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STUDIO i is een initiatief van het Van Abbemuseum in Eindhoven 
en het Stedelijk Museum Amsterdam. Het platform geeft een 
duurzame impuls aan inclusie in de culturele sector door te 
informeren, inspireren en te verbinden. Dat doen we niet alleen, 
maar met sponsoren, partners en andere musea en culturele 
instellingen. Samen maken we impact door evenementen, 
trainingen en experimentele projecten te organiseren en kennis  
te delen.  
 
De publicatie Wat je ziet, ben je zelf van Stefanie van Gemert is 
onderdeel van een breder STUDIO i-project dat de positie van 
rondleiders in het inclusiedebat verkent.

 

Stefanie van Gemert werkt sinds 2009 als freelance educator in de 
cultuursector waarbij ze zich heeft gespecialiseerd in museumeducatie 
en ‘nieuwe’ doelgroepen. Ze leidde projecten en ontwikkelde educatieve 
programma’s voor, onder andere, de Wallace Collection en UCL Museums 
in Londen, en het Tropenmuseum en Stedelijk Museum in Amsterdam. 
 Stefanie promoveerde in 2014 aan University College London 
op het thema ‘nostalgie rondom koloniale cultuurgeschiedenis’. Deze 
onderzoeksachtergrond draagt bij in haar huidige werk om musea te 
dekoloniseren. 
 Stefanie werkte als vaste rondleider voor meer dan tien musea. In 
deze publicatie combineert ze haar praktische kennis en ervaringen op 
de museumvloer, met postkoloniale begrippen uit de cultuurwetenschap. 
Rondleiden vindt ze nog steeds een van de leukste dingen om te doen.

Stefanie van Gemert bedankt de inspirerende rondleiders die hielpen bij 
de ontwikkeling van deze publicatie en ze bedankt het BankGiro Loterij 
Fonds voor de bijdrage aan Wat je ziet, ben je zelf.
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Er gaat vast veel verloren in het ‘nieuwe normaal’, hoe zich dat ook gaat 
vormgeven. Zonder de online initiatieven in de sector te bagatelliseren: 
online is niet live. Rondleiders zullen online meer moeite hebben de 
groepsdynamiek in te schatten. Ze missen een voorzichtig opgeheven 
vinger van de verlegen leerling achterin de klas, of ze horen een 
gefluisterde grap niet die juist aangeeft hoe enthousiast die ondeugende 
leerling is. 
 Een grotere angst van me is dat we, op zoek naar een nieuw 
normaal, uit het oog verliezen dat ‘normaal’ altijd al voor ieder wat anders 
betekende. De sector heeft zich na de financiële kaalslag in 2010 in 
bochten gewrongen om blockbuster-tentoonstellingen te produceren en 
eigen inkomsten te verhogen: hoe meer bezoekers des te beter. Maar in 
de 1,5-metersamenleving geldt plots less is more. Het lijkt voor de hand 
liggend om dan terug te vallen op die ene ‘gemakkelijke’ doelgroep die 
haar weg wel weet te vinden naar het museum (ook online): de witte 
bezoeker van middelbare leeftijd met een museumjaarkaart. STUDIO i 
is nu in zijn derde jaar en pleit juist voor meer diversiteit in de culturele 
sector en erkenning van meer dan die ene ‘normatieve bezoeker’. Zal er 
onder de grote financiële druk nog ruimte zijn voor inclusiviteit?1 Worden 
‘nieuwe’ doelgroepen niet opnieuw als secundair aangewezen?

Juist dáárom wil ik in deze publicatie een pleidooi leveren voor rondleiden 
en het aangaan van persoonlijke gesprekken in musea met bezoekers. Juist 
nu ons normaal verandert, hebben we de mogelijkheid om opnieuw, met 

1 Ik hanteer de definitie van Nynke Feenstra in een eerdere STUDIO i-publicatie. 
Feenstra legt uit: “Toegankelijkheid [en diversiteit] is dus van belang voor 
iedereen. Inclusiviteit is de paraplu die daarboven hangt en gaat over het 
waarborgen van diversiteit en toegankelijkheid op een wederkerige manier.” 
(Feenstra 2018, 13)

Inleiding
Rondleiden en een 
‘nieuw normaal’

De drie essays in deze STUDIO i-uitgave willen de complexiteit achter het 
vak Rondleiden laten zien. De museumrondleider bevindt zich in een grijs 
gebied: in een gesprek moet diegene zowel de inclusieve, verwelkomende 
visie als (exclusieve) regels en gewoonten van het museum overbrengen 
op bezoekers met allerlei achtergronden en ideeën. Hoe kunnen we, in 
zulke gesprekken, een diversiteit aan museumbezoekers betrekken bij 
collectievoorwerpen? En welke ‘fouten’ kunnen we daarbij voorkomen? 
 Daarnaast leg ik begrippen uit die al enkele jaren de ronde doen in de 
cultuursector. Concepten uit de postkoloniale theorie die ten grondslag 
liggen aan de decolonize-beweging: een beweging die koloniale valkuilen 
wil voorkomen en de dominante westerse blik in de sector wil bevragen en 
verruimen. Waarom wordt er in musea de laatste jaren vaak verwezen naar 
het koloniale verleden? En waarom is kennis van postkoloniale begrippen 
relevant voor elk museum?

Nu is, zoals zoveel processen in 2020, ook deze publicatie vertraagd door 
de coronacrisis. Nederlandse musea hebben dit jaar wekenlang hun 
deuren moeten sluiten. Nu ik deze inleiding schrijf is het nog niet duidelijk 
wanneer er weer regelmatig schoolreizen en eindexamenuitjes gaan 
plaatsvinden. Het verstilde beeld van lege musea met talloze kunstwerken 
en objecten die niet gezien worden, maakt me verdrietig. Deze crisis 
is beangstigend en raakt elk deel van de samenleving. In de culturele 
sector zijn inmiddels contracten niet verlengd en opdrachten aan ZZP’ers 
stopgezet; publieksprogramma’s zijn geannuleerd of uitgesteld. Bij mij 
hakten zorgen over opniéuw een financiële aanslag op de culturele sector 
er flink in. Ik dacht: Hoe ziet mijn vak er in de toekomst uit? Hoe gaan we 
rondleiden op 1,5 meter afstand? En: Wat is nú de zin van een publicatie 
over inclusief rondleiden en praten over verschil in musea, nu de sector 
niet alleen financieel maar ook fysiek in de knel is komen te zitten – want 
‘krap an’ op 1,5 meter afstand?
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frisse blik, naar onszelf en de museale praktijk te kijken. Door zelfisolatie 
en lockdowns zijn we de afgelopen maanden geconfronteerd met wie we 
zijn. In deze uitgave bepleit ik dat zelfconfrontatie juist een startpunt is 
voor inclusiviteit: zonder jezelf in overweging te nemen, kan je niet met 
een ander in gesprek gaan. Dat bedoel ik letterlijk. Mijn (intersectionele) 
positiebepaling is – kort door de bocht:

Ik ben een universitair geschoolde vrouw van kleur met een 
migrantenachtergrond; mijn moeder komt uit een voormalige 
kolonie. Ik voelde me gesteund toen ik een universitaire studie 
begon, omdat ook mijn ouders hebben kunnen studeren. Ik heb 
de luxe van wat spaargeld en een woning – ten tijde van deze 
crisis erken ik hoe prettig dat is. Ik heb kunnen reizen en in het 
buitenland gewoond. Ik heb het geluk dat ik kan terugvallen op 
een groep vrienden en een fijn thuis, mijn familie. Ik voel me 
kwetsbaar als alleenstaande moeder met een jonge dochter 
die mogelijk vergelijkbare kwetsende racistische of seksistische 
opmerkingen zal horen als ik tijdens mijn jeugd heb gehoord; ik 
ben ook hoopvol dat het activisme van de laatste decennia haar 
juist meer zal brengen et cetera.

Door deze persoonlijke intersectie ervaar ik voor- en nadelen in het 
sociaal verkeer (privileges en achterstelling) die losstaan van mijn 
individuele inzet of kunnen. Posities van ‘intersectionaliteit’ hebben 
wij allemaal. (Het begrip (interesectionaliteit) komt van jurist Kimberle 
Crenshaw. (Crenshaw 1989)) De ervaringen van privileges – hoe we 
gezien, gewaardeerd, behandeld worden – zijn echter verschillend. 
Intersectionaliteit is, zoals Crenshaw kernachtig in Vox uitlegt, het 
onbetwistbare gegeven dat “individuals have individual identities that 
intersect in ways that impact how they are viewed, understood, and 
treated”. (Coaston 2019) Concepten als ‘privilege’ en ‘intersectionaliteit’ 
zorgen voor ongemak in de cultuursector (en daarbuiten): vaak ervaart 
men een verwijzing naar iemands privilege als verwijt, of als een verkapt 
‘monddood maken’. Ook een jonge witte conservator gaf tijdens een 
gesprek op Internationale Vrouwendag (8 maart 2019) in het Centraal 

Museum Utrecht toe: “Ik voel me soms ongemakkelijk. Heb ik met 
mijn geprivilegieerd positie wel wat te zeggen over inclusiviteit in mijn 
organisatie?” Waarop Jihad Alariachi, rondleider en moslima, antwoordde: 
“Maar dat gevoel van ongemak is juist verrijkend: daardoor begrijp je 
mogelijk hoe het bijvoorbeeld voor mij is om een museum te bezoeken 
waar ik vaak word aangekeken met mijn hoofddoek. Hoe ongemakkelijk 
dát is...” Ze zegt hiermee dat gepriviligeerde museumcollega’s juist de 
kans hebben om inclusieve medestanders te worden vanwége hun 
erkend ongemak rondom privileges. Het erkennen van ervaringen van 
privilege en achterstand en bijbehorende emoties is daarmee het begin 
van inclusiviteit – ook in musea. Ongemak over privileges is daarbij 
ondergeschikt, en slechts het startpunt voor inclusiever (samen)werken 
met publiek én collega’s. 
 Ook zelfbenoemde bad feminist Roxane Gay benadrukt dat 
privilege geen verwijt is. Privilege vraagt om introspectie, medeleven en 
medestanders: “You don’t have to apologize for it. You need to understand 
the extent [and] consequences of your privilege, and remain aware that 
people who are different from you move through and experience the 
world in ways you might never know anything about.” (Gay 2014, 17) In 
deze publicatie sluit ik me hierbij aan en bepleit dat het gegeven dat ieder 
de wereld anders (niet gelijkwaardig) ervaart, een goede basis kan zijn voor 
een gesprek tussen rondleider en publiek in musea.

In relatie tot het begrip ‘privilege’ kan ik de Black Lives Matter-
beweging (BLM) en de gewelddadige moord op George Floyd in 2020 
niet onbesproken laten. Op 2 juni 2020 plaatsten veel musea en 
andere instellingen een zwart vierkant op social media met de hashtag 
#blackoutTuesday en verbonden zich zo met het gedachtegoed van 
BLM-protestanten. Dit zwarte vak werd al snel een online trend, terwijl 
het vooralsnog onduidelijk was (en bleef) op welke concrete manier deze 
culturele instellingen zich inzetten tegen racisme. Ik kom hier in mijn 
conclusie op terug.

Voor nu, het onderwerp van deze publicatie is: hoe kunnen we in een 
moderne white cube meer invulling geven aan dat zwarte vak, in contact 
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met museumpubliek? Een quick fix bestaat hier niet voor, maar ik geef tips 
en benadruk het belang van structurele, institutionele verandering.  
 Daarbij bespreek ik ook de beweging #MuseumsarenotNeutral van de 
Amerikaanse museumprofessionals LaTanya S. Autry en Mike Murawski  
(L. S. Autry 2017). Ik verbind de neiging om musea als ‘neutraal terrein’ af 
te schilderen aan privilege, voorgewende ‘kleurenblindheid’ en beperkte 
perspectieven. Wat je ziet, ben je zelf richt zich daarmee niet alleen tot 
rondleiders, maar bovenal tot educatoren en hoger management in musea 
die ‘in huis’ werk moeten doen om museale structuren te veranderen. 
 De publicatie bespreekt ‘frontliniecontact’ tussen bezoeker en 
rondleider, iets waar nog weinig aandacht voor is in het inclusiedebat. Dit 
vanuit de gedachte dat zulk contact essentieel is in publieksinstellingen: 
contact tussen rondleiders en publiek legitimeert de publieksinstelling, het 
museum.

Nu we plots in een situatie zijn beland waarbij iedere ander een medisch 
gevaar kan zijn en we elkaar letterlijk op afstand dienen te houden, 
onderstreep ik het belang van figuurlijk ‘mede-leven’, van met die ander in 
gesprek gaan. Ook tijdens rondleidingen. 
 Er zijn de afgelopen maanden veel pleidooien voor cultuur geweest. 
Net als anderen, ben ik overtuigd dat musea een positieve rol kunnen 
spelen in moeilijke tijden waarin men verlangt naar afleiding, naar 
zingeving, naar samenzijn. Uiteindelijk is dit een publicatie geworden 
over contact aangaan met elkaar in musea – met zelf en ander – 
waarbij we verschillen accepteren, respecteren, en goed kijken naar 
elkaar maar, bovenal, naar onszelf. Ik vraag rondleiders en andere 
museummedewerkers daarom een voorzichtige (kritische) afstand naar 
zichzelf in te bouwen en ‘die ander’ te omarmen – al is dat nu figuurlijk. 
 Of zoals Trouw-columniste Maartje Wortel in quarantaine peinsde: júist 
in deze tijd moeten we ons “tot elkaar verhouden zoals we ons normaal 
gesproken tot kunst in een museum verhouden – voorzichtig, met respect 
en gepaste afstand, met besef van waarde en schoonheid.” (Wortel 2020)2

2  Maartje Wortel citeert hier Rietveld-studente Sanne van Balen.



Een Onvergetelijk-rondleiding,  
gegeven door Jenneke Lambert, in het  
Van Abbemuseum Eindhoven 
Foto: Freekje Groenemans
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Rond 1919 ontwierp een sociaal betrokken meubelmaker uit Utrecht een 
stoel. Deze stoel mocht geen benauwd ‘hondenhokje’ zijn waarin degene 
die erin plaatsnam zich opgesloten voelde. Het was een prettige leunstoel 
waarin alle onderdelen duidelijk te onderscheiden waren en waar de lucht 
– bij wijze van spreken – lekker vrij om je heen kon wapperen. Zonder 
barokke poespas of tierelantijnen; in de no-nonsense kleuren zwart, wit, 
rood, blauw en geel. De ontwerper heette Gerrit Rietveld en hij zou een 
van de beroemdste influencers van het moderne minimalistische interieur 
worden. 
 Wanneer je vandaag de dag Rietveld zijn rood-blauwe stoel in een 
designwinkel of museum tegenkomt, valt niet direct op dat deze ontwerper 
een sociale beweging in gang wilde zetten. Waar Rietveld zijn stoel destijds 
aanbood voor vijftien gulden, kost een replica van de stoel anno 2020  
€ 2.500,-. Rietveld wilde in 1919 juist een toegankelijk en betaalbare 
ontwerp maken. Nú is Rietveld zijn rood-blauwe stoel een duur, exclusief 
collectors item geworden. Ironie wil dat de stoel wordt tentoongesteld in 
musea die net zo strak en minimalistisch zijn ingericht als Rietveld zijn 
ontwerpen waren. Tegelijkertijd gaan die musea voorbij aan zijn credo ‘een 
mooi meubel voor iedereen’: zijn stoel staat tegenwoordig op een podium, 
met een hek eromheen en een bordje ‘niet aanraken’.

Ben, die met mij het Stedelijk Museum bezocht tijdens een Onvergetelijk-
rondleiding voor mensen met dementie, wilde pardoes op een van de 
tentoongestelde stoelen gaan zitten. Hij is 93 jaar jong en stapte zonder 
problemen over de gespannen draden rondom de stoel. Ben begreep 
wat ontwerper en kunstenaar Rietveld bedoeld had (Dit was geen 
hondenhokje!). Hij zag het comfort en de schoonheid van de stoel, en ging 
voorbij aan de museale hekjes en hokjesgeest.

 

 Een goede stoel nodigt uit om op te gaan zitten. Een goed kunstwerk 
wil je ervaren, het liefst met je handen (of zitvlak), up-close and personal. De 
beheer-en-behoudfunctie van een museum weerhoudt bezoekers van zo’n 
persoonlijke ervaring. Ze mogen niets aanraken en niet te dichtbij komen, 
omdat de historische en/of artistieke waarde van het object beheerd dient 
te worden en het exclusieve object behouden moet blijven. In sommige 
historische huizen en musea legt men daarom stekelige distels op stoelen. 
Zo is de boodschap direct duidelijk: bezoekers mogen niet ontspannen; ze 
zijn hier om te leren en – voorzichtig! – anders moeten ze op blaren zitten. 
 De beheer-en-behoudfunctie en de  publieksfunctie van het museum 
als een plek waar iedereen welkom is, staan haaks op elkaar. Idealiter zou 
iedereen zich vrijelijk in een museum kunnen bewegen; zou iedereen er 
zich welkom voelen en zich kunnen uiten. Deze tweeledige, paradoxale 
functie van het museum trekt bezoekers in een spagaat: aan de ene kant 
moeten bezoekers zich onderwerpen aan allerlei regels en voorwaarden 
(niet aanraken, niet hard praten, je voegen naar de (kunst)historische 
kennis en mores van medewerkers en de museale traditie); aan de andere 
kant moeten bezoekers openstaan voor de ambitieuze intenties en ‘wilde’ 
creatieve interpretaties van kunstenaars, conservatoren en educatoren. 
 Deze tegenstrijdige situatie maakt de taken van een rondleider 
complex. Vergelijk het met een docent die tegen een klas vol bijdehante 
pubers zegt: Je zit hier omdat het moet én je zit hier omdat het goed 
voor je is en ik, de docent, weet het allerbeste wát goed voor jou is. 
Een leerkracht maakt aanspraak op diens eigen autoriteit en vraagt 
tegelijkertijd van leerlingen om een vanzelfsprekend begrip voor die 
autoriteit. Eenzelfde situatie houdt rondleider en publiek in, wat ik noem, 
een ‘dubbele houdgreep’ óf, zoals postkoloniaal criticus Homi Bhabha het 
noemt, double-think. (Bhabha 1985, 153) (Meer hierover op p. 20.) 
 We zien een vergelijkbare ‘houdgreep’ wanneer we musea in het 
publieke debat bekijken. De afgelopen jaren is de cultuursector vanuit de 
populistische conservatieve hoek verweten subsidies te vreten; musea zijn 
te elitair, te conservatief en tegelijkertijd te links. Musea worden weggezet 
als links en zitten tegelijkertijd ongemakkelijk op de verworven voordelen 
en privileges van een rechtse (koloniale en behoudende) geschiedenis. Dit 
dwingt museummedewerkers in een vreemde politieke spagaat. Recente 

Zitten we wel lekker?
Over het waarom 
van ongemak in musea
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discussies over naakt in musea (bijvoorbeeld naar aanleiding van de koop 
van een Degas-schilderij, zie (Ouwerkerk 2020)) of verwijten dat musea met 
subsidiegeld ‘onze’ tradities zouden moeten beheren en behouden – zoals 
politicus Baudet aangeeft in een re-tweet naar het Stedelijk Museum over 
‘zwarte Piet’ – getuigen hiervan. 3 Musea zitten op een pijnlijke rechtse 
erfenis als op gedroogde distels. 
 Vooral op rondleiders heeft deze tweeledigheid effect; zij gaan immers 
het directe gesprek aan met bezoekers. Rondleiders zijn het gezicht van 
het museum. Wanneer de houding van het museum rondom museale 
geschiedenis en lacunes in de collectie ‘ongemakkelijk’ is en hier geen 
uitgesproken beleid over bestaat, zullen gesprekken tussen rondleiders en 
bezoekers ook ongemakkelijk zijn.

Nu was Rietveld ook degene die gezegd zou hebben: ‘Zitten is een 
werkwoord. Als je moe bent, ga je maar liggen.’ Het moment is 
aangebroken om na te denken over wat ‘comfortabel zitten’ (gemak en 
ongemak) betekent in musea. Hoe kunnen wij, rondleiders, educatoren 
en andere medewerkers, tegemoetkomen aan het comfort van bezoekers 
van vandaag en toekomstige generaties bezoekers? Hiervoor moeten we 
zelf actief gaan zitten. Dat houdt in: de eigen rol en interne verhoudingen 
kritisch onder de loep nemen. Gloria Wekker zei op Internationale 
Vrouwendag in het Centraal Museum Utrecht (8 maart 2019) iets 
soortgelijks: musea zullen allereerst moeten erkennen dat de geschiedenis 
van het westerse museum van oorsprong gewelddadig is. 
 Wat bedoelt Wekker met deze gewelddadige oorsprong? Ze verwijst 
hiermee naar de oorsprong van huidige musea die geworteld is in 
koloniale handelsgeschiedenis. De eerste musea stelden ‘curiosa’ of 
‘rariteiten’ tentoon die in de koloniën waren verworven (of: geroofd). Wat 
anders en vreemd was werd systematisch gerangschikt op grootte, op 

3 Het betreft Baudet’s tweet van 16 november 2019: “Het wordt tijd de enorme 
subsidies die dit ‘museum’ ontvangt te schrappen”, in respons op de Stedelijk 
Museum Amsterdam-tweet van dezelfde dag: “Wij werken samen met o.a. 
Mitchell Esajas en Jessica de Abreu van The Black Archives en steunen vandaag 
het vreedzaam protest, in de hoop dat er dialoog mogelijk is om tradities te 
veranderen. #KOZP #Malieveld”

kleur, op orde van ‘belangrijkheid’. In deze rariteitenkabinetten kregen 
westerse verzamelaars grip op en controle over wat hen vreemd was, 
middels hun normatieve, zelfbevestigende blik. Ze legden subjectieve 
hiërarchieën, grenzen en kaders aan: een westerse, beperkte blik. Die 
normatieve blik zien we tegenwoordig niet slechts in etnografische musea 
maar in alle musea: bijvoorbeeld in kunstcollecties met overwegend witte 
mannelijke kunstenaars.4 
 De effen muren van het hedendaagse museum, de white cube, lijken 
misschien onschuldig en neutraal – simpelweg bedoeld om ‘goede’ kunst 
op te laten schitteren. Maar het idee dat een kunstwerk zodra het op een 
effen muur wordt gehangen (objectief) voor zichzelf zou spreken is naïef. 
Socioloog Pierre Bourdieu5 besprak in de jaren 70 al dat ‘hoge cultuur’ een 
taal is voor insiders waarmee je, alleen wanneer je sociaaleconomische 
achtergrond dat toelaat, symbolisch kapitaal kunt verzamelen. 
Museummedewerkers die automatisch ‘cultureel kapitaal’ veronderstellen 
bij bezoekers (een bepaalde geletterdheid, sociaaleconomische 
wendbaarheid, bepaalde achtergrondkennis, abilities en creatieve 
vaardigheden) creëren in feite ongemak voor een groot deel van potentiële 
museumbezoekers. (Een voorbeeld hiervan bespreek ik aan het begin van 
het volgende hoofdstuk). 
 Het social media-initiatief #MuseumsarenotNeutral borduurt 
indirect voort op Bourdieu die cultuur als kapitaal ziet waar niet 
iedereen vanzelfsprekende toegang tot heeft. Initiatiefnemers Autry en 
Murawski zijn zich bewust van de gewelddadige oorsprong van musea, 
en wijzen de positieve claim dat musea vrije, creatieve plekken zijn waar 
iedereen welkom is vooralsnog af. Autry noemt in een podcast over de 

4 In haar boek Witte onschuld heeft Wekker het overigens niet specifiek over musea, 
maar benoemt ze ze wel terloops als een van de Nederlandse infrastructuren 
waar “het ongemak [verbonden] met louter bezit van een imperium en de 
wreedheden ervan […] niet zijn verwerkt.” (Wekker 2018) Ik cursiveer hier 
‘ongemak’ omdat Wekkers gebruik van dit woord (structureel ‘ongemak’ rondom 
koloniale verworvenheden) goed past in mijn betoog.

5 Een prettig verzamelwerk is: Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production, 
Essays on Art and Literature, ed. Randall Johnson, Columbia University Press, 1994. 
(Bourdieu 1994)
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beweging het woord ‘ongemak’ in relatie tot museale interne structuren 
en medewerkers. Ze zegt bevlogen: “This whole talk about we want to 
make people [museummedewerkers] comfortable. I don’t care about 
making [them] comfortable. That’s not really the point” en “it’s all about 
museums getting real and doing some really hard work.” (L. S. Autry 
2018) De discussie over structurele verandering van musea mag geen halt 
toegeroepen te worden vanwege ‘ongemak’ bij medewerkers die tevreden 
zijn met een status quo die het publiek tekort doet, zegt Autry terecht.

Wat vreemd is op afstand plaatsen, in aparte hokjes als in een 
rariteitenkabinet, is van alle leeftijden en tijden. Het is een bekend principe 
uit de koloniale geschiedenis en postkoloniale theorie: othering. Bij 
othering wordt een ander (de gekoloniseerde mens) op afstand geplaatst, 
afstandelijk onderzocht en zogenaamd ‘objectief’ vreemd bevonden. Het 
concept werd geïntroduceerd door de postkoloniale criticus Edward W. Said. 
In zijn invloedrijke werk Orientalism legt hij uit dat dit proces van othering 
de westerse mogendheden de legitimiteit – of het excuus – gaf om anderen 
(gekoloniseerden) aan hun normatieve, ‘superieure’ blik te onderwerpen 
en daarmee de ander ook letterlijk te onderwerpen, geweld aan te doen en 
te exploiteren. (Said, 1978) Othering gaat ten koste van de ander. 
 Homi Bhabha, ook postkoloniaal criticus, bouwt voort op Saids 
gedachtengoed wanneer hij de vreemde paradox beschrijft waar 
koloniale mogendheden en kolonisatoren tegenop liepen. De 
kolonisatoren bevonden zich in een waan, wat Bhabha double-think 

noemt, waarbij zij enerzijds de kolonie en haar inwoners zagen 
als een integraal, noodzakelijk deel van het grote moederland en 
tegelijkertijd deze inwoners continu moesten wegzetten als anders 
en minderwaardig. (Bhabha 1985, 153) Hier ligt een denkfout aan ten 
grondslag. Bhaba beschrijft met double-think de reden en vreemde 
spagaat die ten grondslag ligt aan wat Wekker ‘witte onschuld’ (Wekker 
2018) heeft genoemd: een ongemak dat samengaat met privileges  
en autoriteit. In het huidige museum herkennen we dit ongemak: 
iedereen is – zo zegt menig museumwebsite - welkom, maar níet 
iedereen komt. De kunst en objecten in musea zijn voor iedereen, 

maar wij, de medewerkers van musea, bepalen welke kunst, objecten, 
verhalen tellen, en vanuit welk perspectief deze verhalen verteld 
worden. Voor rondleiders betekent dat dat zij balanceren op een wankele 
postkoloniale constructie, een museum dat zich nog in een proces van 
dekolonisatie bevindt.

Is double-think de reden van de bokkensprongen rondom die netelige distel in 
het museum, de reden achter het ongemak? Is dit de paradox die we moeten 
erkennen als we een groep rondleiden in een museum? Ik denk van wel. 
 Een docent voor de klas of een rondleider in een museum heeft 
macht – en ook legitieme autoriteit, vanwege duur verworven kennis en 
op basis van jaren ervaring (in die zin gaat de vergelijking met koloniale 
double-think niet geheel op). Maar zodra het beroep op macht leeg wordt 
en er voorbij wordt gegaan aan evidente misstanden, zoals in de koloniale 
maatschappij of in die eerste musea vol verworven goederen, gaat het 
wringen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een rondleiding in het Tropenmuseum 
met een normatief publiek dat other-t: hoe kun je daar als rondleider op 
reageren? In het volgende essays geef ik vervolgens voorbeelden waarbij 
kinderen van kleur tijdens een rondleiding worden geconfronteerd met 
de witte norm. Deze voorbeelden illustreren dat ongemak in musea niet 
zozeer traditionele museummedewerkers raakt, maar bovenal vaak pijnlijk 
is voor ‘nieuw’ publiek. In een publieksinstelling als het museum past 
daarom openheid over de geschiedenis van het instituut als een othering-
mechanisme dat lang ieder die ‘anders’ was op afstand plaatste. Ook past 
het musea de interne privileges te erkennen, en daarbij medewerkers 
de ruimte te bieden hun  intersectionele positie te verkennen. Wat voor 
kennis heeft het museum níet in huis? Hoe kan men bezoekers laten delen 
in andere kennis en andersoortige ervaringen? 
 In het volgende essay bouw ik voort op het concept othering, en 
onderzoek ik de blikrichtingen en perspectieven in musea, tijdens 
rondleidingen. In het museum staat kijken centraal. Ik betoog dat kritisch 
naar onszelf kijken, zonder kleurenblindheid of neutraliteit te veinzen, een 
voorwaarde is voor inclusieve rondleidingen. 



Voorbeeld  
Wij zijn ook Ibeji 

De verzamelaars van rariteiten en curiosa in ‘de eerste musea’ verschilden 
niet veel van de kinderen uit een monoculturele groep 4 die met mij het 
Tropenmuseum bezochten. Aan het begin van de rondleiding lieten ze 
blijken dat ze waren voorbereid op het vreemds dat hen te wachten stond: 
‘Sommige buitenlanders hebben rare feesten. Die zijn anders dan die van 
ons,’ zeiden ze: ‘Ja. Dat zijn feesten met bloed enzo.’ 6

Met diezelfde groep 4, zit ik tegenover een feestelijk decor. De leerlingen 
kijken naar de installatie Ibeji (1997) van de Braziliaans-Nederlandse 
kunstenaar Nilton Moreiro da Silva. Rondom een wip ligt kleurrijk 
speelgoed en hangen slingers. Moreiro da Silva heeft eind jaren negentig 
een serie over de orixas (zwarte Zuid-Amerikaanse en Caribische goden) 
gemaakt, waarmee hij deze goden uitnodigt in zijn nieuwe thuisland 
Nederland. Hij heeft voor de goden ‘stoelen’ klaargezet, waaronder deze 
wip. De stoel waar groep 4 voor zit, is een wipwap voor Ibeji. Ibeji is de 
ondeugende orixa-tweeling die elkaar door hun diverse karakters perfect 
in balans houdt; ze horen bij elkaar.7 
 Ibeji wordt zowel in delen van Zuid-Amerika als Afrika vereerd: door 
de trans-Atlantische slavenhandel  zijn de orixas over twee continenten 
verspreid. Ik vertel hoe bijzonder het is dat deze goden ook in Brazilië terug 
te vinden zijn. Mensen vonden hun goden zo belangrijk, ze bleven elkaar 
er honderden jaren over vertellen, ook onder zware omstandigheden, ook 
toen het niet mocht. Ook in slavernij.

‘Ken je ook iemand die niet op jou lijkt, maar wel – misschien wel dáárom 
– heel goed bij je past?’, vraag ik. Emily zegt: ‘Dat gaat over Matthijs en 

6 De leerlingen hadden net samen Halloween gevierd, maar ze legden geen relatie 
naar Halloween als een – eveneens – bloederig feest.

7 Meer over N. Moreira da Silva, Wip – Ibeji, 1997, op Collectie Nationaal Museum 
Wereldculturen: https://hdl.handle.net/20.500.11840/533226, geraadpleegd 
23-3-2019. (Moreira da Silva 1997)

ik. Wij horen bij elkaar.’ Matthijs kan dat alleen maar bevestigen. Ze zijn 
niet hetzelfde, maar ze zouden goed samen op de wip passen. Emily en 
Matthijs spelen het liefste met elkaar, want elk van hen heeft goede ideeën 
die altijd weer anders zijn. Soms doen ze wat Matthijs wil, dan weer wat 
Emily heeft bedacht. 
 ‘En vieren jullie weleens een feest waarbij je iemand welkom heet?’ 
vraag ik door. ‘Ja’, zeggen ze, ‘Als iemand terugkomt van vakantie’; ‘Als er 
een baby geboren is.’ ‘En versieren jullie dan? Zijn er dan vrolijke, kleurige 
dingen te zien?’ Groep 4 weet hier ook allerlei antwoorden op te bedenken. 
Wat bij binnenkomst nog ‘raar’ voor hen was, is nu meer tot leven 
gekomen. Zonder dat ze iemand of iets hebben weggezet als vreemd of 
anders, zijn ze meer te weten gekomen over ‘goden eren’ en over ‘feest’.
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Suggesties om een white cube te luchten

• Ken en erken de context en geschiedenis van het museum waar je 
werkt en van musea in het algemeen. Bespreek deze geschiedenis met 
bezoekers.

• Ken en erken je eigen positie in het museum: je bent geen neutraal 
persoon op een neutrale plek, maar neemt ook je eigen ideeën, 
vooroordelen en privileges mee – wees authentiek en persoonlijk.

• Weet ook dat bezoekers niet neutraal zijn: hun visie en ideeën zijn 
belangrijk en waardevol in een publieksinstelling, net als die van jou. 
Vraag hen om ideeën.

• Jij bent de specialist met veel kennis van zaken, maar onthoud dat 
kennis voor macht staat. Misbruik die macht niet en draag zorg voor 
een prettige, persoonlijke en gelijkwaardige sfeer.

• Gebruik je macht als educator, conservator of rondleider niet om te 
otheren: plaats bezoekers, kunstenaars, kunstwerken of anderen nooit 
op een figuurlijk podium óf in een ‘raar’ afgebakend hokje.

• Weet dat bezoekers een moeilijke koorddans uitvoeren in het 
museum: ze moeten aan geschreven en ongeschreven regels voldoen; 
tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met kunst, kunstenaars en 
objecten die voor allerlei vrijheden en mogelijkheden staan.

• Benoem daarom huisregels, maar vergeet niet ook aandacht te 
besteden aan de mogelijkheden in het museum en jouw visie voor de 
toekomst van het museum: leg uit wat voor rol en mogelijkheden jij 
ziet op deze plek.

• Laat bezoekers zoveel mogelijk gemakkelijk zitten. Vergeet daarbij 
zeker de bezoekers niet die níet op jou lijken, qua achtergrond en 
ideeën. (Neem desnoods een museumstoeltje mee!)

• Zitten is een werkwoord; ga er niet lui bij liggen: blijf actief, kritisch en 
nieuwsgierig naar jezelf en naar welke ander dan ook.

• Laat je inspireren door de creativiteit van anderen, door andere 
musea en andere instellingen. Pretendeer niet dat exclusiviteit iets is 
om trots op te zijn in een publieksinstelling.

2524



Een Feest!-rondleiding bij ‘Ibeji’ van Nilton 
Moreiro da Silva in het Tropenmuseum  
met rondleider Irene de Bruin 
Foto: Lilian Rooy, Tropenmuseum Amsterdam
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In een NRC ‘Zomeravondgesprek’ gaan twee Nederlandse mannen van 
kleur met elkaar in gesprek, schrijver Murat Isik (1977) en journalist 
Humberto Tan (1965). In een anekdote vertelt Isik over een klassenbezoek 
aan het Van Gogh Museum. Dit schoolreisje met zijn basisschoolklas uit 
Amsterdam Zuid-Oost moet in de jaren tachtig hebben plaatsgevonden:

Isik vertelt […] ‘De rondleidster zei: Jammer dat er geen 
Nederlandse kinderen bij zijn, die hadden vast een schilderij 
bij naam kunnen noemen. Ik kende De aardappeleters, maar 
dat durfde ik niet te zeggen. Ik was bang dat het niet meetelde 
omdat ik het van het Jeugdjournaal wist.’ (Isik in: Remie 2018)

De rondleider uit deze anekdote scande haar groep op kleur. Op basis 
van de door haar geschatte afkomst van deze basisschoolleerlingen 
– niet-Nederlands – wijst ze op voorhand af dat ze bepaalde 
voorkennis hebben. Deze kinderen kennen volgens haar de westerse 
kunstgeschiedenis niet. (Terzijde: de groep wás Nederlands: ze kwamen 
immers uit Amsterdam.) De rondleider liet haar leerlingen niet uitpraten; 
ze liet haar eigen blik gelden. Ze other-de hen en bepaalde dat ze niets 
konden weten. Daarmee deed ze hen tekort. 
 Wat mij méér raakt dan de beperkte blik van één rondleider, ruim 30 
jaar geleden, is de pijnlijke respons en moeilijke positie van de jonge Isik. 
In deze exclusieve setting durft hij zijn kennis niet te tonen: ‘Ik was bang 
dat het niet meetelde, omdat ik het van het Jeugdjournaal wist.’ Hij paste 
zich aan aan de exclusieve moraal van de docent tegenover hem. Isik 
geloofde oprecht dat zijn nieuwsbron niet legitiem kon zijn, omdat hij door 
gemengde signalen van een rondleider (en andere autoriteiten om hem 
heen) dacht dat andere, ‘échte’ Nederlandse kinderen hun kennis elders 
vandaan halen. Hier zien we extreme twijfel over de eigen legitimiteit 

bij een jong kind, vanwege een docent die zich beroept op twijfelachtige 
autoriteit: haar kennis over ‘ras’ en cultuur. Isiks twijfel ontstond, omdat hij 
werd weggezet als anders (othering). Hij kan het zich nog goed herinneren.8 
Maar het Jeugdjournaal is geen fake news en voor alle Nederlandse 
kinderen, net als een museum, dacht ik, toen ik het artikel las. Deze vrouw 
maakte een fout. Toen ging ik bij mezelf te rade... 

Ook ik werkte als rondleider voor (onder andere) het Van Gogh Museum. 
En ik wil dat ‘mijn’ museum relevant blijft. Daarom vertel ik leerlingen dat 
Van Gogh droomde van Noord-Afrika en dat hij daar graag naartoe wilde; 
dat hij een man uit het Algerijnse leger portretteerde; dat hij dol was op 
Japanse kunst en daar inspiratie uit haalde; dat hij wilde reizen en op het 
strand van Saintes-Maries-de-la-Mer in Zuid-Frankrijk een glimp van de 
kleuren van Marokko hoopte op te vangen9. Vaak hebben de leerlingen 
waar ik deze feiten tegen vertel een migrantenafkomst. Ook ik kijk dus 
naar de kleur van diegene die in mijn groep zitten; op basis daarvan vertel 
ik bepaalde feiten. Ik ben niet kleurenblind.

Nu is ‘ras’ in het museum een gecompliceerd thema, ook historisch gezien. 
Heel kort: ras bestaat niet. Het is een constructie die ten grondslag ligt 
aan de systemische uitbuiting van zwarte en bruine mensen (zie othering, 
p. kruisverwijzing). Dat de oorspronkelijke musea (rariteitenkabinetten) 
hebben bijgedragen aan de hardnekkige verspreiding van het concept ‘ras’, 
draagt bij aan het ongemak rondom ‘ras’ in musea. 
 

8 Humberto Tan reageert anders, ruim 30 jaar na dato: “‘Ik vermoed dat ik 
assertiever was,’ zegt Tan, op rustige toon […] ‘Jij was daar verder in,’ zegt Isik.” 
(Remie 2018) Nu is het niet de verantwoordelijkheid van een buitengesloten kind 
om ‘assertiever’ of ergens ‘verder in’ te zijn. Het is aan de autoriteitsfiguren als het 
museummanagement, educatoren en rondleiders om de verantwoordelijkheid 
op zich te nemen die samengaat met die autoriteitspositie: het her- en erkennen 
van discriminatie en vooroordelen, bij collega’s en bij zichzelf.

9 Net als Murat Isik, zijn deze leerlingen niet gewend aan een vanzelfsprekende 
opname van mensen van kleur in de Westerse (kunst)geschiedenis, en vragen ze 
vaak sceptisch: ‘Echt?’

“Maar ik bén bruin”
Voorbij kleurenblindheid  
in het museum
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In de publicatie Woorden doen ertoe van het Nationaal Museum van 
Wereldculturen wordt uitgelegd: “Hoewel ras geen biologisch feit is, heeft 
het sociale gevolgen, zoals discriminatie, vooroordelen en ongelijkheid.” 
(Modest 2018, 140). In het dagelijks leven blijken we dus niet kleurenblind. 
Huidskleur heeft daadwerkelijke impact op het leven van mensen van 
kleur – ook in musea. Er wordt op gereageerd en gediscrimineerd. Jonge 
kinderen van kleur, zoals blijkt uit de anekdote van Isik, zijn zich al vroeg 
bewust van hun ‘ras’ – van hun afwijken van de norm – juist vanwege die 
sociale gevolgen in hun eigen leven. Als kind van kleur voelde Isik zich 
bijvoorbeeld ongemakkelijk in het museum, omdat de rondleider zijn 
ervaringen en kennis niet erkende.  
 Toch blijft de mythe dat ‘huidskleur niet uitmaakt’ hardnekkig 
bestaan. Dat jonge kinderen daadwerkelijk verschil zien, vooroordelen 
hebben en discriminatie ervaren, geeft veel volwassenen een – opnieuw – 
ongemakkelijk gevoel: zij zien het liever anders. Auteur Reni Eddo-Lodge 
noemt dit de colour-blindness lie en laat zien dat deze mythe van 
‘kleurenblindheid’ kinderen in bi-culturele milieus in een moeilijke positie 
plaatst. Juist jonge kinderen zijn gevoelig voor normatieve signalen over 
gender, huidskleur en beperkingen:

Repeatedly telling ourselves – and worse still, telling 
our children – that we are all equal is a misdirected yet 
well-intentioned lie. […] The reality is that, in material terms, 
we are nowhere near equal. It’s a social construct […] And the 
difference people of colour are vaguely aware of since birth is 
not benign. It is fraught with racism, racist stereotyping, and for 
women, racialised misogyny. (Eddo-Lodge 2018, Kindle-editie, 
zonder nummering)

Ik koppel Eddo-Lodge’s “we are nowhere near equal” hier aan de beweging 
#MuseumsarenotNeutral. In een museum met veel kleurrijke objecten, 
moeten we geen gelijkwaardigheid, kleurenblindheid of neutraliteit 
veinzen, maar diversiteit én discriminatie erkennen en bespreekbaar 
maken. Het is dan aan museummedewerkers om voorbij te gaan aan 
mogelijk ongemak over structurele historische of actuele misstanden.

Ook ik voelde ongemak tijdens rondleidingen. Ik probeer bij zulke 
gesprekken ruimte te geven voor dat ongemak en de pijn in eigen 
woorden te benoemen. Twee van zulke gesprekken beschrijf ik in het 
kader hieronder. De eerste anekdote heb ik al eens aangedragen om 
museummedewerkers te overtuigen dat we juist in musea open in gesprek 
moeten over verschil (waaronder ras, gender en abilities). De tweede 
anekdote deel ik, omdat het de moeilijke situatie en ervaringen van jonge 
kinderen van kleur in musea laat zien, waar ze geconfronteerd worden met 
exclusieve westerse blikken en (kunst)geschiedenis:

 

Twee voorbeelden:  
Camille, een geel meisje, een bruine jongen

Anekdote 1 
Waar Vincent van Gogh kleur gebruikte om gevoel uit te drukken, gebruik 
ik Vincent soms ook om iets uit te drukken. Kinderen doen dat ook. Een 
meisje uit groep 5 zei bijvoorbeeld over Van Goghs portret van Camille 
Roulin (1888): “Hé, hij is geel.” Ze vertelde dat ze op vakantie was geweest 
in Nigeria. Daar had haar tante haar verteld dat zij geel was. Zo jong en 
assertief als ze was, wist zij al: kleur is relatief. De strekking was: Ben ik hier 
– in Nederland – dan ben ik bruin; ben ik daar – in Nigeria – dan noemen 
ze me geel, en hij is geel en groen, dus hij valt ook op. En dit is waar we 
over hebben gesproken. Over schilderen en hoe je huid schildert en hoe 
de kleur die je bent soms niet de kleur is die je denkt dat je bent; dat het 
afhangt van waar je bent. En dat roze, paars en groen ook goede kleuren 
zijn voor huid. Het was een rustig en veilig gesprek. En iedereen dacht na.10

10 Deze anekdote vertelde ik ook in een lezing over ‘Welke mensen komen er niet 
naar onze musea?’ voor het Rotterdamse museale netwerk Nightshift, op 21 
september 2017. 
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Nu kan zo’n gesprek stimulerend zijn en leerlingen op een relaxte manier 
over de constructie van ‘ras’ en relativiteit van huidskleur doen nadenken. 
Het kan echter ook anders lopen en stress uitlokken bij kinderen. 
 Bij andere klassen stelde ik aan leerlingen precies dezelfde vragen met 
een geheel andere uitkomst. Bijvoorbeeld:

Anekdote 2 
“Je ziet dat Vincent kleuren heeft gebruikt die bij Camille passen. Welke 
kleur zou jij gebruiken om jezelf te schilderen?” vroeg ik. Waar witte 
leerlingen spontaan riepen ‘blauw’, ‘glitter’, ‘regenboog’, ‘groen’, gaven 
leerlingen van kleur moeilijker antwoord. Ik herinner me Winston uit groep 
2 die hoofdschuddend naar zijn arm bleef kijken en herhaaldelijk zacht zei: 
“Maar ik bén bruin… Maar ik bén bruin.” Ik kon hierop slechts luisteren, 
knikken en zeggen: “Ja, dat klopt.” 
 Waar zijn witte klasgenoten zich vrij genoeg voelden (en kunnen 
voelen) om ‘kleurenblind’ te zijn, is Winston zich al op vijfjarige leeftijd 
bewust van zijn eigen huidskleur. Hij ervaart zijn kleur, begrijpelijkerwijs, 
als iets onoverkomelijks: een rigide deel in zijn leven waar speelsheid en 
creativiteit niet bij passen.11

 

11 Sunny Bergman behandelt in haar documentaire Wit is ook een kleur deze 
ervaring van witheid als ‘neutraal’. (Bergman 2016) Zij stelt dit wit privilege 
tegenover de dagelijkse ervaringen van bruin of zwart zijn: een neutrale versus 
een beladen identiteit waar vragen over gesteld mogen worden en vooroordelen 
over bestaan.

Darren Chetty, docent op een Britse basisschool en onderzoeker aan het 
UCL Institute of Education constateert dat het juist kinderen van kleur 
opvalt dat zij níet de norm zijn in westerse educatie. Ze zijn zich daar 
bewuster van dan hun witte klasgenoten. (Chetty 2016) De suggestie 
dat zíj wel de norm zouden kunnen zijn, roept – wederom – ongemak bij 
hen op. Zo vroeg Chetty aan zijn cultureel diverse klas om een verhaal 
te schrijven over iemand met hun eigen huidskleur en achternaam. De 
respons van een van zijn leerlingen – een Congolees-Britse jongen – was 
een verontwaardigd herhaalde norm: “You can’t say that! Stories have to 
be about white people”. (Chetty 2016) 
 Jonge kinderen van kleur zijn zich dus al vroeg bewust van de weinig 
neutrale omgeving waarin ze opgroeien. Wanneer ze geconfronteerd 
worden met de ‘onmogelijke’ mogelijkheid om van kleur te veranderen of 
een ‘alle-kinderen-zijn-gelijk’-mentaliteit, reageren ze vaak gechoqueerd. 
 Zowel Eddo-Lodge, Chetty en ik constateren dat kinderen ‘binnen 
de norm’ zichzelf meer gerepresenteerd zien en weinig meekrijgen van 
discriminatie. Daarmee nemen ze een meer geprivilegieerde posities in. 
Voor hen is het dan ook later eenvoudiger om andermans discriminerende 
ervaringen als ‘ongemakkelijk’ of ‘emotioneel’ af te doen.

Om weer met Rietveld te spreken: ook kijken is een werkwoord. En 
in musea staat het kijken centraal: kijken naar iets anders, nieuws, 
iets ‘vreemds’ – een object, een kunstwerk, een geportretteerde, 
andere bezoekers. Daarom mogen we vandaag de dag niet doen of 
we kleurenblind zijn en voorbijgaan aan de pijnpunten: de muren 
van het museum zijn veelal wit; bezoekers zijn veelal wit; de meeste 
museummanagers, -medewerkers en rondleiders zijn wit.12 Dat is op 
z’n minst een netelig uitgangspunt, want wit is ook maar één kleur. De 
kunstwerken, de objecten in Nederlandse musea worden daarmee 
‘beperkt’ gezien, en we missen andere perspectieven. 
 Wanneer we in musea kunst, objecten of zelfs mensen en hun 
ervaringen op afstand houden onder de pretentie van kleurenblindheid 

12 De infographic in een recent NRC-artikel laat duidelijk zien hoe weinig mensen 
van kleur in vaste dienst zijn in Nederlandse musea. (Borg 2020).
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(of neutraliteit), kijken we met een beperkte blik, een normatieve gaze.13 
Ook Saids othering-principe heeft te maken met kijken en beperkte 
blikrichtingen: wanneer we de ander slechts op afstand bekijken en zo 
tot een ‘vreemde’ reduceren, is er geen oprecht contact mogelijk tussen 
groepen en individuen in een samenleving. 
 Het museum is een plek waar in het verleden slechts één blik gold: 
een geprivilegieerde en hiërarchische westerse blik; de bezoeker diende 
zich naar deze normatieve gaze te voegen. Vandaag de dag past het om 
meerdere perspectieven en stemmen toe te laten in musea en zo voorbij 
te gaan aan het other-en van weleer. Zo wordt het museum een open, 
eigentijdse plek vol kruisende en overlappende ‘intersecties’ waar óók de 
ervaringen van, bijvoorbeeld, kinderen van kleur worden erkend, verteld 
en gedeeld. 
 In deze discussie over rondleiden is het dan ook van belang om 
juist de ervaringen van rondleiders van kleur mee te wegen bij het 
dekoloniseren van de rondleidpraktijk. Hier raak ik weer aan het begrip 
‘mede-stander’ en herhaal ik Gay’s roep om introspectie en medeleven 
omdat er mensen zijn “who are different from you [and] move through and 
experience the world in ways you might never know anything about.” (Gay 
2014, 17) Het is aan musea om zulke ongekende ervaringen ook intern te 
overwegen en te erkennen. Het kader na het volgende essay (p. 51-53) laat 
zien hoe verhelderend een gesprek met rondleiders van kleur kan zijn over 
frontliniecontact met bezoekers.  

De rondleider die er, 30 jaar geleden, van uitging dat Murat Isiks klas niet 
kon weten hoe De Aardappeleters heten, keek met beperkte blik. Ze dacht 
‘Jullie begrijpen het niet’ waarbij ‘het’ haar eigen kunsthistorische kennis en 
kapitaal was (Bourdieu 1994). Het zou inclusiever zijn geweest wanneer ze 
had gedacht: ‘Ik begrijp je niet. Ik wil je begrijpen. Hoe kan ik nu jou leren 
begrijpen?’ 

13 Het begrip male gaze uit Laura Mulveys filmwetenschappelijk artikel uit 1975 
is inmiddels gangbaar geworden. (Mulvey 1988) De gaze verwijst naar een 
normatieve westerse, mannelijke blik waar onze populaire beeldcultuur zich 
naadloos bij aan lijkt te sluiten. Privilege is wanneer die normatieve gaze, 
toevalligerwijs, bij jou aansluit.

 Hoe zou zo een begripvol gesprek vorm kunnen krijgen? In het 
volgende hoofdstuk bespreek ik enkele methoden en gesprekstechnieken 
die veel gebruikt worden onder rondleiders: wat is de kracht van deze 
methoden en wat zijn de valkuilen die beperkt kijken in de hand werken? 
Ik benoem hierbij de positie van rondleiders van kleur: waar lopen zij 
mogelijk tegenop? En welke bijdrage leveren zij vanuit hun specifieke, 
intersectionele posities?
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Suggesties om onbeperkt te kijken in een museum,  
met een groep:

• Pretendeer niet dat je kleurenblind bent en veins geen objectiviteit: 
spreek uit dat je zelf vanuit beperkte kennis en ervaringen opereert.

• Sta open voor de blikken en kleurrijke ervaringen van anderen – ook 
als dat pijnlijke, gitzwarte of gifgroene ervaringen zijn. Luister naar 
de respons en associaties van bezoekers, kunstenaars of collega’s bij 
objecten in jouw museum.

• Zet niemand voor het blok en zet niemand apart: vraag mensen 
bijvoorbeeld niet direct naar hun genderidentiteit of culturele 
achtergrond. Ga niet uit van een ‘andere’ identiteit op basis van 
uiterlijk; ga niet uit van een bepaalde interesse op basis van uiterlijk. 
Laat het gesprek ontstaan.

• Agree to disagree: stuit je iets tegen de borst, geef dan toe dat jij het 
anders ziet. Erken de blik van de ander en waardeer de veelheid aan 
meningen in een groep.

• Ervaringen zijn geen meningen: ga niet in discussie over een ervaring 
die iemand aandraagt. Vraag een leerling bijvoorbeeld niet “Echt waar? 
Zei hij dat echt tegen jou?”, wanneer hij of zij een vervelende ervaring 
deelt met de groep.

• Feiten zijn geen meningen. Heb geen lange discussies over historische 
feiten: de trans-Atlantische slavenhandel en de Holocaust hebben 
daadwerkelijk plaatsgevonden. Wanneer iemand een alternative fact 
aandraagt, geloof dan in je expertise en de expertise van je instelling 
en wijs erop dat iets niet waar is; beroep je hierbij op bronnen. Blijf 
rustig en vriendelijk, en wees respectvol naar de mogelijke emoties 
of ervaringen die aan de uitspraak ten grondslag liggen. (Natuurlijk 
mag je je hierbij beroepen op de kennis van je collega’s, zoals 
conservatoren en educatoren.)

• Ken de standpunten van jouw museum over gevoelige zaken als 
koloniale geschiedenis, restitutie, ratio vrouwelijke-mannelijke 
kunstenaars et cetera. Wanneer deze standpunten onduidelijk zijn, 
vraag er dan naar – desnoods samen met andere collega’s.
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Blikopener Hala Fanari geeft een rondleiding  
in het Stedelijk Museum Amsterdam 
Foto: LNDWstudio
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Sandra Dumont-Jackson (Chairman of Education, Metropolitan Museum) 
zei tijdens de keynote-lezing van het congres Museum Guides Now! (2017): 
goede rondleiders zijn de “Jedis of museums […] they have skills that are 
invisible to the natural eye […] people see the institution through the 
lens of the guide.” (Dumont-Jackson 2017) Daarmee benadrukt Dumont-
Jackson, naast de belangrijke frontliniepositie van rondleiders in musea, 
ook de kracht en wendbaarheid van goede rondleiders. 
 Het mooiste aan het vak Rondleiden is een gesprek aangaan met 
vreemden over iets wat voor hen onbekend is, en na een uur af te 
sluiten met bezoekers die merkbaar enthousiast zijn over dat (voorheen) 
onbekende. Rondleiders geven bezoekers in musea de kans zichzelf te 
verhouden tot dat ‘wat anders’ is. Ze maken een blik door de ogen van 
een ander mogelijk, een kijk op een andere cultuur of andere tijd. Iets wat 
voorheen vreemd was, wordt bekend en – zoals men in het Engels mooi 
zegt – relatable: er ontstaan nieuwe relaties. Een gesprek rondom kunst of 
andere objecten doet reizen door tijd en ruimte. Een denkbeeld verschuift 
en iets wat voorheen ‘ver van m’n bed’ was, wordt ‘eigen’. 
 Wanneer we kijken naar het proces van othering dat ten grondslag 
lag aan koloniale hiërarchie en, nog altijd, bijdraagt aan hiërarchisch 
gestructureerde maatschappelijke normen, dan heeft een gesprek tijdens 
een rondleiding daarentegen de mogelijkheid om op een positieve, 
niet-hiërarchische manier te ‘ver-anderen’. Hierbij otheren deelnemers 
zichzélf (en niet een ander). In veel musea sturen rondleiders er dagelijks 
op aan om zo verder te kijken ‘dan jezelf’. 
 Mark Schep noemt, in de publicatie Rondleiden is een vak, 
de ontwikkeling van “een open houding ten aanzien van andere 
perspectieven, culturen en tijden” als belangrijke leeruitkomst waar 
competente rondleiders aan bijdragen. (Schep 2017, 21-2) Schep erkent 
de professionaliteit en complexiteit van het vak, waar ik me goed in 
kan vinden: als rondleider word je geconfronteerd met uiteenlopende 

meningen, emoties en ervaringen. Rondleiders zijn degenen die die 
verschillende meningen, ervaringen en emoties binnen een groep laten 
landen; ze maken ze wel of niet bespreekbaar. Hieronder bespreek ik 
welke gespreksmethoden nu kunnen bijdragen aan die ene Jedi skill om 
meerdere perspectieven te laten landen. Ik besteed ook aandacht aan 
de positie van rondleiders die buiten de norm vallen.14 Zij zijn degene 
die letterlijk een gezicht geven aan meerdere perspectieven in musea. Ik 
betoog hier dat zij daarmee ook kwetsbaar zijn omdat zij zelf ge-otherd 
(kunnen) worden, en dat musea daar beter een zorgende rol dan een 
terughoudende rol bij kunnen innemen. 

In dit hoofdstuk bespreek ik beknopt drie rondleidmethoden waarbij 
ik me richt op mogelijkheden binnen deze methoden om verschillende 
perspectieven en verhalen bespreekbaar te maken in een groep.15 
Gespreksmethodieken die worden ingezet in Nederlandse musea zijn 
veelal interactief. Een eerste veelgebruikte methode voor positieve 
gesprekken is Visible Thinking. Daarnaast is er de I ASK-methode ontwikkeld 
door het Joods Historisch Museum; I ASK is een acroniem dat staat voor 
het belang van de juiste Intentie, Attitude, Systeemblik en het juiste 
Kennisniveau bij rondleiders. De interactieve en enthousiasmerende 
kracht van beide methoden is overtuigend, en ik werk er dan ook vaak 
en graag mee. Een nieuwe methodiek die niet alleen publieksbegeleiding 
maar ook ‘beheer en behoud’ omvat, is Emotienetwerken, ontwikkeld door 
de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
(Cultureel Erfgoed) en door Imagine IC, erfgoedinstelling en archief in 
de Amsterdamse Bijlmer. Ik concludeer deze publicatie met een nieuwe 
randvoorwaarde voor inclusief rondleiden die niet slechts om extra inzet 
en competentie van rondleiders vraagt, maar óók inzet van de gehele 
museumorganisatie.

14 In deze postkoloniale context heb ik het over rondleiders van kleur, maar 
vanzelfsprekend gaat het ook om rondleiders met een beperking, queer 
rondleiders en rondleiders die anderzins afwijken van ‘de norm’.

15 Ik geef direct toe dat ik de methoden geen volledig recht doe door ze beknopt te 
bespreken.

Verder kijken dan jezelf…
Drie methoden voor 
rondleid-Jedis
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Visible thinking 
Visible thinking (VT) en Visual Thinking Strategies (VTS) zijn rondleidmethoden 
die de denkprocessen van deelnemers tijdens een rondleiding zichtbaar 
maken. Dit gebeurt middels vaste routines waarbij objecten worden 
onderzocht, gevolgd door een nabespreking. Deelnemers worden 
aangespoord langer te kijken, hun zintuigen te gebruiken, na te denken 
over wat ze zien en dat te verwoorden. De kracht van VT en VTS wordt 
mooi omschreven in cultuurtijdschrift FARO (2019) als ‘Vertragen, verstillen 
en in het nu zijn’ waarbij de achterliggende gedachte is dat ‘iedereen iets 
[heeft] in te brengen. Ongeacht kennis en achtergrond.’ (d’Hamers 2019, 
11)16 Uiteindelijk is het de taak van de rondleider om de verschillende 
gedachten en reacties op een object vanuit de groep samen te vatten en 
vragen te beantwoorden. Daarmee ligt er een grote verantwoordelijkheid 
bij de rondleider als neutrale gesprekleider. Maar in hoeverre kan één 
persoon neutraal zijn?  
 Ter illustratie: een bekende VT-oefening is See, Think, Wonder waarbij 
de rondleider gestructureerd vragen stelt bij een object: (1) Wat zie je? (2) 
Wat denk je hierover? en (3) Wat vraag je je over dit object af?17 Daarbij 
wordt elke deelnemer uitgenodigd om de drie vragen te beantwoorden, op 
papier en/of in de groep.

 

16 Bij VTS wordt weinig (kunst)historische kennis toegevoegd; vandaar dat VT 
populairder is onder rondleiders: zo kunnen zij alsnog kennis – vaak een vooraf 
vastgestelde ‘rode draad’ – toevoegen.

17 Er bestaan meer visible thinking routines, ontwikkeld door de Harvard Graduate 
School of Education, zie http://www.pz.harvard.edu/projects/visible-thinking.

Who sees, thinks, wonders? 
In september 201918 besprak ik met verschillende educatoren en andere 
museummedewerkers Visible Thinking bij Edward Kienholz’ kunstwerk 
‘The Beanery’ (1965) in het Stedelijk Museum Amsterdam. Samengevat: 
Kienholz wil met zijn ’Beanery’ de tijd laten stilstaan in een kroeg. Terwijl in 
1965, in Vietnam de oorlog uitbarst, ‘verdrinken’ de stamgasten van café 
The Beanery zich in Los Angeles. 
 We gebruikten de VT-routine See, Think, Wonder voor een gedachte-
experiment en bedachten: wat voor reacties kan deze VT-routine bij 
dit kunstwerk oproepen? Kan de rondleider vanuit een neutrale positie 
garanderen dat “iedereen iets [heeft] in te brengen, ongeacht kennis en 
achtergrond?” We kwamen erachter dat een neutrale rondleider niet 
bestaat én dat elke rondleider signalen vanuit de groep zou kunnen 
missen. 
 Bij Kienholz’ kunstwerk konden we ons deze (en nog meer) situaties 
voorstellen waarbij deelnemers zich buitengesloten voelden, juist vanwege 
hun individuele kennis of specifieke achtergrond (intersectie): 

• De rondleider mist bepaalde clues vanuit de groep. Enkele deelnemers 
in de groep drinken geen alcohol: ze herkennen de geur niet of keuren 
deze af vanuit religieuze overtuiging. De context van ‘een kroeg’ maakt 
hen ongemakkelijk. Wel kunnen ze zich situaties voorstellen waarin 
de tijd stilstaat: bijv. met een achtergrondmuziekje theedrinken en 
wegdromen met vrienden. Daar wordt niet naar gevraagd.

• De ruimte ‘The Beanery’ is ontoegankelijk voor een van de 
deelnemers: vanwege haar rolstoel kan zij het kunstwerk niet 
betreden. De rondleider is geïrriteerd, want nu moet hij van zijn plan 
afwijken. “Omdat jij in een rolstoel zit, slaan we dit kunstwerk over,” 
zegt hij.

18 Deze workshop was onderdeel van een STUDIO i Kenniscafé over Crenshaw’s 
term ‘intersectionaliteit’ en de praktische toepassing ervan in de museale sector 
in september 2019. (STUDIO i 2019)
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• In het kunstwerk hangt een discriminerend bord wat ook in de 
originele Beanery uit de jaren zestig hangt: Fagots [sic] stay out! Een 
van de deelnemers is erdoor geraakt en voelt zich ongemakkelijk: hij 
wil de aandacht niet naar zich toe trekken, maar kan niet ophouden 
naar het bord te kijken. De rondleider merkt dit niet op.

• De uitleg van de rondleider sluit niet aan bij de belevingswereld 
van enkele deelnemers. Ze zijn in 2004 geboren in Amsterdam; ze 
begrijpen de Engelse teksten in het kunstwerk niet en kunnen zich 
geen voorstelling maken van de Vietnamoorlog. Wat heeft deze oude 
kroeg in Los Angeles met Vietnam te maken? denken ze. Wel willen ze 
weten hoe het kan dat het hier zo raar ruikt. Hoe bewaar je zoiets als 
geur? De rondleider geeft geen gelegenheid deze vragen te stellen.

• De rondleider neemt visible in Visible Thinking te letterlijk: ze negeert 
een slechtziende deelnemer en geeft onvoldoende beschrijvende 
uitleg, zodat deze persoon een desoriënterende ervaring heeft. De 
deelnemer mist bepaalde details en voelt zich buitengesloten.

 
 

Uit dit voorbeeld blijkt dat VT afhankelijk is van de individuele blik en 
wendbaarheid van een rondleider: pikt diegene alternatieve perspectieven 
en signalen vanuit de groep op? Durft de rondleider niet-normatieve 
meningen te laten landen? Het succes om blikken van individuele 
deelnemers in de groep mee te wegen, staat of valt met die wat 
ongrijpbare ‘Jedi-eigenschap’ van de rondleider om zich in anderen te 
verplaatsen. Wanneer de VT-rondleider met deelnemers louter naar  
het object kijkt en níet de museale context en de (vaak non-verbale) 
signalen uit de groep meeweegt, worden alternatieve meningen of 
blikrichtingen niet besproken. VT is daarmee een op zichzelf staande 
interessante en interactieve methode. Een rondleider met dekoloniale 
ambities heeft echter wat extra’s nodig.Kienholz’ ‘The Beanery’ (1965) in het  

Stedelijk Museum Amsterdam 
Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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I ASK 
De I ASK-methode wil juist andere meningen naar voren halen en 
laten ervaren tijdens rondleidingen. I ASK ziet het als een taak van de 
rondleider om met aandacht subjectieve interpretaties en meningen 
uit de groep op te halen. Het Joods Historisch Museum ontwikkelde 
de methode dan ook om rondleiders zich gesterkt te laten voelen, óók 
wanneer ze geconfronteerd worden met vooroordelen waaronder 
discriminerende opmerkingen uit een groep. de methode is daarmee een 
mooie, ontwapende manier om met deelnemers in gesprek te gaan: I ASK 
stimuleert rondleiders te vertrekken vanuit oprechte nieuwsgierigheid  
naar bezoekers en hen zo open mogelijk tegemoet te treden. Dat is de 
juiste Attitude, een van de basisvoorwaarden van I ASK. De auteurs van  
de methode erkennen dat ze veel vragen:

Dit is niet altijd makkelijk […] Zeker wanneer rondleiders 
persoonlijk betrokken zijn […] Een voorbeeld uit het JHM 
illustreert dit […] Een vrouw uit de groep zegt: het lijkt hier wel 
een jodenkerk. De rondleider, die zelf joods is, schrikt hiervan 
en bemerkt bij zichzelf de neiging om de bezoeker terecht 
te wijzen. I ASK biedt deze rondleider handvatten om een 
effectievere aanpak te kiezen. (Katzenstein 2014, 54)19

Een I ASK-rondleider hoeft dus niet ‘terecht te wijzen’, maar creëert 
openheid in de groep door zelf open te staan voor others, voor andere 
meningen en ideeën. Door verschillende meningen in de groep te laten 
horen, worden extremere meningen genuanceerd. Middels de Systeemblik 
– de ‘S’ in I ASK – zou de rondleider inzicht krijgen in de deelnemers 
in de groep. Ik richt me op een passage waarin I ASK in relatie tot de 
maatschappij wordt besproken:

Een populaire mening in de groep is veelal ook een populaire 
mening in (een deel) van de samenleving. Gemarginaliseerde 
stemmen in de samenleving zullen ook tijdens de rondleiding 

19 Inmiddels is er een tweede druk van de methodiek in ontwikkeling.

minder snel opklinken. […] Door ook aan deze [gemarginaliseerde] 
stem ruimte te bieden, kan de rondleider zichtbaar maken wat er 
bij meer mensen (binnen of buiten de groep) leeft. (Katzenstein 
2014, 23)

De rondleider krijgt veel verantwoordelijkheid: diegene moet zich bewust 
zijn van diverse stemmen in de marges, een veilige omgeving creëren voor 
deelnemers met zo’n gemarginaliseerde stem en tegelijkertijd anderen 
met een populaire, geaccepteerde mening óók laten horen. Ik herken 
hier opnieuw Bhabha-esque double-think: de rondleider moet iedereen 
een stem geven, ook degenen wiens stemmen normaliter, structureel 
níet doorklinken of geaccepteerd worden. Hoe nobel dit streven ook 
is, het leidt tot kwetsbaarheid: waar deelnemers met privilege en de 
bijbehorende ervaring gehoord te worden makkelijk hun mening zullen 
geven, zullen andere deelnemers – met de ervaring níet gehoord te 
worden – dit moeilijk vinden of het simpelweg niet doen. De laatsten zijn 
afhankelijk van de open attitude en systeemblik van de rondleider die ‘in 
staat is om als een helikopter boven de groep te cirkelen’ (Katzenstein 
2014, 50). Waar de methode uitgaat van subjectiviteit van deelnemers, 
moet de rondleider een objectieve ‘helikopterrol’ innemen: dat is een 
moeilijke opgave. Mijn kritiek op I ASK betreft slechts de postie van 
niet-normatieve rondleiders die – vaak zichtbaar – kwetsbaar zijn wanneer 
discriminerende opmerkingen over, zeg, huidskleur of gender worden 
gemaakt. Waar ligt hun grens en mogen ze die aangeven? Is het gepast 
om binnen die nog altijd exclusieve museale structuur discriminerende 
opmerkingen te laten ventileren? Het werk van bijvoorbeeld een 
rondleider van kleur lijkt binnen I ASK vermoeiender (ongemakkelijker) 
dan dat van een witte rondleider, omdat de eerste vaker met 
microagressies te maken zal hebben. De pijn achter de metafoor van 
de ‘rondleider als helikopter’ kan worden vergeleken met de pijn die 
achter de colour-blindness lie schuilgaat, waarover Eddo-Lodge zei “that 
we are all equal is a misdirected yet well-intentioned lie”. Het betreft 
een ongelijkheid die museummedewerkers die graag met deze methode 
werken intern zouden moeten adresseren.
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Visible Thinking-routines gaan uit van deelnemers’ visuele indrukken tijdens 
een rondleiding; bij een I ASK-rondleiding zijn de ervaringen en meningen 
van deelnemers het uitgangspunt: deze indrukken en ervaringen worden 
verbaal gedeeld. Bij beide methoden wordt de rondleider een neutrale 
rol toebedeeld die hen in staat stelt de groep te sturen. Deze methoden 
worden veelgebruikt en maken mooie gesprekken los. Vanuit postkoloniaal 
(of inclusie-)perspectief is de rol van de rondleider als neutraal ijkpunt 
echter problematisch: de erkenning dat ook rondleiders in musea 
‘#notNeutral’ zijn en vanuit intersecties opereren, kan bijdragen aan meer 
inclusieve gesprekken.

Emotienetwerken 
Emotienetwerken is geen rondleidmethode maar een institutionele 
methode om erfgoed te benaderen. Het onderstreept het belang 
van emoties in relatie tot erfgoed. De methode erkent dat het ene 
erfgoedobject meer emotie oproept dan het andere, en dat het 
verzamelen van emoties rondom objecten integraal onderdeel is van de 
erfgoedpraktijk. Zo kan een educator-emotienetwerker een gesprek over 
een voorwerp als een ‘Zwarte Piet niet’-button beginnen door de emoties 
onder deelnemers te peilen: de vraag aan de groep is dan bijvoorbeeld 
een emoji uit te zoeken die past bij hun individuele gevoel bij deze 
button. De emoties zijn dan niet alleen startpunt voor het gesprek over 
dit erfgoedobject, maar dragen ook bij aan de waardering van het object 
als erfgoed. De emoties van elke deelnemer zijn daarmee een belangrijk 
gegeven in zo’n gesprek. 
 Voor emotienetwerkers geldt erfgoed niet als een vaststaand gegeven; 
erfgoedprofessionals zouden het dynamische element van wisselende 
belangen en emoties rondom erfgoedobjecten mee moeten wegen in hun 
werk. (Rana 2017) De nadruk wordt hierbij gelegd op ‘netwerken’ en niet 
zozeer op ‘gemeenschappen’ (communities). Dit laatste begrip is volgens 
Rana, Willemsen en Dibbits té, laat ik het noemen, ‘afgebakend’. De notie 
‘gemeenschappen’ negeert complexe individuele ervaringen, en verschillen 
binnen en tussen ‘groepen’. ‘Netwerken’, dat zowel een werkwoord 
als meervoudig zelfstandig naamwoord is, komt meer tegemoet aan 
de meerstemmigheid en variëteit aan belangen en emoties binnen en 

tussen de verschillende groepen. Met ‘netwerken’ (als alternatief voor 
‘gemeenschap’) sluit emotienetwerken mijns inziens ook beter aan bij het 
concept van ‘intersectionaliteit’ waarbij elk individu op meerdere manieren 
in- of uitsluiting ervaart. 
 Emotienetwerken is relatief nieuw is en wordt (nog) niet zoveel 
gebruikt in Nederlandse musea als de VT-routines of I ASK-methodiek. 
Toch bespreek ik Emotienetwerken, omdat de methode bij voorbaat 
emoties rondom erfgoed erkent. Ook de ervaringen en emoties van 
deelnemers aan rondleidingen. Daarmee erkent de methode ook het 
ongemak van leerlingen zoals Winston of de jonge Murat Isik die zich niet 
durven uiten in een museum, omdat ze zich daar niet de norm voelen 
(of beter: omdat zij zich niet de norm weten). Een rondleider die bekend 
is met Emotienetwerken kan deelnemers die zich ongemakkelijk voelen 
een handreiking bieden om een bijdrage te leveren aan het gesprek. Óók 
accepteert het dat ‘emotie’ en ongemak altijd onderdeel van ‘erfgoedwerk’ 
en erfgoed bespreken is geweest. Daarmee maakt Emotienetwerken 
ruimte voor de verschillende intersectionele posities die deelnemers aan 
een rondleiding innemen: emoties als ‘nationalistische trots’ én emoties 
rondom ervaringen van discriminatie worden daarmee tot integraal 
onderdeel van het vak Rondleiden.  
 Daarnaast maakt emotienetwerken een pleidooi voor emotionele 
betrokkenheid en institutionele reflectie van álle erfgoedprofessionals: 
een betrokkenheid die voorbijgaat aan ‘a feel good exercise between 
people who already share the same interests.’ (Rana 2017, 980) Reflectie 
op de eigen emoties en gevoelens van ongemak binnen het museum zijn 
daarbij noodzakelijk. Bij emotienetwerken zoekt de erfgoedinstelling, het 
museum, zelf naar de netelige distel waar ik het in mijn eerste hoofdstuk 
over had en gaat er bovenop zitten: het erkent dat emotionele belangen 
altijd onderdeel van erfgoedorganisaties waren en dat het nu tijd is ruimte 
te creëren voor andere emoties. 
 Een veelheid aan emoties wordt niet gezien als oppervlakkig of van 
toegevoegde waarde bovenóp beheer en behoud, maar als essentieel 
onderdeel bij het máken en delen van erfgoed. Musea, zegt deze 
methodiek expliciet, zijn niet neutraal.



Die erkenning is een waardevolle toevoeging voor rondleiders die 
vooralsnog alleen de VT- of I ASK-methoden gebruiken: ook zij zijn niet 
neutraal of een ‘helikopter’ zonder emotie20, juist hun specifieke intersectie 
kan een startpunt zijn voor meeleven en -denken met andermans 
gevoelens en ervaringen. Dat biedt rondleiders van kleur ook ruimte hun 
ongemak over persoonlijke ervaringen van discriminatie, gaten in de 
collectie of structurele historische mistanden aan te kaarten - zonder dat 
dat wordt afgedaan als ‘te emotioneel’. 
 Ik verwijs vooruit naar het kader hieronder waar één rondleider van 
kleur mooi de valkuil verwoordt die Emotienetwerken wil voorkomen, 
waarbij emotie óver een daadwerkelijke ervaring van iemand buiten ‘de 
norm’ wordt afgedaan als ‘alleen emotie’: ‘Mijn persoonlijke ervaringen 
helpen bij het terugkrijgen van andermans ervaringen. Maar er wordt 
ook wel eens gedacht dat je met té veel gevoel spreekt. Die persoonlijke 
ervaring ziet een monoculturele groep dan als een ‘gekleurd’ verhaal, 
omdat mijn [gekleurde] ervaring voor emotie wordt gehouden.’

Wanneer musea emoties erkennen als essentieel onderdeel van de 
erfgoedpraktijk en institutioneel ongemak onder ogen durven te zien, 
begint structurele verandering.

20 Het is overigens mooi dat in de I ASK-methode wordt aangestipt dat de eigen 
persoonlijke ervaringen van rondleiders van belang zijn (ibid.). Zo onderstreept 
I ASK indirect het belang van een diverse poule rondleiders in musea: 
medewerkers met verschillende achtergronden en ‘ongehoorde stemmen’ 
versterken het gevoel van veiligheid voor álle deelnemers, en dragen bij aan 
meerstemmigheid tijdens groepsbezoeken. 

Voor deze publicatie vroeg ik vier rondleiders van kleur naar 
hun ervaringen en gedachten over ‘inclusief rondleiden’. 
Hier enkele inspirerende citaten.

 
Over het belang van een inclusief team

“Puur en alleen doordat je de rondleiding geeft, als volwaardig museum-
rondleider, dát is al een signaal. Men is vaak onder de indruk, merk ik. 
Ze gaan je dan zien als rondleider en niet persé ‘die mevrouw met een 
hoofddoek’”

“Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, dat een team museum-
docenten inclusief is, dat het zoveel mogelijk een weerspiegeling is van de 
samenleving waar zoveel mogelijk mensen zichzelf in kunnen herkennen. 
Tegelijkertijd denk ik dat iedereen [in dat team], ongeacht kleur of 
achtergrond, over elk onderwerp een rondleiding zou moeten kunnen 
geven”

“Voor mij is het belangrijk dat de deelnemers met een migratie-
achtergrond zien dat ze vertegenwoordigd worden in een museum.  
Het wij-zij verhaal wordt hierdoor hopelijk kleiner.”

“Positieve discriminatie [bij sollicitaties] voelt soms geforceerd. Als er 
iemand van kleur wordt aangenomen, wordt er binnen het team getwijfeld 
aan de oprechtheid ervan. In dat geval is het aan het museum om pal 
achter die rondleider van kleur te staan.”
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Wat voegt jouw biculturele achtergrond toe aan een 
rondleiding?

“Afhankelijk van de rondleiding neem ik mijn eigen ervaringen mee om iets 
te verduidelijken of om een onderwerp dichterbij te brengen. Dan vertel ik 
bijvoorbeeld dat ik liever had gehad dat mijn hoofddoek onzichtbaar was. 
Dat ik soms liever niet wil dat mensen in één opslag weten dat ik moslima 
ben, vanwege het hokje waarin ik word geplaatst voordat ik iets heb 
kunnen zeggen. Ik zeg dit om een gesprek op gang te krijgen, en om een 
beetje mensen te overdonderen. Het is allemaal gemeend, maar ik doe het 
heel bewust. Ik wil ze dwingen tot nadenken.”

“Soms vertel ik over mijn eigen ervaringen, over het gevoel van “anders 
zijn”, en dat mensen me daar graag op wijzen. Door het delen van mijn 
ervaring voelen mensen zich vaak vrij genoeg om hun eigen ervaring ook te 
delen. Er expliciet naar te vragen geeft naar mijn idee te veel een verdeeld 
gevoel van wit en zwart.”

“Ik vertel over mijn eigen ervaringen, vaak in de vorm van een anekdote. 
Hoe mijn thuissituatie was, hoe ik ben opgegroeid. Doordat ik mijn verhaal 
vertel, vertellen de jongeren vaak ook hun eigen verhaal.”

“Mijn persoonlijke ervaringen helpen bij het terugkrijgen van andermans 
ervaringen. Dat is een voordeel. 
 Maar er wordt ook wel eens gedacht dat je met té veel gevoel spreekt. 
Die persoonlijke ervaring ziet een monoculturele groep dan als een 
‘gekleurd’ verhaal, omdat mijn ervaring voor emotie wordt gehouden.”

 

Tips!

“De kans is groot dat je deelnemers krijgt met een niet-westerse 
achtergrond. Verdiep je in hun achtergrond en hun manier van 
communiceren. Als je dat niet doet, is de kans groot dat je de scholieren, in 
dit geval, niet goed begrijpt. Dat je ze te bijdehand vindt, of ongemanierd. 
Of dat je door hun manier van vragen stellen niet doorhebt dat ze 
geïnteresseerd zijn.”

“Tijdens iemand anders rondleiding, werd ik [als persoon van kleur] 
gereduceerd tot een levend bewijs van de loop van de geschiedenis. Ik zou 
museumdocenten aanraden mensen er niet uit te pikken, maar het aan de 
groep zelf over te laten wie iets wil zeggen. Vooral als het gaat om delicate 
onderwerpen zoals het slavernijverleden en kleur. 
 Inclusief rondleiden gaat over iedereen gelijk, los van vooroordelen, 
te benaderen. Natuurlijk zijn we niet blind voor kleur: dat hoeft ook niet, 
zolang er maar geen aannames worden gemaakt.”

“Als je inclusief wilt rondleiden dan dien je ook bewust te zijn van je eigen 
normen en waarden. Het minste wat je kan doen is een boek lezen over dit 
onderwerp [dat wil zeggen: over privilege]”

“Maak het tijdens de rondleiding niet zo moeilijk voor jezelf. Met een open 
vizier, betrokkenheid en inlevingsvermogen kom je een end.”
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Wanneer musea daadwerkelijk invulling willen geven aan de zwarte 
vakjes die hun Instagram-feeds op 2 juni 2020 sierden en meer sociale 
gelijkwaardigheid willen creëren, moeten we verder nadenken over de 
positie van hun ‘frontliniemedewerkers’: de rondleider als schakel naar 
bezoekers die zich niet persé altijd welkom weten in musea.

In mijn eerste essay constateerde ik ‘ongemak’ in musea over historische 
en actuele misstanden rondom ‘ras’ en privilege. Daarbij bracht ik het 
postkoloniale concept othering in verband met de koloniale geschiedenis 
van musea. In het tweede essay koppelde ik dat ongemak aan geveinsde 
‘kleurenblindheid’ en ‘neutraliteit’ die ten koste gaat van bezoekers en 
medewerkers van kleur in musea. In een inclusief museum kunnen we niet 
doen of we neutraal zijn: medewerkers moeten openstaan voor pijnlijke 
ervaringen van discriminatie en emoties daaromtrent, van bezoekers 
én collega’s. In het laatste essay bespreek ik I ASK en Visible Thinking als 
mooie methoden voor het vak Rondleiden. Ze verwachten van rondleiders 
echter een ‘helikopterblik’: een mate van neutraliteit. Maar neutraliteit 
in musea blijkt onrealistisch. Musea hebben beladen geschiedenissen, 
incomplete collecties en ook vandaag de dag wordt er veelal normatief 
gekeken. De rondleider alléén verantwoordelijk maken voor een 
‘helikopterblik’ en zo hopen de emoties en meningen in goede baan te 
leiden, is wishful thinking. Ook legt het een zware last bij de rondleider als 
bemiddelaar richting publiek, met name bij rondleiders die afwijken van ‘de 
norm’. Des te belangrijker is het institutioneel te erkennen dat rondleiders 
hun eigen emoties en ervaringen (intersectionele posities) inbrengen. 
Emotienetwerken is een erfgoedtheorie die hieraan kan bijdragen. Een 
belangrijk en inclusief startpunt van Emotienetwerken is dat erfgoed 
geen ‘feel good exercise [is] between people who already share the same 
interests’ (Rana 2017, 980).

Om voorbij zo een beperkte ‘feel good exercise’ te gaan, moeten 
musea aandacht besteden aan de individuele intersecties van 
bezoekers en medewerkers, en daarbij ruimte geven aan diverse (vaak 
gemarginaliseerde) emoties en ervaringen. Het hoger management van 
musea heeft hierbij een ‘zorgtaak’. Autry van de #MuseumsarenotNeutral-
beweging zegt in een podcast: “the word ‘curator’ [conservator, SvG] it 
comes from Latin and means to care. I think many curators think of their 
job very much as caring for objects […] Yet, there is this kind of idea of 
caring for just people, in general. […] to center care as a practice […] I would 
love to see museums really embody that and mean it.” (L. S. Autry 2020, 
cursief SvG) De publieksfunctie is niet slechts ‘beheer en behoud’ van 
objecten, maar strekt zich verder uit tot de zorg om mensen, om anderen 
die zich niet gerepresenteerd voelen in het traditionele museum. 
 Museummanagers, educatoren en conservatoren dragen zorg en 
verantwoordelijkheid voor het dekoloniseren van de rondleidpraktijk. 
Rondleiders moeten met ‘ongemakkelijke’ vragen over de collectie-
(geschiedenis) en instelling bij hen terecht kunnen. Zo worden zij in de 
gelegenheid gesteld hun individuele intersecties te ver- en erkennen in 
verhouding tot het museum. 
 Door het uitgangspunt #MuseumsarenotNeutral kunnen rondleiders 
beter mee-leven en mee-leren met de kennis, emoties en ervaringen 
van verschillende bezoekers. Wanneer zij zich bewust blijven van hun 
specifieke positie en blikrichting, zijn ze in staat een beperkte gaze of 
andere blikrichtingen te her- en erkennen, en naar andere perspectieven 
te luisteren. (Ik noemde dit: op een positieve manier otheren, ver-anderen.) 
Het terloops opzijschuiven van andermans ervaringen tijdens een 
rondleiding – of erger: deze afdoen als minderwaardig of vreemd – wordt 
zo bemoeilijkt. 
 Een logische gevolgtrekking is ook dat musea diverse 
rondleiderspoules moeten creëren waarin jong en oud, verschillende 
achtergronden, abilities, opleidingsachtergronden, kennis, kunde en 
specialisaties een plek kennen. Zo een diverse poule mag geen kleurrijk 
uithangbord worden voor diversiteit: zij zijn simpelweg de vakspecialisten 
Rondleiden.

Conclusie
Van inclusie naar 
transformatie
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Kortom: erken de eigen blik in het museum, want wat je ziet, dat ben je 
vaak zelf. Het is zaak over andermans blikken en ervaringen te blijven 
spreken en daar acties aan te verbinden. Een museum kan bijvoorbeeld 
besluiten tot een institutionele ‘privilege check’ zoals ontwikkeld door het 
Amsterdam Museum (en geïnspireerd door de auteur Chimamanda Ngozi 
Adichie). (Wildt 2016) Na zo een check kunnen medewerkers, waaronder 
rondleiders, over hun ‘positiebepaling’ in gesprek gaan met verschillende 
lagen en afdelingen binnen de organisatie. Hierdoor krijgen rondleiders 
als vakspecialisten de kans om waardevolle interactie met bezoekers 
te delen met die andere specialisten: conservatoren, educatoren en 
tentoonstellingsmakers. Op die manier worden zíj weer geïnformeerd 
en kunnen ze inclusieve(re) beslissingen maken op basis van frontlinie-
interacties. Zulke interdisciplinaire en intersectionele uitwisseling zou vaker 
en regelmatig moeten plaatsvinden.

In dit verband is de respons in Metropolis M (Diverse auteurs 2020) op het 
NRC-artikel ‘Nederlandse musea: diversiteit is beleid, maar de directeur 
is altijd wit’ (Borg 2020) verhelderend. In de open brief in Metropolis 
M worden enkele structurele problemen in de museumsector op rij 
gezet, waaronder de projectmatige diversiteitsaanpak die inclusiever 
personeelsbeleid in de weg staat. De uitwisseling van ideeën tussen 
afdelingen, werknemers en freelancers blijkt beperkt. Museale partijen 
die financiële en inhoudelijke beslissingen maken, hebben onvoldoende 
structureel contact met mensen van kleur (en daardoor te weinig begrip 
voor hun posities): hun netwerk en blik blijkt te nauw. Deze situatie wordt 
versterkt door de huidige flex- en freelancecultuur in musea die weinig 
stabiliteit voor een nieuwe generatie oplevert. Corona heeft de situatie 
verergerd. Het artikel legt uit dat er te veel in ‘wij’ en ‘zij’ wordt gedacht en 
dat diversiteit te simplistisch wordt voorgesteld:

the quality of BPoC is not recognized by the White gaze. 
Decisions in hiring always involve a leap of faith, this trust is 
not extended to BPoC in the White museum field. […] Neither 
the museum directors nor the journalist [Ter Borg, SvG] reflect 

on who the gatekeepers to these definitions of quality are. The 
directors seem in consensus about the museum benefiting from 
“diversity”. However, improving historically White institutions 
is not what is at stake – what’s at stake includes equal 
representation in conversations, access to decision-making 
power and influence on defining notions of “quality” and “art”. 
(Diverse auteurs 2020)

De aandacht moet verplaatsen van intern ongemak over diversiteit in 
musea naar structurele actie en verandering in de sector, of zoals Autry 
en Murawski het verwoorden: inclusie in musea is “kind of okay” maar het 
doel is uiteindelijk transformatie. (L. S. Autry 2018) Daarbij kan iedereen 
in de sector zijn verantwoordelijkheid nemen, zeker degenen in een 
gepriviligieerde positie met veel invloed. Ik sluit daarom af met de woorden 
van de meer dan 600 kunstprofessionals van kleur in De Theaterkrant die 
vragen om erkenning en concrete actie, in kritische reactie op de zwarte 
hokjes van #blackoutTuesday. (600+ kunstenaars van kleur 2020) 
 Deze woorden zijn bedoeld als herinnering voor rondleiders én voor 
andere museummedewerkers die geen ‘neutrale’ maar gelijkwaardige 
gesprekken willen aangaan: 
  
 “Wij zien jullie. Zie ons. Zie jezelf.”
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