefragmenteerde tijd? Het eenvoudige antwoord is dat je suggesties kunt doen, dat je
mensen mogelijkheden voor kunt houden en dat het er
uiteindelijk om draait hoe overtuigend je bent. Vroeger
ging je naar een tentoonstelling of een voorstelling
omdat men zei dat je er beter van werd, nu ga je er naartoe omdat je overtuigd wilt worden. Maar hoe maak je
overtuigende tentoonstellingen? Eigenlijk heb je er een
soort waarzegger of een orakel voor nodig. De orakels
van onze tijd zijn de visionairen. Visionair zijn mensen
die doelen weten te stellen die anderen nog niet hadden gezien. Nadat het doel gesteld is komt het eropaan
doelgerichte of effectieve keuzes te maken. Kwaliteit
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in deze tijd is vooral doelmatigheid of noodzakelijkheid. En omdat de doelen zich telkens aan blijven passen
aan nieuwe inzichten en omstandigheden, verandert
ook voortdurend ons begrip van kwaliteit. Vroeger kon
je je oriënteren op de zekerheden van het eigen vakgebied, tegenwoordig heb je een antenne nodig voor wat
mensen nu belangrijk en interessant vinden. Luister
naar Valentijn Byvanck van het Nationaal Historisch
Museum:
[vb] Het is altijd heel ingewikkeld, musea en publiek. Ik heb bij het Zeeuws Museum wel eens gezegd: ‘Je moet ontzettend goed luisteren naar het
publiek, maar je moet jezelf niet wantrouwen als
filter voor wat het publiek wil.’ Want het publiek
weet vaak niet wat het wil. Ik weet zeker dat het
publiek bepaalde dingen wil als je ze het laat zien.
[...]
Als mijn vader iets heel mooi vond, vroeger, dan
zei hij: ‘Stop wat je aan het doen bent, je moet even
mee.’ Aan de hand met mijn vader. Dan zette hij de
muziek heel hard of hij liet iets zien en dan zei hij:
‘Dit is echt bijzonder.’ En dan gaat het er niet om dat
die muziek zo prachtig is of dat die prent of dat gedicht zo mooi is. Het gaat erom dat hij persoonlijke
aandacht heeft om datgene wat hij bijzonder vindt
over te brengen. En door die aandacht gaan mensen
beter kijken of luisteren. Ik heb mensen nodig, en
ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, die me
brengen naar datgene wat mooi is. Het belang van
het schone zit in de aandacht.
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Wie zijn jouw voorbeelden daarin?
Als je op prime time naar de bbc kijkt, zit er altijd
een programma bij over een onooglijk plantje
ergens op een krijtrots. En dan zitten er vaak betrekkelijk oude, niet echt goedgeklede types met
grote baarden, die je iedere keer weer meenemen
op je hurken, op dat gras, omdat ze nú dat plantje
gevonden hebben dat écht fantastisch is. En dan
denk ik: dát is de methode. Waar kom je dat in de
Nederlandse museumwereld tegen? Dat mensen
zeggen: ‘Ik vind het belangrijk dat jij dit ziet.’
Maar tegelijk is Valentijn Byvanck zich bewust van de
delicate wisselwerking met het publiek:
Je bent overtuigend of je bent het niet, maar je zegt
niet: ‘Zó is het.’ Je hoort nooit machtswoorden uit
te spreken. Je laat het zien en je laat die bezoeker
bepalen of hij dat een goed perspectief vindt, of
niet.
Byvanck zoekt naar perspectieven die voor het publiek
betekenisvol kunnen zijn. Hij neemt de mensen mee
maar hij zegt ze niet hoe het zit. Hij probeert ze ‘aan te
raken’ en mee te voeren. Hij neemt zijn eigen visie en
zijn eigen ideeën als uitgangspunt, maar hij realiseert
zich ook dat het uiteindelijk de bezoeker is die de waarde
van een perspectief bepaalt. Net als Valentijn Byvanck
zoekt Edwin Jacobs van het Centraal Museum naar een
nieuwe rol van het museum als docent. Ook hij wil mensen inspireren:
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[ej] Eigenlijk voel ik me zelf de doelgroep. Ik
heb erg veel geluk gehad in mijn leven. Daarmee
bedoel ik dat ik tijdens mijn lange onderwijscarrière in veel verschillende situaties terecht ben
gekomen, waar ik heel erg ben geënthousiasmeerd
over kunst en over musea. Ik heb de mavo, havo
en het Atheneum gevolgd. Daarna wist ik niet wat
ik moest doen en ben ik naar de Pedagogische
Academie gegaan. Toen kreeg ik een heel enthousiaste docent die me meenam naar het beeldenpark
Middelheim bij Brussel en naar andere tentoonstellingen. Daarna kwam ik zelf in het onderwijs, en
heb ik ook nog de kunstacademie gedaan. Ik was
28 toen ik van school kwam. Maar ik was zo doordesemd van de vreugde en de schoonheid. Ik was
gefascineerd door ‘scheppen’ en dat een museum je
dat zo kon laten zien, dat je daar in alle overgave in
aanraking kwam met mooie dingen...
‘Aanraken’ is een woord dat zowel bij Valentijn Byvanck
als bij Edwin Jacobs terugkeert. Edwin Jacobs wil mensen
in aanraking brengen met kunst door ze zelf aan het werk
te zetten. Daarom experimenteert het Centraal Museum
nu met ‘De Werkplaats’. Tijdens de tentoonstelling van
modeontwerper Alexander van Slobbe bijvoorbeeld
mochten mensen zelf een jurk naaien op basis van een
patroon van Van Slobbe. Bij iedere tentoonstelling worden mensen op een andere wijze bij het maken betrokken:
Ik geloof nog steeds in een van de mooiste idealen uit de vorige eeuw en dat is het ideaal van het
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Bauhaus. In het Bauhaus kwamen twee scholen
samen op één locatie, op een natuurlijke, bijna organische manier: de Kunstvakschool en de School
voor Beeldende Kunst. Ik zie nog altijd graag het
ideaal dat het museum haast vloeibaar overgaat in
de academie, of de academie in het museum, of de
lagere school in het museum. Een plek waar je jonge mensen ziet groeien, waar ze les krijgen en een
vak leren. En in één keer wordt duidelijk waarom
die kunst zo belangrijk is.
Voor Edwin Jacobs is het zelf doen de essentie van het
nieuwe Centraal Museum. In zijn visie voor het museum
blijft hij dicht bij zichzelf. Hij staat open voor de mening
van anderen maar zijn visie is nauw verbonden met zijn
eigen vorming. Meta Knol van De Lakenhal noemt dat
het overbrengen van je eigen passie:
[mk] Wat wij kunnen doen is onze passie overbrengen en daar zit uiteindelijk de vonk. Rationeel moet
je kunnen uitleggen waarom je museum bestaat en
dat het moet blijven bestaan. Maar het gaat er ook
om je passie over te dragen.
Over passie gesproken, wat vond jij het meest inspirerende museumproject dat je in de afgelopen paar jaar
hebt gezien?
Ik ben net in Duitsland geweest voor een oriëntatiereis en wat ik geweldig vond is het Kolumba
Museum in Keulen. Een aartsbisschoppelijk
museum. Je zou denken: ‘stoffiger kan ik het me
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niet voorstellen’. Maar dat museum is zo prachtig
gebouwd op de resten van een gebombardeerde
kerk in het centrum van Keulen. Er is zo’n mooie
combinatie gemaakt van actuele en hedendaagse
kunst en voorwerpen uit die aartsbisschoppelijke
collectie. Dat vind ik heel mooi en visionair.
Is dat een esthetische ervaring?
Ja, maar het is ook een inhoudelijke ervaring omdat
inhoud en vorm daar echt samenvallen. Er is ongelooflijk scherp gekozen, want ik denk dat de druk
op hen om andere keuzes te maken enorm is. Hun
traditionele achterban is echt heel anders samengesteld dan het publiek dat het museum nu dagelijks
bezoekt.
En kijk naar het onlangs heropende Neues
Museum in Berlijn van de architect David Chipperfield. Daar zijn zulke goede keuzes gemaakt. Vorm
en inhoud vloeien helemaal samen, dat is gewoon
geniaal. Maar ze hebben er ook heel veel weggelaten.
Wat hebben ze weggelaten, hoe bedoel je dat?
Ze hebben vermeden om alle verhalen tegelijk te
willen vertellen. Het zijn plekken waar je voelt dat
er een visie op dat museum bestaat.
Je voelt een visie, je voelt een richting die dat museum
op zou moeten gaan?
Je bent onderhevig aan de dramaturgie van degene
die daar aan de touwtjes trekt en dat voel je als pu186

bliek. Je raakt niet verdwaald, je raakt niet verstrikt
in goede bedoelingen.
Dan toch ook maar de andere kant: in welk museum
raak je wel verstrikt in goede bedoelingen?
Eigenlijk in het gros van de musea, eerlijk gezegd.
Ook in De Lakenhal, hoor. Als je binnenkomt denk
je: ‘Wat is dit voor museum, waar gaat dit over,
welke keuzes zijn gemaakt, welke kant moet ik op?’
De Lakenhal is een encyclopedisch museum. Blijft dat
ook zo na jullie verbouwing?
Ja, dat blijft absoluut zo. We zijn een encyclopedisch museum waarin we elk object in zijn context
zien. Waarin we een presentatie ontwikkelen die
mensgericht is, dus niet alleen maar objectgericht.
Een presentatie die in staat is te communiceren
met mensen, ook op basis van tweerichtingsverkeer.
Waarin de dramaturg aan het werk is. De ervaring
leidt je door het museum heen. Als wij dat goed
doen, heb je aan het einde het gevoel dat je een
goed gedoseerd bezoek hebt gebracht en dat je eigenlijk ook nog het hele museum hebt gezien zonder dat je verdwaalt en je afvraagt: was ik daar nou
wel of niet? Of: was dit nou een historisch museum
of een kunstmuseum?
Meta Knol is op zoek naar een vanzelfsprekend museum.
Een museum waar je je niet afvraagt of het een historisch museum of een kunstmuseum is. Een museum, in
mijn woorden, waar niet de traditionele vakgebieden
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de leidraad zijn, maar de oorspronkelijke verwondering.
Het netwerkmuseum keert terug naar de verwondering.
Luister nog eenmaal naar Meta Knol:
We hebben in Nederland veel verschillende museumtypen. We hebben historische musea, vaak
zijn dat stadsmusea, en we hebben kunstmusea.
Daarnaast hebben we bijvoorbeeld natuurhistorische en volkenkundige musea. Die museumtypen
waren strikt gescheiden en je ziet dat dat nu verandert.
De schotjes tussen de soorten musea verdwijnen?
Dat is die caleidoscoop. Elk museum is nu een
caleidoscoop en dus laat het Tropenmuseum ook
hedendaagse kunst zien.
Maar dan gaan we toch allemaal op elkaar lijken?
Oh nee, niet als er een duidelijke visie is en een duidelijke keuze. Wel als iedereen op elkaar wil lijken.
Als iedereen leentjebuur speelt.
Het netwerkmuseum is niet meer opgesloten in het oorspronkelijke vakgebied, omdat het de wonderen van de
wereld en de verwondering van mensen als uitgangspunt
heeft genomen. Elk museum is nu een caleidoscoop, zegt
Meta Knol, maar iedere caleidoscoop toont de wereld
anders. In het netwerkmuseum draait het erom betekenisvolle keuzes te maken voor en met de mensen in je
gemeenschap. Het is de visie van de curatoren die het
verschil maakt. Daarvoor moet je exact weten waarom je
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bestaat, wat je relevantie is en daarvoor moet je wendbaar
zijn. Maar nooit mag je je eigen passie uit het oog verliezen. De meest wendbare curatoren, die duidelijk hun
doel voor ogen hebben, komen het verst.
Kijk naar het Textielmuseum dat zich omvormt tot een
textiellab; kijk naar het Wereldmuseum dat zich richt op
Azië; kijk naar het Amsterdam Museum dat de confrontatie opzoekt; kijk naar het Rijksmuseum dat het verwachtingspatroon van het publiek nu echt centraal stelt;
kijk naar het Van Abbemuseum dat zich wil verspreiden
in de samenleving; kijk naar Centraal Museum dat de
actualiteit zoekt en werkplaatsen inricht; kijk naar het
Stedelijk Museum Kampen dat de stad intrekt; en kijk
naar De Lakenhal waar de schoonheid en de rijkdom op
een voetstuk worden geplaatst.
Visie in een netwerksamenleving is weten waar behoefte
aan kan zijn. Want juist in deze versnellende tijd, waarin
het individu steeds meer mogelijkheden heeft om zelf
door de wereld te dwalen, is er behoefte aan kampementen. Kampementen waar mensen zich rond het vuur
kunnen verzamelen en waar men elkaar verhalen vertelt
over de wonderen van de wereld, tot men op eigen kompas de tocht vervolgt. Curatoren met visie weten waar je
je kampement moet opzetten, en ze weten aangrijpende
verhalen te vertellen. Walter Benjamin zou zeggen:
‘Curatoren met visie weten hoe het museum een werkzaam onderdeel van de samenleving kan zijn.’
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Met scherpe blik

Epiloog

Met scherpe blik
Vannacht heeft het nog hard geregend. Het water in de
rivier kwam steeds hoger. Bruggen hebben het begeven.
Delen van het dorp zijn weggeslagen. Maar het was donker en we zagen nauwelijks een hand voor ogen.
Inmiddels is het ochtend geworden. De mist van de
afgelopen weken is verdwenen en de zon schijnt fel.
Aardverschuivingen hebben het landschap onherkenbaar
veranderd. Waar eens een weg liep, of waar een kerk
stond, liggen nu brokken puin in een dikke laag modder.
Alles wat vanzelf sprak is verdwenen. Onbarmhartig tekent zich een nieuw landschap af. Maar we kijken scherper dan voorheen. We zien de contouren van een huis,
we weten waar we beter niet meer kunnen bouwen. Verbijstering over wat verloren is gegaan gaat hand in hand
met verbazing over het nieuwe uitzicht. We zien een
wereld die opnieuw verkend en veroverd moet worden.
Voor veel mensen is de wereld in de afgelopen jaren onherkenbaar veranderd. Het onvoorstelbare is voorstelbaar
geworden. Kan het gebeuren dat het Tropenmuseum
echt wordt gesloten? En kan het Wereldmuseum zomaar
grote delen van de collectie verkopen? Is het Van Abbemuseum haar toekomst nog wel zeker? En wat is de toekomst van al die andere hoeders van onze beschaving?
Musea waren ooit een ‘voorziening van overheidswege’,
zoals Siebe Weide van de Museumvereniging het uitdrukt. Tegenwoordig moeten zij telkens opnieuw hun
relevantie aantonen. Paul Spies van het Amsterdam
Museum zegt: ‘We moeten ons echt bewust zijn waarom
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we iets doen en voor wie. Waarom we überhaupt bestaan.’
Oude waarden zijn langzaam ondermijnd geraakt door
de nieuwe tijd die als een tropische storm over ons heen
raast. Ontkennen heeft geen zin. Tegen de stroom inzwemmen evenmin. Niet de blinde ideologie maar het
scherpe realisme kan ons verder helpen.
En daarmee kom ik aan het einde van dit boek bij
Niccolò Machiavelli. Vrijwel exact vijfhonderd jaar geleden schreef hij zijn meest populaire – en ook meest
omstreden – werk ‘De heerser’, Il Principe. Il Principe is
het eerste werk dat op bijna wetenschappelijke wijze de
werking van de politieke macht probeert te doorgronden.
En voor Machiavelli begint dat met de vaststelling van
het doel dat men wil bereiken. Het doel heiligt de middelen. Of een middel nu moreel slecht is of niet, dat doet
niet ter zake. Het gaat erom dat de middelen tot het goede doel leiden. Visie noemen we dat tegenwoordig. Bij
Machiavelli valt het goede doel samen met het staatsbelang. De consequente logica van zijn betoog heeft velen
in de eeuwen na zijn dood afgeschrikt. Men zag hem als
een gewetenloos monster, een immoreel wezen. Hij zelf
zag zich vooral als een doelgericht realist:
[nm] [...] aangezien het mijn bedoeling is iets te
schrijven dat nuttig is voor wie het begrijpt, vind
ik het beter om me te houden aan de feitelijke werkelijkheid van de dingen dan aan de gefingeerde
voorstelling ervan. Velen hebben zich namelijk
staten en machtsposities voorgesteld die men in
werkelijkheid nooit gezien of gekend heeft. Want
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er is zo’n groot verschil tussen hoe men leeft en
hoe men zou moeten leven dat iemand, die wat men
doet verwaarloost voor wat men zou moeten doen,
eerder zijn ondergang dan zijn redding tegemoet
gaat. Want een man die zich altijd en overal goed
betoont, gaat noodzakelijk te gronde te midden van
zovelen die niet goed zijn. Daarom moet een heerser, wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet
goed te zijn.
Machiavelli vindt dat je moet proberen je te onttrekken
aan waanvoorstellingen; dat je je doel voor ogen dient
te houden en dat je dat op zo rationeel mogelijke wijze
moet proberen te realiseren. Als je dit vertaalt naar de
alledaagse werkelijkheid van het museum, dan komt de
vraag op wat in de 21e eeuw nog het belang is van onze
culturele idealen, die voornamelijk stammen uit de 19e
en de 20e eeuw. De idealen van diepgaande studie en het
zoeken naar universele waarden en objectieve waarheden
worden steeds meer vervangen door het ideaal van de
wendbaarheid en het zoeken naar tijdelijke en doelgerichte, maar subjectieve inzichten. Vasthouden aan oude
idealen is onverantwoord, zegt Machiavelli:
Want als je op een afstand iets ziet aankomen, kun
je er gemakkelijk iets tegen doen. Maar als je wacht
tot het dichtbij is, komt het medicijn te laat omdat
de ziekte ongeneeslijk is geworden.
Musea hebben zich laten verrassen door de nieuwe realiteit,
terwijl ze het al jaren geleden hadden kunnen zien aanko194

men. De maatschappij, en dus de overheid, is steeds minder
bereid te betalen voor cultuuruitingen die velen niet begrijpen. Voor de goede waarnemer waren de symptomen natuurlijk al veel langer zichtbaar. Eerst was de gewone burger
al niet bereid de kostprijs van musea te betalen. En nu
haken ook de overheden af. Mensen verheffen, daar geloven
we niet meer in. Het zijn de oude waarden en oude woorden
die door een steeds kleiner deel van de samenleving worden
gedeeld. ‘Waarom moeten overheden nog bijdragen aan
musea?’ Die vraag gaat veel dieper dan de meeste musea
zich realiseren. Musea zijn ondermijnd geraakt door de
aardverschuivingen van de afgelopen decennia.
Mensen zijn mondiger geworden. We zijn beter opgeleid.
We leven in een steeds snellere wereld, waar kennis, beelden en meningen overvloedig voorhanden zijn. Waar de
traditionele maatschappelijke categorieën van geloof en
politieke kleur vervangen zijn door een veelvoud aan meningen en overtuigingen. Wij zijn niet meer te vatten in
simplistisch gedefinieerde doelgroepen. We organiseren
onszelf in onze eigen netwerken. En al wat het museum
kan doen is een attractor proberen te zijn: een plek waar
alles zich snel en gemakkelijk omheen organiseert. In
een netwerksamenleving is het netwerkmuseum hét antwoord op de vraag naar de relevantie van het museum. In
een caleidoscopische werkelijkheid is dat geen verarming
maar een verrijking. Want zoals de soortenrijkdom van
onze moderne netwerken oneindig is, zo zullen de netwerkmusea een eindeloze diversiteit ontwikkelen. We kunnen
ons er niet aan onttrekken, want zoals Machiavelli vijfhonderd jaar geleden al schreef:
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[...] dan antwoord ik [...] dat men nooit een wantoestand moet laten voortbestaan om een oorlog
te ontlopen. Want je ontloopt deze niet, maar je
stelt hem in je eigen nadeel alleen maar uit.

Interviews
Gitta Luiten, Mondriaan Stichting, 10 mei 2011
Meta Knol, Museum De Lakenhal, 16 mei 2011
Siebe Weide, Nederlandse Museumvereniging,
19 mei 2011
Charles Esche, Van Abbemuseum, 20 mei 2011
Dick Rijken, steim en Haagse Hogeschool, 24 mei 2011
Valentijn Byvanck, Nationaal Historisch Museum,
31 mei 2011
Wim Pijbes, Rijksmuseum Amsterdam, 7 juni 2011
Darija Kalkan, anp/anp Foundation, 8 juni 2011
Edwin Jacobs, Centraal Museum, 14 juni 2011
Stanley Bremer, Wereldmuseum, 15 juni 2011
Nicole van Dijk, Museum Rotterdam, 15 juni 2011
Paul Voogt, ncb Naturalis, 4 juli 2011
Paul Spies, Amsterdam Museum, 5 juli 2011
René van Mierlo, Stedelijk Museum Kampen, 6 juli 2011
Macha Roesink, Museum De Paviljoens, 11 juli 2011
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Het disruptieve museum is een initiatief
van de Stichting doen. Zeven jaar na
verschijning van het boek Het Gedroomde
Museum en direct na zijn vertrek als
directeur van het vorig jaar heropende
Nationaal Glasmuseum, vroeg Stichting
doen aan Arnoud Odding om zijn ideeën
over de toekomst van musea op papier te
zetten.

Arnoud Odding studeerde museologie en kunstgeschiedenis
in Leiden. In 1990 begon hij een bureau voor de organisatie
van tentoonstellingen in musea. Begin 2004 publiceerde hij
samen met Tiziana Nespoli Het Gedroomde Museum.
Het Gedroomde Museum is een pamflet voor culturele
vernieuwing dat teruggaat naar de 18e eeuwse wortels van
musea als plekken waar kennis geïnterpreteerd werd en waar
interpretaties bediscussieerd werden. Een visie die er op
gericht is om het museum zijn oude plek in het centrum
van het culturele en wetenschappelijke debat te laten hernemen.
Van 2004 tot en met het voorjaar van 2011 was Arnoud Odding
directeur van het Nationaal Glasmuseum dat zich eind 2007
ook ontfermde over de Glasblazerij Leerdam. Beide museumlocaties ontwikkelden zich razendsnel tot kenniscentrum en
laboratorium van het Nederlandse glas. Medio 2010 is het
transformatieproces voltooid met de heropening van een
sterk gegroeid en compleet vernieuwd museum.
Sinds het voorjaar van 2011 richt Arnoud Odding zich weer
volledig op conceptontwikkeling en strategische advisering
van musea.

Stichting DOEN streeft naar een leefbare wereld waaraan
iedereen kan meedoen door aanjager te zijn van duurzame,
culturele en sociale vernieuwing. Met de bijdrage van
de BankGiro Loterij ondersteunt DOEN vernieuwende
initiatieven om cultuur en erfgoed een actuele betekenis
te geven door beter aan te laten sluiten bij de interesses
en beleving van mensen.
Het Disruptive Museum laat belangrijke hedendaagse
museale vernieuwingen zien in een eigentijdse visie op het
museum van morgen.

Overal zijn musea zich aan het omvormen tot
netwerkmusea. Het netwerkmuseum is het
logische gevolg van de netwerksamenleving
zoals die in de afgelopen twintig jaar is ontstaan. Het netwerkmuseum is het disruptieve
museum – het museum dat een radicaal
nieuw antwoord geeft op de vraag naar het
bestaansrecht.
Het disruptieve museum gaat niet over het
verleden maar over het heden. Het gaat niet
over de waarheid maar over betekenis;
niet over tijdloze kwaliteit maar over tijdelijke
waarden; is niet objectief maar subjectief.
Het denkt niet in doelgroepen maar in
gemeenschappen. Het disruptieve museum
is per definitie een ondernemend museum.

