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‘Het blinde 
perspectief leerde 
mij opnieuw naar 
kunst te kijken’

In gesprek 
met Marleen 
Hartjes over 
toegankelijkheid, 
inclusie en musea

hoofdstuk 1

Stefanie van Gemert 

In dit artikel gaat Stefanie van Gemert, 
eindredacteur van deze publicatie en 
freelance educator, in gesprek met 
Marleen over het Special Guests- 
programma, de impact en de toekomst 
van toegankelijke, inclusieve musea.

Marleen Hartjes 

Marleen Hartjes was de projectleider 
van Special Guests, het toegankelijk-
heidsprogramma van het Van Abbe-
museum, en werkt daarnaast als 
museum educator, cultureel programma-
maker en beeldend kunstenaar.
In 2013 ontving het Van Abbemuseum 
een bijdrage van de BankGiro Loterij 
om Special Guests te ontwikkelen; het 
programma liep van 2014 tot 2017.
 Middels deze publicatie wil het Van 
Abbemuseum de uitkomsten van het 
programma delen met andere geïnte-
resseerden.

Marleen, laten we beginnen bij het begin. 
Wat is een special guest?

Dat is eigenlijk niet zo’n makkelijke vraag. Want die 
naam van ons programma, daar had ik in het begin 
moeite mee. Bij ‘special’ dacht ik aan hokjes en onze 
bezoekers wil ik juist niet indelen in aparte hokjes. 
Maar de betekenis van ‘special’ is voor mij gaandeweg 
verruimd. Door het programma kwam ik in contact met 
Jacqueline Kool (Hoofdstuk 4), mede-oprichter van 
Disability Studies Nederland. Zij begreep mijn twijfels 
over de titel, maar legde ook uit dat door dat bijzonde-
re – het ‘special’ – mensen met een beperking zich juist 
erkend en herkend kunnen voelen. Misschien zag die 
ene blinde persoon zichzelf nooit als een museumbe-
zoeker; een zondagmiddag samen naar kunst ‘kijken’ 
was simpelweg niet in hem opgekomen. Personen met 
een beperking kunnen zichzelf nu enerzijds zien als 
een mogelijke doelgroep voor musea; anderzijds wor-
den ze door het museum en zijn bezoekers herkend én 
erkend als een bezoekersgroep. Het programma krijgt 
nu focus vanwege zijn titel.
 In de toekomst hoop ik dat zo’n bijzondere aandui-
ding juist niet meer nodig is. We streven een volledig 
inclusief museum na dat toegankelijk is voor iedereen, 
waar iedereen zich welkom en gerepresenteerd voelt.

In deze publicatie noemen meerdere auteurs inder-
daad het woord ‘inclusie’. Nynke Feenstra, en Jacque-
line Koolen en Sofie Sergeant, onder anderen, onder-
scheiden ‘inclusie’ van ‘toegankelijkheid’. Waar lag het 
zwaartepunt van dit programma?

Toen we met Special Guests begonnen, wilden we het 
museum toegankelijk maken voor mensen die vanwege 
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een auditieve, visuele of fysieke beperking niet naar 
het museum konden komen. We wilden fysieke en 
mentale drempels wegnemen door bijvoorbeeld de 
informatievoorziening en bemiddeling in ons museum 
aan te passen. Wij hadden de beste bedoelingen van de 
wereld, maar de projectaanvraag Special Guests was 
aan een bureau bedacht door able-bodied museum-
medewerkers die zich probeerden voor te stellen 
hoe het is om blind te zijn. Door vanaf het begin er-
varingsdeskundigen te betrekken bij de ontwikkeling 
en uitvoering van verschillende programma’s, konden 
we samen met hen het museum aanpassen aan hun 
mogelijkheden.
 Het museum had anderen met andere perspectie-
ven nodig, want ik kan mezelf geen voorstelling ma-
ken van wat het betekent om blind of doof te zijn. En 
zo werd ik steeds weer verrast door de veelheid aan 
mogelijkheden om kunst te ervaren. Het is nu alsof ik 
een volledig nieuw zintuigelijk vocabulaire erbij heb 
gekregen, een nieuwe set aan mogelijkheden waarmee 
ik programma’s kan maken en naar kunst kan kijken. 
Special Guests heeft mijn werk enorm verdiept.
 Het programma gaat dan ook allang niet meer al-
leen om fysieke of mentale drempels wegnemen – over 
toegankelijkheid – maar vooral om het vertellen van 
een inclusief, verrijkend verhaal in het museum, voor 
iedere bezoeker.
 Special Guests is een onderdeel van een bredere 
ontwikkeling in het Van Abbemuseum, waarbij het 
museum steeds weer overdenkt welke doelgroepen 
er níet naar het museum komen. Daniel Neugebauer 
beschrijft in Hoofdstuk 8 bijvoorbeeld hoe we onze 
collectie ‘queer-den’, hoe we met LGBTQ-makers een 
nieuwe manier bedachten om onze kunst vanuit een 
ander perspectief te bekijken: kunst in een queer jasje.
 We nemen inclusie – in de breedste zin van het 
woord – nu voortaan bij elk project en elke tentoonstel-
ling mee, als regel.

Een deelnemer aan de Special Guests-rondleiding voor blinden en slechtzienden 
naast Juan Muñoz’ Listening figure.
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Sofie Sergeant en Jacqueline Kool noemen in Hoofd-
stuk 4 het motto Nothing about us, without us. Ze be-
noemen daarmee het belang van betrokkenheid van 
mensen met een beperking. In hoeverre waren bezoe-
kers met een beperking betrokken bij Special Guests?

We hebben mensen met beperkingen vanaf het begin 
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van verschil-
lende programma’s en projecten binnen Special Guests. 
 Wanneer je de teksten van Mijke Ulrichs of George 
Kabel leest, begrijp je de impact van het programma 
op de levens van deze ervaringsdeskundigen die ook 
weer eigen, individuele expertises hebben. Filosoof 
George Kabel vertelt in Hoofdstuk 5 hoe de Special 
Guests-rondleidingen bij hem, als blinde bezoeker, 
esthetische ervaringen oproepen. Mijke Ulrichs leidt 
nog altijd elke maand bezoekers met afasie rond in het 
museum en beschrijft haar ervaringen in Hoofdstuk 6.1. 

En wat is de impact van het programma op de 
organisatie geweest?

Door de bijdrage van de BankGiro Loterij hebben we 
ons ruim drie jaar kunnen verdiepen in de verschillende 
doelgroepen met een beperking. We hebben onderzoek 
gedaan, een duurzaam netwerk opgebouwd en in een 
co-creatieproces programma’s en tools ontwikkeld. 
Die opgedane kennis willen we nu delen. We bouwen 
in 2018 bijvoorbeeld voort op Special Guests met het 
platform Studio I: een samenwerking met het Stedelijk 
Museum Amsterdam, waarmee we onze kennis over 
toegankelijkheid en inclusie willen ontwikkelen en delen 
met andere musea.
 Het museum ziet Special Guests dan ook niet als 
een eenmalig project, maar als een mentaliteitsshift, 
een inclusieve beweging voor de gehele organisatie, 
top-down, bottom-up. Ik had dit programma niet kun-

Je zegt dat Special Guests je enorm heeft verrijkt. Kun 
je meer vertellen over wat jij beschrijft als een ‘volledig 
nieuw zintuiglijk vocabulaire’?

Het moment waarop bij mij de oogschellen afvielen, 
was tijdens een proefrondleiding voor bezoekers met 
visuele beperkingen. We keken met z’n allen naar Juan 
Muñoz, Listening figure, een van mijn favoriete werken 
in het Van Abbemuseum. Een van de deelnemers voel-
de aan het werk, nam de houding van het kunstwerk 
aan en legde uit wat zij hierbij ervoer. Haar interpre-
taties en associaties waren zó relevant; ze raakten de 
kern van het kunstwerk. Ik stond perplex. Haar blinde 
perspectief liet mij – de rondleider die het beeld al hon-
derdmaal had gezien en besproken - op een nieuwe 
manier naar het werk kijken.
 Ik besefte toen dat tast en het kunstwerk ‘belicha-
men’ (nadoen) niet onderdoen voor de visuele ervaring. 
Dat het je zelfs dichter bij het kunstwerk kan laten 
komen en je nog dieper kan raken, omdat het kunst-
werk jou aanraakt. Tot op dat moment zag ik musea als 
plekken waar je vooral je ogen goed de kost kon geven, 
een visueel domein. Nu besef ik dat ik op die manier al 
mijn andere, belangrijke zintuigen achterwege liet, dat 
we zo onze niet-visuele zintuigen in musea verwaar-
loosd hebben.
 Zo is onze multi-zinguiglijke aanpak ontstaan die 
niet alleen deuren opent voor blinde bezoekers, maar 
de museumervaring verrijkt en verdiept voor iedere 
bezoeker.
 Erik Rietveld (Hoofdstuk 13) verwijst ook naar het 
werk van Muñoz, wanneer hij de skills van mensen 
met een beperking bespreekt. Ook Garmt Dijksterhuis 
vertelt in Hoofdstuk 12 overtuigend dat ons vertrouwen 
op alleen onze zintuigen, met name het zicht, niet altijd 
gefundeerd is. En Nynke Feenstra (Hoofdstuk 3) vertelt 
verhelderend over de geschiedenis van tast in musea.
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of culturele achtergrond, gender of handicap: deze 
worden dan niet her- of erkend.
 Voor mij zijn musea plekken van verhalen over 
objecten – of het nu historische, wetenschappelijke 
of kunstmusea betreft. Wanneer bezoekers geen 
toegang tot deze verhalen hebben, omdat ze de verha-
len niet kunnen verstaan of zichzelf er niet in kunnen 
herkennen (omdat ze doof of blind zijn, of een andere 
culturele achtergrond hebben) of omdat ze niet binnen 
kunnen komen met hun rolstoel, dan sla je als museum 
de plank mis. 

Ik heb je nu meerdere keren horen spreken over Special 
Guests en altijd ben je erg enthousiast. Wat maakt 
Special Guests nu tot zo’n bijzonder programma?

Het Van Abbemuseum is als organisatie veranderd. Nu 
we dit eenmaal zijn begonnen kunnen we niet meer 
terug. Ik had het over mijn Aha-erlebnis: het moment 
met het werk van Juan Muñoz, waarop ik besefte dat ik 
mijn overige zintuigen al die tijd had verwaarloosd. Nu 
dat eenmaal is gebeurd, is er óók voor mij geen weg 
meer terug.
 Het Special Guests-programma heeft míj veranderd. 
Mijn leven is verrijkt. Nu ik andermans perspectieven, 
vanuit beperking, heb gezien, kan ik ze niet meer ont-
zien – ik kan niet doen alsof deze perspectieven niet 
bestaan. Natuurlijk zie ik veel drempels in musea, maar 
ik zie vooral ook mogelijkheden tot verbetering. En ik 
begrijp de impact die kleine aanpassingen kunnen heb-
ben op organisaties, op bezoekers, op mensen levens. 
Je kunt als museum verschil maken in een mensen-
leven. Je kunt iets betekenen. Die impact had ik nooit 
eerder zo direct meegemaakt.
 Ik ben echt een activist geworden. Voor inclusieve 
musea.

nen beginnen zonder de steun van, bijvoorbeeld, de 
beveiligers op de vloer. Ook die moeten openstaan 
voor geleidehonden in het museum. Zij zijn immers 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de werken 
op zaal.
 Wat ik immens positief vind, is het sneeuwbaleffect 
van dit programma. Nu wordt bij elke nieuwe tentoon-
stelling, elk nieuw educatieprogramma door alle 
museum medewerkers nagedacht en wordt er steeds 
weer afgevraagd: zijn we inclusief bezig?

Keirsten de Jong beschrijft in Hoofdstuk 2 de juridische 
verplichtingen van musea om toegankelijk te worden. 
Wat zou je tegen museummedewerkers zeggen die 
dat willen, maar financiële, organisatorische of andere 
struikelblokken voorzien?

Allereerst, inclusie is geen project; het is een mentaliteit. 
Wanneer je het zo ziet, dan kun je binnen je bestaande 
budget makkelijk aanpassingen maken. De hoogte van 
tentoonstellingsvitrines aanpassen, bijvoorbeeld, zodat 
iemand in een rolstoel erin kan kijken: dat is een een-
voudige aanpassing die geen extra kosten meebrengt. 
Het is een kwestie van inclusie meenemen in al je 
museale overwegingen. Inclusie is een mensenrecht: 
iedere Nederlander zou toegang moeten hebben tot 
musea. Die toegankelijkheid begint bij de drempel van 
de museumdeur en bestrijkt ook de inhoud van verha-
len die in musea worden verteld.
 Ten tweede gaat het natuurlijk niet alleen om 
juridische verplichtingen, maar ook om museale ver-
antwoordelijkheid tegenover je publiek. Je publieke 
taak is te ont-sluiten, niet deuren gesloten houden. 
Wanneer het museum zich alleen op blanke, hoog-
opgeleide, able-bodied bezoekers van 60+ richt, 
bevestigt het de bestaande norm. Het museum vergeet 
dan (mogelijke) bezoekers met een andere sociale 
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Ook met een 
beperking wil je 
genieten van kunst

Over rechten en plichten 
rondom toegankelijkheid, en 
het belang hiervan voor musea

Keirsten de Jongh 

Keirsten de Jongh is senior beleids-
adviseur bij het College voor de 
Rechten van de Mens. Daarvoor 
werkte zij als beleidsadviseur bij de 
Commissie Gelijke Behandeling.
 In 2015 verzorgde Keirsten 
een inleiding over toegankelijkheid 
van musea voor mensen met een 
beperking, in het kader van het Special 
Guests-programma van het Van Abbe-
museum. De tekst in deze uitgave is 
een bewerking van haar presentatie.

Een tolk gebarentaal in dienst nemen om 
rondleidingen te geven; een afgietsel van 
een beeld neerzetten, zodat wie blind is het 
beeld kan voelen; rolstoelen beschikbaar 
stellen voor mensen die moeilijk ter been 
zijn: steeds meer musea houden rekening 
met bezoekers die een beperking hebben. 
En dat moet ook. Sinds juli 2016 is in Neder-
land het VN-verdrag Handicap van kracht. 
Als gevolg hiervan is de Wet gelijke behan-
deling op grond van handicap of chronische 
ziekte ook op musea van toepassing. Dit 
brengt voor musea nieuwe verplichtingen 
met zich mee. 

NIEUW VERDRAG, NIEUWE VERPLICHTINGEN

Mensen met een beperking hebben net als ieder ander 
het recht om aan het culturele leven deel te nemen. 
Net als anderen mogen ook zij van kunst genieten. Dit 
staat in het VN-verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, dat op 14 juli 2016 in Nederland in 
werking is getreden. Het verdrag brengt verplichtingen 
voor de overheid met zich mee. Zo moet zij maatregelen 
nemen waardoor musea en andere cultuurinstellingen, 
zoals concertzalen en theaters, toegankelijk worden 
voor mensen met een beperking.
 Het verdrag verplicht de overheid (rijk, provincie en 
gemeente) na te gaan of beleid of wetgeving aangepast 
moet worden om zo te zorgen dat mensen met een 
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beperking toegang hebben tot kunst. Dat betekent dat 
zij maatregelen moet nemen die waarborgen dat pri-
vate en publieke instellingen (zoals musea) niet alleen 
de gebouwen toegankelijk maken voor mensen met 
een beperking, maar ook, bijvoorbeeld, hun websites 
en, in het geval van musea, de kunst zelf. Om hieraan 
tegemoet te komen heeft de wetgever de nationale 
wet geving aangepast.

NATIONALE REGELS

Individuele aanpassingen
Sinds 14 juni 2016 is in Nederland wetgeving van kracht 
die discriminatie op grond van handicap verbiedt bij 
het aanbieden van goederen en diensten (de Wet gelij-
ke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte). Vanaf die datum kunnen mensen zich tot de 
rechter of het College voor de Rechten van de Mens 
wenden als zij zich vanwege hun beperking gediscrimi-
neerd voelen door bijvoorbeeld een winkel, een ver-
zekeringsmaatschappij of een museum. Volgens deze 
nieuwe wet mag een instelling iemand niet weigeren 
omdat deze persoon een beperking heeft. Ook moeten 
instellingen een aanpassing doen als iemand met een 
beperking hierom vraagt.
 Bijvoorbeeld: als de uitleg bij kunstwerken niet 
in braille beschikbaar is, kan iemand die blind is een 
medewerker van het museum vragen de teksten voor 
te lezen. Óf: iemand in een rolstoel kan vragen een 
oprijplaat over de treden bij de museumingang neer te 
leggen, zodat men zelfstandig het gebouw in kan. Maar 
ook het toelaten van een assistentiehond, terwijl nor-
maliter huisdieren niet mee naar binnen mogen, kan 
als individuele aanpassing worden aangemerkt. Alleen 
als de aanpassing onevenredig belastend is, mag de 
instelling de aanpassing weigeren. Zo kan iemand 
die in een rolstoel zit niet van een klein particulier 

museum verwachten dat die een lift installeert als het 
museum dit niet kan betalen. Maar als een organisatie 
weigert een individuele aanpassing te doen zonder 
daar een goede reden voor te hebben, is er sprake van 
discriminatie.

Algemene toegankelijkheid
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte verplicht niet alleen om individuele 
aanpassingen te doen als hierom wordt gevraagd. Per 
1 januari 2017 zijn aanbieders van goederen en dien-
sten ook verplicht te zorgen voor zogeheten ‘algemene 
toegankelijkheid’ voor mensen met een beperking. Ook 
als daar niet expliciet om wordt gevraagd. 
 Musea moeten dus voorzieningen treffen waardoor 
zij toegankelijk worden voor mensen met een beper-
king, bijvoorbeeld door permanent een oprijplaat bij 
de ingang te leggen, waardoor bezoekers in een rol-
stoel ook zonder melding vooraf naar binnen kunnen. 
Of door te zorgen dat de website toegankelijk is voor 
mensen die blind zijn en teksten met een brailleregel 
kunnen lezen, of voor mensen die door hun beperking 
niet in staat zijn een muis te bedienen. Maar ook door 
informatie zo te schrijven dat het te begrijpen is voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Een andere 
eenvoudig toepasbare voorziening is het onder titelen 
van filmpjes die op exposities worden vertoond, zodat 
deze ook te volgen zijn voor mensen die slecht horen 
of doof zijn. Of het personeel leren hoe zij rekening 
moeten houden met mensen met een beperking. Bij 
het nemen van maatregelen moeten musea rekening 
houden met mensen met allerlei soorten beperkingen, 
niet alleen met mensen in een rolstoel.
 Omdat niet verwacht kan worden dat aanbieders 
van goederen en diensten van de ene op de ande-
re dag algemene toegankelijkheid kunnen realise-
ren, staat in de wet dat dit geleidelijk mag gebeuren. 
Boven dien geldt de wettelijke verplichting niet als de 
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maatregelen die genomen moeten worden onevenre-
dig belastend (bijvoorbeeld technisch niet te realiseren 
of onveilig) zijn. De bedoeling van de wet is dat toe-
gankelijkheid normaal wordt – de standaard – en on-
toegankelijkheid de uitzondering. Door te zorgen voor 
algemene toegankelijkheid hoeven mensen met een 
beperking niet telkens om individuele aanpassingen te 
vragen en worden zij in staat gesteld om zo zelfstandig 
mogelijk aan de samenleving deel te nemen. En dus 
ook om musea te bezoeken en van kunst te genieten.

WINWINSITUATIE

Er zijn rond de 2,3 miljoen mensen met een beper-
king in Nederland, zo is op de site van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau te lezen. Gezien de vergrijzing 
en de lichamelijke gebreken die zich bij ouderen voor-
doen, zullen dit er de komende jaren alleen maar meer 
worden. Als musea voorzieningen treffen waardoor 
mensen met een beperking hun kunstcollectie kunnen 
bezoeken en bewonderen, is dit niet alleen in het voor-
deel van deze personen. Toegankelijke musea leiden 
tot meer bezoekers en zodoende tot meer inkomsten. 
Daarnaast werkt het motto ‘toegankelijkheid voor 
iedereen’ een verwelkomende, prettige sfeer in het 
museum in de hand. Dit zijn bijkomende voordelen van 
de wettelijke plicht om voor algemene toegankelijk-
heid te zorgen.

AAN DE SLAG

Mensen met een beperking moeten aan het culturele 
leven kunnen deelnemen. Dit is een recht, niet een 
gunst. Zij moeten dus ook in staat worden gesteld 
musea te bezoeken. Op grond van nationale wet-
geving moeten musea maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat zij toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking. Om dit goed aan te pakken is het van 
belang dat musea mensen met verschillende soorten 
beperkingen om advies vragen. Zij weten immers 
als geen ander wat nodig is om te bewerkstelligen 
dat deze bezoekers de kunstwerken in het museum 
kunnen zien en ervaren. Verder kunnen musea 
inspiratie opdoen door te kijken hoe andere 
kunstinstellingen problemen rondom toegankelijkheid 
hebben opgelost.
 Het Van Abbemuseum dat met het Special 
Guests-programma ervoor zorgt dat mensen met ver-
schillende soorten beperkingen van hun kunst kunnen 
genieten, kan hierbij als voorbeeld dienen.
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Gelijk en anders

Koers zetten naar het 
inclusieve museum

Nynke Feenstra 

Nynke Feenstra zet zich sinds 2013 in voor 
het vergroten van de toegankelijkheid van 
musea, eerst in de museale praktijk en later 
ook door academisch onderzoek. 
 In 2016 begon Nynke haar promotieon-
derzoek ‘Mechanisms of Inclusion: Under-
standing How Museums Can Contribute to 
Social Inclusion’ aan de Universiteit Leiden, 
onder begeleiding van Prof. dr. R. Zwijnen-
berg en Dr. M.A. Leigh. Hierin onderzoekt 
ze een inclusieve methodologie voor 
musea die bijdraagt aan social empower-
ment en tevens de kritische functie van het 
museum waarborgt. Ze is gespecialiseerd 
in museum studies en heeft daarnaast ex-
pertise in deaf studies en disability studies.
 Het Van Abbemuseum en Nynke wer-
ken al een aantal jaren samen en delen 
kennis over het Special Guests-programma 
en toegankelijkheid. 

In 2016 bezocht ik het Louisiana Museum 
of Modern Art in Humlebæk, Denemar-
ken waar ik een kunstwerk zag van Taryn 
Simon, Playboy (2007): een foto van een 
braille-uitgave van een Playboy-magazine 
uit 1989. Ik was direct geboeid door Simon’s 
werk. In de eerste plaats omdat ik, en de 
lezer wellicht met mij, nog nooit had nage-
dacht over het bestaan van een Playboy in 
braille, maar vooral omdat ik geïntrigeerd 
was door Simons gekozen benadering in de 
serie waar deze foto deel van uitmaakt. 

In An American Index of the Hidden and Unfamiliar 
(2007) documenteert de fotografe plekken of gebeur-
tenissen in de Amerikaanse maatschappij die normaal 
gesproken verborgen of maar voor een paar mensen 
toegankelijk zijn. Hiermee wil ze, zo legt Simon uit op 
haar site, beschouwers confronteren met het onder-
scheid tussen mensen mét en mensen zonder het 
privilege van toegang. In de Verenigde Staten zorgt de 
National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped voor een gratis aanbod van een selectie 
boeken en tijdschriften in braille (Simon, TEDtalk, juli 
2009). In Simons foto kan het verbeelde privilege van 
toegang, aan de ene kant, worden toegewezen aan 
mensen die kunnen zien en lezen. Zij hebben toegang 
tot geschreven informatie en zijn niet afhankelijk van 
de National Library Service die tekst omzet in braille. 
Aan de andere kant, kan in deze foto het privilege ook 
worden toegewezen aan (blinde) mensen die braille 
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kunnen lezen. Zij hebben toegang tot dit specifieke 
magazine. Voor de Playboy in braille zijn wel alle tek-
sten uit de originele editie vertaald, maar de afbeel-
dingen van (naakte) vrouwen zijn niet als reliëfafbeel-
dingen opgenomen. Dit roept de vraag op of blinde 
mensen de Playboy op een gelijkwaardige manier 
kunnen ervaren.
 De Nederlandse overheid heeft in het voorjaar van 
2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap geratificeerd (VRPH), zo is te lezen 
op de Eerste Kamer-site. Dit verdrag is in 2006 opge-
steld door de Verenigde Naties om mensen met een 
beperking een wettelijk kader te bieden waarbinnen 
zij hun rechten kunnen uitoefenen. Hoewel algemene 
mensenrechtenverdragen van toepassing zijn op alle 
mensen (ongeacht beperking), blijkt in de praktijk 
dat mensen met een beperking voor de wet vaak niet 
volledige gelijkheid genieten. Bovendien wordt deze 
groep vaak ongelijkwaardige behandeld in de maat-
schappij en voelt zich daardoor weggezet als ‘beperkt’. 
Het VRPH gaat daarom uit van substantieve gelijkheid: 
de Verenigde Naties streven naar gelijkwaardigheid 
in realiteit in plaats van behandeling (Lavrysen 2012, 
pp. 32-36). Blinde museumbezoekers kunnen bijvoor-
beeld dezelfde audiotour volgen als ziende bezoekers 
en hebben dit altijd gekund (gelijke behandeling). 
Echter, voor gelijkwaardige ervaring is het noodzakelijk 
om visuele beschrijvingen in de audiotour op te nemen 
(gelijkwaardigheid in realiteit). Het VRPH creëert voor-
waarden voor dagelijkse omgevingen waarin mensen 
zich niet beperkt hoeven te voelen en ook niet zo wor-
den gezien, bijvoorbeeld in musea.
  In de late achttiende eeuw ontstonden de 
eerste moderne musea: een museummodel dat in 
heden daagse musea nog steeds te herkennen is. On-
danks een algemeen toegankelijke doelstelling waren 
deze musea alleen toegankelijk voor de culturele elite. 
In de woorden van museumdirecteur en onderzoeker 

Taryn Simon, 2007, Playboy, Braille Edition, chromogenic colour print, 
Playboy Enterprises, Inc., New York.
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het museumbezoek wordt gedacht, gaat het ook over 
inhoudelijke toegang tot de collectie: het begrijpen van 
gepresenteerde informatie, in vorm en inhoud.  
 ‘Inclusief’ betekent dat niemand wordt buitenge-
sloten (Van Dale 2017). Het woord ‘inclusiviteit’ kent 
twee verschillende vertalingen in het Engels: inclusi-
vity en inclusiveness (Oxford English Dictionary 2017). 
Deze laatste term verwijst naar de eigenschap van een 
museum om niemand uit te sluiten, terwijl inclusivity 
verwijst naar de intentie of een beleid om mensen bin-
nen te sluiten die vaak worden buitengesloten. Inclu-
siveness betekent dus dat niemand is buitengesloten; 
inclusivity is een specifiek besluit om een bepaalde 
groep binnen te sluiten. Een inclusief museum waar-
borgt niet alleen toegankelijkheid, maar ook de verte-
genwoordiging van ondergerepresenteerde groepen 
in de collectie en binnen de organisatie, bijvoorbeeld 
mensen met een migrantenachtergrond. Een inclusief 
museum is daarmee een krachtigere benaming dan 
een toegankelijk museum.

HET OUDE IS NIEUW

In zeventiende- en achttiende-eeuwse rariteiten-
kabinetten stonden bezoekers meer centraal dan de 
objecten. Geheel volgens de etiquette van die tijd wer-
den bezoekers hartelijk ontvangen door de verzame-
laar en werden ze langs de objecten geleid. Bezoekers 
toonden op hun beurt interesse door vragen te stellen 
en de gepresenteerde objecten aan te raken (Classen 
2012, pp. 138-139). Tast was destijds vanzelfsprekend. 
Het tastzintuig gaf bezoekers informatie die niet visu-
eel waar te nemen was. Dit droeg bij aan de estheti-
sche waardering van het object en het gaf een gevoel 
van intimiteit (Howes 2014, p. 260; Classen, p. 141). 
Toch veranderde deze opvatting in de negentiende 
eeuw. Het tastzintuig zou geen esthetische of cogni-

David Fleming: ‘[…] museums have restricted them-
selves to serving the interests of an educated prosper-
ous minority, which has jealously guarded its privileged 
access’ (Fleming 2002, p. 213). In de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw kwam, onder invloed van 
de Identity Politics-beweging, de vraag op hoe de exclu-
siviteit van het museum (als plek voor de culturele elite) 
kon worden doorbroken (McClellan 2008, p. 178). In de 
daaropvolgende decennia zijn de thema’s ‘sociale gelijk-
heid’ en ‘toegankelijkheid’ doorgedrongen tot de kern 
van musea, zowel in het theoretisch discours als in de 
museale praktijk (Nightingale & Sandell 2012, p. 33).
 In dit paper bespreek ik deze verruiming van toe-
gang tot en in het museum, in het bijzonder voor 
mensen met een beperking. Sinds de jaren zeventig 
hebben verschillende verschuivingen plaatsgevonden 
in het theoretisch discours die aansluiten bij de huidi-
ge betrokkenheid van musea om hun toegankelijkheid 
te vergroten. De terugkeer van tast in het museum, 
vaak in verband gebracht met toegang voor blinde en 
slechtziende bezoekers, vormt het startpunt van mijn 
analyse.
 Daarnaast lijkt het debat over toegankelijkheid 
te verschuiven naar een debat over inclusiviteit. Wat 
betekenen deze twee begrippen en hoe verhouden ze 
zich tot elkaar? Voordat ik begin met een historische 
analyse, zal ik deze kernbegrippen kort toelichten.  
 In toegankelijk ligt het woord ‘toegang’ besloten. 
Dit houdt de mogelijkheid te betreden in, maar ook het 
recht hierop (Van Dale 2017). Toegankelijk kan worden 
gezien als het realiseren van deze toegang. Een toegan-
kelijk museum staat open voor en kan worden bezocht 
door mensen met verschillende behoeften. De toevoe-
ging van het achtervoegsel ‘-heid’ duidt op toeganke-
lijk als kwalificatie. Een museum dat op toegankelijke 
wijze toegang verleent aan mensen met een beperking 
biedt daarmee museale toegankelijkheid. Hoewel bij 
toegankelijkheid vaak alleen aan fysieke aspecten van 
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ten en hiermee nieuwe informatie verkregen, werd bij 
de reeks Engelse tentoonstellingen tast ingezet als 
plaatsvervanger. Volgens Fiona Candlin, een museo-
loge die veel schreef over tast en museumervaringen 
van blinden, werd tast gezien als een vervanging voor 
zicht in plaats van een andere, verrijkende manier van 
beschouwen (zoals in historische collecties). Dit om-
dat men in de jaren tachtig leven met een beperking 
vooral beschouwde als een ‘gebrek’ dat kon worden 
gecompenseerd met andere zintuigen (Candlin 2010, 
pp. 120-121). 
 Binnen disability studies wordt gerefereerd aan dit 
perspectief van ‘beperking als een lichamelijk gebrek’ 
als het ‘medische model’. Een perspectief dat zinnig is 
voor medisch onderzoek, maar niet de buitensluiting 
in de maatschappij, of een museum, zichtbaar maakt. 
In de jaren tachtig verscheen als tegenhanger het 
‘sociale model’ van beperking. Dit model verbindt de 
beperking niet aan het lichaam, maar aan de interactie 
tussen mensen met een beperking en hun omgeving. 
De beperking is niet inherent aan mensen, maar maat-
schappelijke mechanismen doen geen recht aan de 
behoeften van mensen met een beperking en laten hen 
‘beperkt’ voelen (Harpur 2012, pp. 2-3). Dit perspectief 
vormde de basis voor het in de inleiding beschreven 
VRPH (Lavrysen, p. 32). 
 De terugkeer van tast in musea is in lijn met ontwik-
kelingen binnen de sociale- en geesteswetenschappen 
in de jaren tachtig en negentig, nu bekend als de sen-
sory turn. Deze gedachteomslag richtte de aandacht 
op de sociale en culturele context waarmee zintuigelij-
ke waarneming is omgeven. Hierdoor kwam in musea 
de dominantie van zicht ter discussie en gingen cura-
toren experimenteren met het aanspreken van meer-
dere zintuigen in tentoonstellingen (Howes, p. 259). 
Tegelijkertijd ontstond het idee dat kunstwerken zijn 
ingebed in een sociale en culturele context waarbinnen 
ze betekenis krijgen (Hooper-Greenhill 2000, p. 112). 

tieve waarde hebben en was dus niet van toegevoegde 
waarde. Bovendien werd het vertrouwen op andere 
zintuigen dan zicht (tast en geur) gezien als te intiem, 
en daarmee als onfatsoenlijk (Classen, p. 145). Vanaf 
dat moment werd de visuele ervaring als dominant 
gezien bij museumbezoeken.
 In de tweede helft van de twintigste eeuw duikt tast 
voorzichtig weer op in het museum. In 1974 nodigde 
curator Sandra Eastwood bezoekers van de South 
African National Gallery in Kaapstad uit om op blote 
voeten een pad te volgen van verschillende materialen, 
zoals zeezand, vogelzaadjes en gebroken schelpen, 
langs sculpturen. Volgens Eastwood bood het met de 
huid ervaren van verschillende texturen een startpunt 
voor discussies over de vorm, textuur en lijnen van 
de sculpturen. De naam van de tentoonstelling luidde 
Involvement: a participatory exhibition for the sighted 
and the blind en was onderdeel van een serie tentoon-
stellingen georganiseerd in de South African National 
Gallery voor mensen met én zonder verlies van ge-
zichtsvermogen (Eastwood 1975).
 Involvement is een vroeg voorbeeld van de terug-
keer van tast als zintuig in het museum: voor waarne-
ming, maar ook als middel om toegankelijker te worden 
voor blinde en slechtziende bezoekers. Een decennium 
later ontstond in het Verenigd Koninkrijk een golf van 
speciaal ontworpen tentoonstellingen voor bezoekers 
met visuele beperkingen. Hier konden enkele zorg-
vuldig gekozen objecten worden aangeraakt. Deze 
beweging was aangemoedigd door het International 
Year of Disabled People in 1981 en het activisme van 
belangenorganisaties om musea toegankelijker te 
maken. De tentoonstellingen concentreerden zich op 
de fysieke aspecten van een museumbezoek, zoals 
informatie in braille, aangepaste verlichting, drinkbak-
ken voor blinden geleidehonden en vloermarkeringen 
(Candlin 2010, pp. 120-121). Anders dan bij Involvement, 
waar zowel blinde als ziende bezoekers tast gebruik-
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teit en het publiek haar centrale positie in het museum 
heeft teruggekregen (geciteerd in Barrett 2015, p. 101).
 Musea hebben dus een andere houding tegenover 
hun publiek en collecties ontwikkeld in de afgelopen 
halve eeuw. De focus ligt niet meer alleen op het aan-
spreken van een culturele elite, maar er wordt gezocht 
naar manieren om een divers publiek te verwelkomen. 
De invulling van het woord ‘toegang’ is verruimd. 
Steeds meer musea willen drempels wegnemen zo-
dat mensen met een beperking ongehinderd kunnen 
binnentreden: vloermarkeringen, duidelijke informatie 
over toegankelijkheid op de museumwebsite en gratis 
toegang voor begeleiders zijn slechts voorbeelden.
 Daarnaast is de inhoudelijke toegang tot museale 
collecties vergroot. Het kunsthistorische narratief is 
niet meer dominant in musea. Collecties worden bena-
derd vanuit verschillende perspectieven en er is ruimte 
voor affectieve en multi-zintuiglijke ervaringen waar-
door meer mensen aansluiting vinden bij het tentoon-
gestelde. Daarnaast bieden steeds meer musea pro-
gramma’s op maat aan voor mensen met een fysieke 
of mentale beperking, en voor ouderen en mensen in 
economische of sociale moeilijkheden.

HET TOEGANKELIJKHEIDSDEBAT

Musea zetten op verschillende manieren koers naar 
toegankelijkheid. Gekozen benaderingen zijn gemoti-
veerd door morele, zakelijke (subsidiemogelijkheden 
en publiciteit) en politieke overwegingen, bijvoorbeeld 
wetgeving zoals het VRPH, de Americans with Disabil-
ities Act in de Verenigde Staten (1990), en de Equality 
Act in het Verenigd Koninkrijk (1990) (Lang 2007, p. 30). 
Vanwege de laatste twee verdragen zijn toegankelijke 
faciliteiten voor culturele participatie in deze landen 
structureel ingebed. Amerikaanse en Britse musea zijn 
daardoor lang voortrekkers geweest op het gebied van 

Mede onder invloed van de cognitieve neuroweten-
schappen kwam het inzicht dat het beschouwen van 
een kunstwerk en museumervaringen in het algemeen, 
niet puur cognitief zijn, maar een mix van informatie 
verkregen via de verschillende zintuigen, kennis, emo-
ties en herinneringen (Feenstra 2015, p. 25).
 Deze perspectieven creëerden meer ruimte voor 
de ontwikkeling van toegankelijke programma’s in 
musea. Daarnaast is er nog een aantal gebeurtenissen 
dat heeft bijgedragen aan de openstelling van musea 
voor mensen met een beperking. Hiervan wil ik er nog 
twee uitlichten. In 1989 verscheen de museologische 
publicatie The New Museology (ed. Peter Vergo). In 
deze essaybundel wordt de ‘oude’ museologie bekriti-
seerd voor haar nadruk op conservatie en classificatie 
in plaats van op de publieke doelstellingen van het 
museum (Vergo 1989, p. 3). Onder invloed van dit nieu-
we discours herleefde het vertrouwen in het educatie-
ve en sociale vermogen van musea. De nieuwe museo-
logie had meer aandacht voor toegankelijkheid en de 
representatie van diverse groepen bezoekers (McCall 
& Grey 2014, p. 20). 
 Tot slot een recente ontwikkeling in het museum-
discours, namelijk de intrede van het onderwerp 
‘mensenrechten’ (Nightingale & Sandell, p. 33). Het 
mensenrechtenkader wordt door museumprofessio-
nals toegepast om bezoekers te betrekken bij maat-
schappelijke discussies, of om de zichtbaarheid en 
ervaringen van een specifieke groep in het museum te 
verbeteren. Van dit laatste is het VRPH kader een goed 
voorbeeld. De rechten van mensen met een beperking 
worden ingezet om bewustzijn over het onderwerp 
toegankelijkheid te creëren en hoger op de agenda te 
krijgen. Dit engagement laat volgens Fleming een ver-
schuiving in de prioriteiten van musea zien. Hij ziet dat 
musea hun collectie niet meer alleen vanuit kunsthisto-
risch perspectief presenteren maar ook een emotieve 
invalshoek kiezen, zich inzetten voor culturele diversi-
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diversiteit in de collectie en organisatie. In Nederland 
zie ik steeds meer initiatieven met een inclusieve bena-
dering: in 2016 opende het Outsider Art Museum met 
werk van kunstenaars met een psychiatrische achter-
grond, in samenwerking met Museum Het Dolhuys, 
Hermitage Amsterdam en Cordaan. Datzelfde jaar 
opende in het Van Abbemuseum de tentoonstelling 
Geraakt, met werk van blinde en slechtziende kunste-
naars (Abbemuseum, 2016).

GELIJK EN ANDERS

Toen ik zelf voor het eerst een toegankelijk programma 
organiseerde, een rondleiding in Nederlandse Geba-
rentaal voor dove jongeren tijdens de Museumnacht 
Amsterdam, ontdekte ik een tegenstrijdigheid in mijn 
werkwijze. Toegankelijkheid is voor mij het niet plaat-
sen van mensen in een hokje zoals doof, blind, of niet 
beperkt. Om een toegankelijk programma of rondlei-
ding te ontwikkelen is het echter noodzakelijk om dove 
of blinde mensen apart als groep te benaderen, en te 
luisteren naar hun specifieke behoeften. Dit noem ik de 
‘toegankelijkheidsparadox’ (Feenstra 2015, p. 7). Een 
gelijkwaardige behandeling in realiteit vraagt (vaak) 
om een speciale behandeling. Deze spanning tussen 
zowel gelijk als anders zijn, vormt een rode draad in het 
disability studies discours. Het laat zien dat er bij men-
sen met een beperking continu behoefte is om niet 
als anders beschouwd te worden, en er tegelijkertijd 
de behoefte bestaat om in specifieke wensen erkend 
te worden (Devlieger et. al. 2003, pp. 9-10). De naam 
Special Guests geeft deze spanning weer: hij erkent 
dat sommige bezoekers behoeften hebben die anders 
zijn dan die van de doorsnee museumbezoeker, dat 
maakt ze speciaal. Dit ‘speciale’ kan echter ook nega-
tief worden geïnterpreteerd – ‘speciaal zijn vanwege 
een beperking’ – en daardoor averechts werken.  

toegankelijke programmering en Nederlandse musea 
lieten zich hierdoor inspireren. Een voorbeeld hiervan is 
het Onvergetelijk Museum programma (initiatiefnemers 
Stedelijk Museum, Van Abbemuseum) voor bezoekers 
met Alzheimer en hun mantelzorgers dat is geïnspi-
reerd op Meet Me at MoMA van het Museum of Modern 
Art, New York.
 Hoewel toegankelijkheid vaak wordt geassocieerd 
met mensen met een beperking, is de focus breder 
dan dat. Toegankelijkheid heeft betrekking op mensen 
met diverse culturele achtergronden, genderidentifica-
ties, seksuele geaardheden, socio-economische sta-
tussen, religieuze overtuigingen en fysieke mogelijk-
heden. De betekenis van toegankelijkheid kan worden 
uitgelegd in fysieke of financiële barrières (toegangs-
prijzen), maar ook in intellectuele, culturele of sociale 
drempels (Lang 2007, p. 31).
 De discussie over toegankelijkheid voor bezoekers 
met een beperking betreft echter voornamelijk fysieke 
toegankelijkheid. Bovendien wordt de discussie vaak 
afzonderlijk gezien van de discussie over diversiteit 
van bezoekers in bredere zin, bijvoorbeeld los van 
culturele diversiteit in het museum. De meeste musea 
ontwikkelen programma’s voor ondervertegenwoor-
digde groepen apart van elkaar. Deze benadering 
vraagt niet alleen een intensieve (tijds)investering van 
museumprofessionals maar brengt ook onderverte-
genwoordigde groepen en reguliere museumbezoe-
kers niet samen.
 In de inleiding stelde ik al dat de discussie over 
toegankelijkheid lijkt te verschuiven naar een discus-
sie over inclusiviteit. Toegankelijkheid richt zich op 
de publieke kant van het museum: diverse bezoekers 
(met individuele behoeften) de mogelijkheid bieden het 
museum en de collectie te ervaren. Inclusiviteit gaat, 
naast toegankelijkheid, ook over responsiviteit. Hier-
mee bedoel ik niet alleen de erkenning van de diver-
siteit van het publiek, maar ook de representatie van 
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 Het is niet realistisch om te verwachten dat musea 
in korte tijd inclusief kunnen worden. Ik ben juist van 
mening dat er tijd nodig is om uit te zoeken wat een in-
clusief museum precies is. Hoe kunnen museumprofes-
sionals inclusiviteit uitvoeren in de praktijk, en hoe ver-
schilt deze benadering voor verschillende typen musea 
(wetenschappelijke, (natuur)historische en (moderne) 
kunstmusea)? Wanneer is inclusiviteit gewaarborgd?
 In mijn inleiding besprak ik het verschil is tussen in-
clusivity en inclusiveness. Er zijn al musea die werken 
met een inclusivity benadering: met speciale program-
mering kiezen zij ervoor om een specifieke groep te 
includeren, waarbij zij ook recht doen aan inhoudelijke 
en culturele aspecten. Een voorbeeld hiervan is het 
Musea in Gebaren-project, opgezet door Wat Telt!, 
een organisatie die bruggen bouwt tussen doven en 
horenden, en Fotografiemuseum Amsterdam (Foam 
2016). Voor dit project zijn dove jongeren opgeleid 
tot museumdocenten die regelmatig rondleidingen in 
Neder landse gebarentaal verzorgen. Het project start-
te in 2016 in Amsterdam en breidt zich nu landelijk uit 
(Foam 2016). Er zijn Nederlandse musea die bewust 
ervoor kiezen zich in te zetten voor één groep met een 
bepaalde beperking, andere musea kiezen voor meer-
dere groepen. Hierdoor ontwikkelen musea een band 
met verschillende groepen en vergaren zij kennis. 
Door samenwerkingen met deze groepen, en tussen 
wetenschappers en musea onderling, kunnen we uit-
vinden wat de bouwstenen zijn om van een inclusivity- 
benadering te komen tot inclusiveness.

CONCLUSIE

Toegang tot musea is vandaag de dag niet meer 
beperkt tot een selecte groep mensen. In de jaren 
zestig is er in musea een ontwikkeling gestart waarbij 
museum professionals steeds meer stappen zetten om 

  Zoals eerder benoemd, richt de discussie over toe-
gankelijkheid voor mensen met een beperking zich met 
name op fysieke aspecten, en bijbehorende praktische 
veronderstellingen en oplossingen. Bijvoorbeeld, van-
wege heersende veronderstellingen dat dove mensen 
kunnen zien en lezen, en daardoor geen barrières erva-
ren in het museum, worden zij nauwelijks betrokken in 
het theoretische debat over toegankelijke musea. Dove 
mensen ervaren musea echter vaak als plekken voor 
horende mensen en zien ze zodoende niet als plekken 
voor hen. Dove mensen bezoeken het museum van-
uit een uniek sociaal-cultureel perspectief. Barrières 
ontstaan deels vanuit het fysieke aspect van gehoor-
verlies, maar de ervaringen van beperking huizen in een 
gevoel van niet thuishoren in het museum (Feenstra 
2015, p. 20). Museale toegankelijkheid is dus onlosma-
kelijk verbonden aan fysieke, inhoudelijke en culturele 
aspecten van museumbezoek.  
 ‘Gelijk en anders’ kan ook gelezen worden als 
‘hetero geniteit binnen een groep’. De groep van men-
sen met gehoorverlies verschilt in gradaties van ge-
hoorverlies, maar ook in seksuele oriëntatie, religie, en 
sociale en culturele achtergrond. Veel dove mensen 
zijn trots op hun doofheid en identificeren zichzelf 
met dovencultuur, maar de ervaring van een persoon 
die plotseling doof wordt is compleet anders. Binnen 
groepen kunnen verschillende identiteiten naast el-
kaar bestaan. De identificatie ‘doof’ is een sterk ver-
enigende factor onder dove mensen, maar dit sluit 
andere identificaties – zoals Nederlands, Islamitisch of 
homoseksueel – niet uit. Hoe kunnen musea nu recht 
doen aan deze diversiteit binnen groepen? Door deze 
vraag mee te nemen komen musea dichterbij het ide-
aal van een inclusief museum. De veronderstelling dat 
een groep bezoekers in een rolstoel of met verlies van 
gezichtsvermogen net zo divers is als een groep ‘regu-
liere’ museumbezoekers zou, mijns inziens, gangbaar 
moeten zijn. 
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Het museum 
als 21e-eeuwse 
Wunderkammer
Een ode aan diversiteit vanuit 
disability studies 

Sofie Sergeant 

Sofie Sergeant studeerde disability 
studies in Gent (België) en Dans, Bewe-
ging en Theater in Maatschappelijk Werk 
in Tilburg (Nederland). Ze heeft jaren-
lang mét en vóór mensen met verstan-
delijke beperkingen gewerkt. Vandaag 
de dag werkt Sofie als onderzoeker 
en educatie coördinator voor Disability 
Studies in Nederland.
 Samen met Saar De Buysere, maakte 
zij plaatjesboeken over ‘gevoelige onder-
werpen’ zoals dementie, palliatieve zorg 
en rouw: Dingske (2010), Nu en Straks 
(2013) en Achter de rouw (2015).
 Voor haar huidige promotieonder-
zoek ontwikkelt Sofie participatief 
onderzoek. In 2017 ontwikkelde zij ‘Ebb’: 
een app die dialoog met mensen met 
een beperking eenvoudiger maakt, op 
basis van beelden.

Jacqueline Kool 

Jacqueline Kool studeerde sociaal- 
maatschappelijk werk en religie-
wetenschappen in Nederland. Zij 
heeft Disability Studies in Neder-
land (www.disabilitystudies.nl) 
mede opgericht en is nog altijd aan 
de stichting verbonden. Ze werkt 
tevens als consultant op het gebied 
van disability ervaringen.
 Jacqueline heeft uitgebreid 
geschreven over participatie en 
representatie van mensen met een 
beperking. Ze heeft twee boeken 
geschreven: over religieuze ideeën 
over disability, en over vrouwen met 
een beperking en seksualiteit, Goed 
bedoeld (2002) en Eros in de kreu-
kels (2010).

We shall not cease from exploration
and at the end of all our exploring
will be to arrive where we started

and know the place for the first time.

(T.S. Elliot, The Four Quartets) 

WAT HEET NORMAAL?

In 2010 vond in Amsterdam een grote kunstmanifestatie 
plaats, genaamd Niet Normaal. Doel van de manifestatie 
was om het publiek tot denken aan te zetten over de 
normen van perfectie binnen de kunst, wetenschap en 
de samenleving. Wie of wat is eigenlijk normaal en wie 
bepaalt dat? Welke lichamen mogen wel en niet worden 
getoond als onderdeel van het ‘gewone mens-zijn’? Niet 
Normaal was de eerste culturele instelling die inclusie in 
Nederland breed onder de aandacht bracht.
 Nog voor de manifestatie goed en wel was inge-
richt, gebeurde er iets dat de noodzaak ervan bewees. 
Op de expositieposter stond een wit marmeren beeld 
van kunstenaar Marc Quinn: een naakte man in strijd-
bare pose, met anderhalf been en anderhalve arm (zie 
afbeelding). De poster werd in diverse openbare ruim-
ten opgehangen. De NS weigerde de posters echter, 
omdat deze aanstootgevend zouden kunnen zijn. De 
spoorwegen gaven aan dat men vreesde voor negatie-
ve reacties van het publiek, niet omdat het een naakt 
betrof, maar omdat de man een arm en been mist. ‘Het 
station moet een prettige plek zijn om te verblijven,’ 
aldus de woordvoerder. In onze beeldcultuur mag van 
alles getoond worden: semi-pornografische reclame-
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beelden wekken nauwelijks discussie op. Maar een 
gehandicapt lichaam kan blijkbaar niet in de openbare 
ruimte, zelfs niet wanneer het een kunstwerk betreft. 
Of misschien kan het júist niet getoond worden omdat 
het een kunstwerk betreft? Gehandicapte lichamen 
lijken slechts gepresenteerd te mogen worden in een 
context die gericht is op het medische of problemati-
sche ervan, niet als klassiek beeld van schoonheid.

Dit is precies waar het vakgebied disability studies over 
gaat: hoe zorgen we dat mensen met beperkingen - 
zichtbaar of niet –  en hun lichamen worden erkend als 
onderdeel van de menselijke diversiteit?  Wat is ervoor 
nodig om te zorgen dat alle mensen, in al hun diversi-
teit, vanzelfsprekend deel gaan uitmaken van en kun-
nen bijdragen aan de samenleving? 
 Deze vraag speelt zich af in alle domeinen van de 
samenleving, ook in de wereld van kunst en musea. 
Hoe kunnen musea meer ruimte maken voor bezoe-
kers met uiteenlopende beperkingen, op een wijze die 
aansluit bij diversiteitsdenken? En in het bijzonder: hoe 
kan kunst ons helpen onze visie op wie en wat wel/
niet normaal is, op te rekken en uit te dagen? Disability 
studies en musea kunnen interessante partners voor 
elkaar zijn bij een gedeeld streven naar inclusie. Graag 
geven we eerst uitleg over wat disability studies is en 
doet. Daarna zullen we aangeven waarom het museum 
van de 21ste eeuw een plek bij uitstek is om inclusie te 
bewerkstelligen. We introduceren daarbij een nieuwe 
invulling van de aloude Wunderkammer, waarin het 
gangbare denken en kijken wordt uitgedaagd.

DISABILITY = DIVERSITEIT = RIJKDOM

In Nederland bestaat disability studies als vakgebied 
relatief kort. Sinds 2009 werken partners samen 
aan het neerzetten van dit vak middels de stichting 
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46 47

Expositieposter voor de kunstmanifestatie Niet Normaal 2009. 
Beeld: met dank aan de Niet Normaal Foundation.
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de positie van personen met een beperking. (United 
Nations 2006)

ERVARINGSKENNIS ALS GIFT

Samengevat gaat het er bij inclusie om dat ‘mensen 
met beperkingen ertoe doen, meedoen en dat de 
samen leving verschillen positief waardeert’. (Kröber in: 
Hemstede 2013) Werken aan inclusie is werken aan 
een gastvrije samenleving waarin ‘het gewoon is dat 
we er zijn’. (Kal 2003) Inclusie gaat daarin een stap 
verder dan participatie: waar het bij participatie veelal 
draait om de vraag ‘Hoe kun je ondanks je beperking 
deel uitmaken van de samenleving?’, vraagt men bij 
inclusie ‘Hoe kun je in al je eigenheid bijdragen aan de 
samenleving?’
 De vraag of mensen zelf betrokken zijn en hun stem 
gehoord wordt, is cruciaal. Daarbij ontstaat een ander 
beeld van ‘beperkingen’ dan gangbaar is. Vaak wordt 
een beperking gezien als een individueel probleem dat 
door medici of andere professionals moet worden op-
gelost, zodat iemand weer zo goed als mogelijk ‘mee 
kan doen’. Disability studies is echter ontstaan vanuit 
de erkenning dat mensen met beperkingen daarmee 
uitgeleverd zijn aan deskundigen, en hun eigen erva-
ringen en visies daarmee worden onteigend. Een der-
gelijke medische blik verbloemt ook dat beperkingen 
grotendeels een maatschappelijk vraagstuk zijn: de 
inrichting van de openbare ruimte en gangbaar denken 
over wie en wat normaal is,  bepaalt of een beperking 
tot handicap wordt. Vanuit dit sociale model van kijken 
naar handicap is binnen disability studies de voorkeur 
ontstaan voor een integraal, cultureel model van kijken 
naar disability: een kritische blik op wat ‘beperking’ 
heet, wat inclusie kan betekenen en hoe exclusie vorm 
krijgt, hoort daarbij. (We gebruiken bewust het woord 
disability, omdat dit begrip maatschappelijke factoren 

Disability Studies in Nederland, terwijl het vak inter-
nationaal al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw 
bestaat. De missie van de stichting is: door het bun-
delen, ontwikkelen en delen van kennis, bijdragen 
aan een goede kwaliteit van bestaan van mensen met 
beperkingen en hun naasten, en bijdragen aan een 
inclusieve samenleving. Onderzoek, onderwijs en ken-
nisnetwerken (knowledge transfer and exchange) zijn 
hierbij pijlers. Doel en werkwijzen zijn altijd aan elkaar 
verbonden: in disability studies zijn mensen waar het 
om gaat altijd betrokken, in alle mogelijke rollen, onder 
het motto ‘Nothing about us, without us’.
 Dit is nodig. Enerzijds omdat er een grote, groeien-
de groep mensen bestaat die op een of andere wijze te 
maken krijgt met beperkingen (of dat nu fysiek, psy-
chisch of verstandelijk is). De WHO geeft aan dat we-
reldwijd circa 15% van de mensheid leeft met chroni-
sche beperkingen (World Report on Disability 2011). In 
Nederland rekent het SCP met 12% van de bevolking. 
Wanneer we families, vrienden, partners en collega’s 
meerekenen, ervaart een grote groep in onze samen-
leving dagelijks de drempels die dezelfde samenleving 
opwerpt voor mensen met beperkingen – van dichtbij 
of aan den lijve. Daar komt bij dat de kwaliteit van be-
staan van mensen met beperkingen en hun deelname 
aan het sociale domein veel beter kan in vergelijking 
met ‘doorsnee Nederlanders’. (Meulenkamp 2011; 
Hemstede 2013) 
 Niet voor niets is de laatste jaren veel nadruk gelegd 
op het verbeteren van de participatie van mensen met 
een disability label: denk bijvoorbeeld aan de WMO, 
de Participatiewet en het VN-verdrag inzake de rech-
ten van personen met een beperking. Al deze wetten 
zeggen dat inclusie en participatie algemeen leidend 
principes zijn en dat dit naast een recht van personen, 
ook een verplichting voor staten is. Vooral het door 
Nederland eindelijk geratificeerde VN-verdrag hamert 
op het belang van eigen regie en het versterken van 
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DISABILITY STUDIES EN KUNST

Ook musea moeten zich verhouden tot wetgeving en 
verdragen die inclusie afdwingen. Maar denken over 
kunst en inclusie gaat verder dan dat. Zoals de Britse 
antropoloog Tim Ingold verwoordt: ‘A place owes 
its character to the experiences it affords to those 
who spend time there – to sights, sounds and indeed 
smells that constitute its specific ambience’ (Ingold 
1993, p. 155). 
 Wij hopen dat musea zullen ontdekken, dat ze mid-
dels inclusie rijkere plaatsen van ervaringen worden, 
voor alle bezoekers. Het Special Guests- programma 
van het Van Abbemuseum bewijst dat dit kan, op 
een krachtige, speelse en verrassende wijze. In het 
museum mag men kunst ruiken, voelen en uitbeelden 
met het eigen lichaam. Het museum biedt zo een veel-
heid aan zintuiglijke ervaringen.

Kunst raakt bij uitstek aan dat waar disability studies 
voor staat. De inhoudelijke verbinding tussen kunst 
en disability studies kent verschillende lagen. Kunst 
is een belangrijk maatschappelijk domein voor in-
clusie. Dat werkt twee kanten op: ten eerste kan de 
wereld van kunst (bijvoorbeeld het museum) zelf een 
gastvrije plaats zijn voor mensen in al hun diversiteit, 
ook voor mensen met beperkingen. (We komen later 
terug op museale toegankelijkheid.) Ten tweede is 
kunst beoefenen natuurlijk ook mogelijk voor mensen 
met beperkingen: als kunstenaar, criticus of middels, 
bijvoorbeeld, outsider art (van mensen met psychiatri-
sche labels). Soms ontstaat daarmee zelfs een nieuwe 
vorm van kunst, zoals bij deaf poems, waar poëzie, 
gebarentaal en performancekunst samenvloeien. 
(Zie bijvoorbeeld de DVD van Emmerik e.a. 2005)  
 Bij het beantwoorden van de vraag hoe men anders 
kan leren denken over tegenstellingen als ‘ab/normaal’ 
en ‘ziek/gezond’, wil disability studies niet alleen theo-

die disabling werken kritisch erkent, in tegenstelling tot 
het begrip ‘handicap’.)

Daarnaast onderzoekt disability studies de vraag hoe 
handicaps worden gerepresenteerd in onze leefcultuur 
en wil ze vanuit de geleefde ervaring tegenbeelden in-
brengen tegen stereotyperingen. Disability studies richt 
zich tegen hokjesdenken en stigma’s, en is emancipa-
toir, vóór het streven naar een inclusieve samenleving. 
Dit activisme delen we, onder andere, met mad studies, 
gender studies of queer studies. We herkennen dezelfde 
spirit in het project Queering the collection van het Van 
Abbemuseum: ‘Vooral het tegendraadse, het onver-
wachte en het fluïde in identiteit, seksualiteit en politiek 
staan in het proces centraal. Queering ziet seksualiteit 
als iets vloeibaars, en verwerpt daarbij de algemene 
categorieën en standaarden’ (Van Abbemuseum 2017).
 Disability wordt zo van een eenduidig, persoonlijk 
medisch gegeven tot een complex maatschappelijk 
fenomeen dat afhankelijk van tijd en plaats verandert 
én kan veranderen. Zo komt er ruimte voor positieve 
waardering van levenservaringen en kritische stemmen 
van mensen met beperkingen, en de transformatieve, 
maatschappelijke kracht die daarvan uit kan gaan. Een 
project om de Brusselse metro toegankelijker te maken 
voor mensen met visuele beperkingen, leidde bijvoor-
beeld uiteindelijk tot een analyse van hoe mensen zich, 
in het algemeen, beter thuis kunnen voelen in een cha-
otische omgeving, zoals een metrostation. De markerin-
gen en middelen die mensen met een visuele beperking 
nodig hadden, bleken zulke ruimtes óók voor anderen 
gastvrijer en overzichtelijker te maken (DeVlieger 2012). 
De ervaringskennis van mensen met beperkingen kan 
zo bijdragen aan de samenleving, maar alleen als deze 
zich daarvoor openstelt. Dat kan slechts wanneer men 
erkent dat diversiteit rijkdom biedt en dat disability 
onder deel is van de menselijke diversiteit. 
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vaak niet aangepast aan hulpmiddelen die mensen met 
een beperking gebruiken. Ze zijn vaak niet (allemaal) 
betreedbaar, of via een ingewikkeld achteraf gangen- 
en liftjesstelsel. Veel kunstwerken zijn moeilijk zicht-
baar, tastbaar, hoorbaar en voelbaar. Het is een crea-
tieve uitdaging voor musea en kunstenaars om kunst 
te laten beleven, niet louter visueel, maar ook door te 
horen, voelen, ruiken, proeven.
 Om een object te kunnen verkennen en ontdekken, 
moeten we het kunnen waarnemen met onze zintuigen. 
Dit proces van waarnemen en eigen-maken is een 
vorm van vertalen: het omzetten van zintuiglijke waar-
nemingen in gedachten en gevoelens. Soms vertalen 
we deze gedachten weer in woorden of schetsen, of 
leiden ze zelfs tot veranderingen in ons leven. Het ‘ik’ 
is veranderd, heeft geleerd en neemt nu anders waar. 
Een museum is bij uitstek een plek die mogelijkheden 
schept tot waarnemen, vertalen van beelden naar den-
ken, woorden en nieuwe beelden. Dit waarnemen en 
leren gebeurt op verschillende, zintuiglijke manieren 
(Dewulf 2012).

Mentale toegankelijkheid
Bij mentale toegankelijkheid draait het om vragen 
als: hoe kunnen we een warm en welkom onthaal 
waarborgen? Hoe kunnen we bezoekers respectvol 
aanspreken en bejegenen? Hoe kunnen we informatie 
over de collectie geven, zodat veel mensen dit begrij-
pen? Welke trainingen hebben medewerkers hiertoe 
nodig? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers 
zich persoonlijk aangesproken voelen, zonder gevoel 
van (positieve) discriminatie, betutteling of ongemak? 
In die zin kijken sommige mensen ook kritisch naar 
de term ‘special guests’ zoals het Van Abbemuseum 
hanteert, of ‘bijzondere gasten’ zoals eerder door 
musea gebruikt werd: het suggereert nl. dat mensen 
met beperkingen een ‘categorie apart’ zijn. Of mogen 
we fouten maken en is dit de sleutel tot succesvolle 

retisch zijn, maar evengoed speels en transformatief. 
Ze wil voorbij het domein van de rationele taal, omdat 
niet iedereen die volop tot zijn beschikking heeft. Dit 
zoeken naar een andere ‘taal’ en beelden, past bij de 
aard van kunst. 
 Disability Studies in Nederland gebruikt kunst in 
toenemende mate als basis voor het ontwikkelen van 
kennis over samenleven en participatie. Bijvoorbeeld 
middels, wat men noemt, arts-based research en in 
creatieve, coöperatieve methoden van onderzoek 
(samen met de mensen waar het om gaat). 

HET MUSEUM ALS GASTVRIJE PLEK

Een museum dat een inclusief beleid wil voeren, staat 
voor vier uitdagingen: de fysieke, mentale, financiële 
en digitale toegankelijkheid (Sergeant 2015). Deze 
uitdagingen sluiten aan bij de principes van Universal 
Design. Universal Design gaat over het toegankelijk ma-
ken van gebouwen in de breedst mogelijke zin, waarbij 
men van begin af aan rekening houdt met de realiteit 
van een diverse populatie. Universal Design komt uit de 
architectuur, maar bestrekt veel meer dan bouwkunde. 
Het is een manier van kijken en een filosofie die uitgaat 
van de rijkdom van diversiteit. Universal Design houdt 
vooraf rekening met verschillen, in plaats van achteraf 
aan te passen of te focussen op individueel maatwerk. 
(UDL Nederland 2017) 

Fysieke toegankelijkheid
Ervaringsdeskundigen benadrukken drie vormen van 
fysieke toegankelijkheid: het bereikbaar maken van het 
museum, het betreedbaar maken (door de museum-
voordeur, níet via de kelder) en het bruikbaar maken 
van tools en methoden om kunstwerken of objecten te 
ontdekken (Sergeant 2015). Helaas is fysieke toegan-
kelijkheid vaak nog niet gerealiseerd. De ruimtes zijn 
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media spelen hierbij een grote rol. Mensen met een 
verstandelijke beperking komen vaak niet bij deze 
digitale informatie: omdat ze niet beschikken over 
computer, tablet of smartphone; omdat ze niet (goed) 
kunnen lezen; omdat ze overspoeld worden door de 
veelheid aan informatie. Ook voor mensen met een 
visuele beperking is dit soms lastig. 
 De digitale kloof - de ongelijkheid in de samen-
leving tussen degene die toegang hebben tot digitale 
informatie (en deze begrijpen) en degene die dit niet 
hebben - kan gedicht worden door opleidingen aan te 
bieden, maar ook door een heldere website en door in 
te zetten op niet louter geschreven communicatie.
 De Vlaamse Netwerkorganisatie Konekt heeft 
onder zoek naar toegankelijkheid van cultuurhuizen 
gedaan, in samenwerking met mensen met een ver-
standelijke beperking. Eén van de belangrijke uitkom-
sten was dat mensen met een verstandelijke beperking 
baat hebben bij trailers: korte video’s die inzicht geven 
in wat museumbezoekers mogen verwachten van een 
collectie, tentoonstelling of kunstwerken. Ook voor 
andere gasten kunnen trailers behulpzaam zijn.
 

HET MUSEUM ALS WUNDERKAMMER 

De Wunderkammers die ontstonden in de zestiende 
eeuw waren ‘verzamelingsruimtes waarin kostbare 
kunstwerken (Artificialia), zeldzame natuurelementen 
(Naturalia), wetenschappelijke instrumenten (Scientifica), 
exotische objecten (Exotica) en onverklaarbaarheden 
(Mirabilia) bewaard en tentoongesteld werden.’ Deze 
Wunderkammers werden ook wel ‘rariteitenkabinetten’ 
genoemd. (Collectors Room Berlin, Stiftung Olbricht)
 Ter afsluiting willen wij hier spelen met begrippen 
als ‘wonder’, ‘raar’, ‘bijzonder’, ‘ab/normaal’ en ‘vreemd’: 
woorden die uitdrukking geven aan onze verwondering, 
maar ook aan onze distantie en onzekerheid wanneer 

inclusie? Wij geloven van wel.
 In plaats van eenmalige initiatieven – zoals ‘de dag 
van de blinde’  of ‘gratis toegang voor gehandicapten’ 
– gaat mentale toegankelijkheid over het scheppen 
van een omgeving waarin mensen in al hun diversiteit  
kunnen genieten van het aanbod van het museum, en 
dat informatie hierover te verkrijgen is via verschillende 
media – woord, beeld, geluid, film, et cetera. 
 Mentale toegankelijkheid betreft ook het creëren 
van ruimtes waarin mensen zich welkom voelen, zonder 
te moeten conformeren. En hier ontstaan dilemma’s: 
hoe doen we dit respectvol? Kunnen we wel om stilte 
vragen? Mogen mensen kunstwerken aanraken? Heeft 
het museum een gedragscode en is deze wel expliciet 
en duidelijk genoeg? Hoe gaan we om met reacties 
en kritiek van andere museumbezoekers? Mogen we 
ingrijpen als mensen zich niet gedragen conform de 
gedragscode? 

Financiële toegankelijkheid
Inclusie betekent ook in financiële zin beleid voor 
iedereen, dus moet het museum vooraf rekening hou-
den met specifieke groepen. Mensen met een kleine 
portefeuille - waaronder veel mensen met beperkingen 
- hebben ook recht op cultuurbeleving. Inspirerend is 
het Uitpas-initiatief van de stad Gent (Stad Gent 2017). 
De digitale informatie op deze pas bepaalt op welke 
korting de kaarthouder recht heeft. Mensen die in 
armoede leven, krijgen zo op een discrete manier een 
specifiek aanbod. Zo wordt kunstbeleving en participa-
tie op een niet-stigmatiserende manier gestimuleerd.

Digitale toegankelijkheid
E-inclusie gaat om het recht mee te kunnen doen in de 
digitale samenleving. Om te kunnen participeren moet 
je kunnen begrijpen wat, waar en wanneer plaatsvindt. 
Informatie wordt in onze samenleving vooral digitaal 
doorgespeeld. Mailings, nieuwsbrieven en sociale 



we met iemand (of iets) geconfronteerd worden die 
anders is. Een museum is een plek waar je vindt wat je 
niet zoekt: ‘A peculiar environment awaits you: one in 
which almost nothing can be taken for granted’, schrijft 
The Guardian over de tentoonstelling The Production 
Line of Happiness (Cummings 2015). Het museum 
is daarmee een plek die uitdaagt tot het verkennen 
van objecten en de ruimte tussen onszelf en het 
object – dat spannende gebied van multi-zintuiglijke 
waarneming en interpretatie.

Mensen met een beperking nemen soms anders waar 
dan gangbaar is en verrijken zo ons idee van wat waar-
neming is. Een museum zou precies zo een plek kun-
nen zijn: waar we anders mogen waarnemen, waar we 
anders mogen zijn. 
 Daarmee kan het museum gezien worden als een 
bijzonder soort Wunderkammer. (Sergeant & Verreyt 
2016) In het traditionele rariteitenkabinet ontmoette 
je andere dingen: rariteiten, obscuriteiten, exotische 
elementen, keurig geordend in hokjes. Wij zien mo-
derne musea voor ons als 21e-eeuwse wonderkamers, 
waar ontmoetingen met vreemde objecten en beelden 
ons juist leren hóe en hoe snel we vaak oordelen. Deze 
ontmoetingen confronteren ons met ons eigen hok-
jes-denken en faciliteren dat vooroordelen over ab/
normaal op de schop gaan. Openstaan voor nieuw 
en anders, kan ontdekt en geleerd worden in het 
21e-eeuwse museum. Daar worden objecten gepositio-
neerd en verbonden, zodat er een verhaal ontstaat. Het 
museum lokt waarneming uit, stimuleert en katalyseert 
deze. Het laat ons tevens ervaren dat waarnemingen 
hoogstpersoonlijk zijn, verbonden met onze eigen 
levens verhalen. 
 Idealiter is een museum een ode aan de waar neming 
en aan diversiteit, aan kamers waar wonderlijke zaken 
met elkaar worden verbonden en waar wonderlijke 
ervaringen zijn toegestaan – voor iedereen.
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Sinds dertig jaar ben ik blind. De dertig jaar 
ervoor heb ik goed kunnen zien. Toen had ik 
al interesse in beeldende kunst en bezocht 
ik regelmatig musea. Kunstwerken konden 
me erg raken, met name schilderijen - iets 
wat zich moeilijk in woorden laat uitleggen. 
Ik noem het een ‘esthetische ervaring’ 
die ontstaat in de interactie met bepaalde 
kunstwerken. 

Ik werd ook geraakt door wat ik om me heen zag: 
wolken, gebouwen, design-artikelen, kunstwerken in 
de openbare ruimte, machines en mensen. Dit bracht 
me ertoe om zelf te gaan tekenen en schilderen. 
 Sinds ik blind ben, lukt dat niet meer en mis ik die 
esthetische ervaring. Muziek en literatuur compense-
ren dit weliswaar voor een deel, maar het gemis van de 
visuele esthetische ervaring blijft. Dit heeft, naar mijn 
mening, te maken het gemis van de materiële dimensie 
van kunst. Hiermee bedoel ik het spel van het uitdruk-
ken van een idee of gevoel in materie. Ik vind het fasci-
nerend hoe naast de vorm en lijn, ook het materiaal zelf 
bijdraagt aan de expressie van het kunstwerk. 
 In dit artikel wil ik de volgende vragen beantwoor-
den: kan een blinde persoon een esthetische ervaring 
opdoen in een museum met beeldende kunst die sterk 
visueel van aard is? En wat houdt die esthetische 
ervaring dan in? 

‘Een eenzame 
man kijkt de 
donkere nacht in’
Hoe kunst voor mij als blinde 
museumbezoeker een 
esthetische ervaring oproept

George Kabel 

George Kabel is docent filosofie en 
beeldhouwer. Vanwege het syndroom 
van Usher, een progressieve aan-
doening, is hij blind en slechthorend 
geworden.
 Sinds enkele jaren is hij ambas-
sadeur voor het Special Guests- 
programma voor visueel-gehandicapte 
bezoekers van het Van Abbemuseum. 
Hij adviseert museumdocenten over 
voorzieningen, hulpmiddelen en mu-
seale aanpassingen. George bezoekt 
zelf regelmatig de Special Guests- 
rondleidingen in het Van Abbemuseum.
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KUNST ALS EEN PERSOONLIJKE, 
ZINTUIGLIJKE TAAL

Kunstbeleving is een heel persoonlijke aangelegen-
heid. Wel durf ik te stellen, dat het een beleving is die 
het gevolg is van een directe, ongehinderde zintuiglij-
ke waarneming, ofwel: directe communicatie met het 
kunstwerk. De ‘taal’ van kunst is pas te begrijpen als er 
een dialoog ontstaat tussen beschouwer en het kunst-
werk. Kortom, de beleving ontstaat als de toeschouwer 
‘oog in oog’ staat met het kunstwerk. Voor blinden en 
slechtzienden spreekt dat uiteraard niet vanzelf. 
 In de loop der tijd heb ik leren waarnemen via de 
tastzin. Het aanraken van beeldhouwwerken, maar ook 
alledaagse gebruiksvoorwerpen kan soms een verge-
lijkbare esthetische ervaring opleveren. Door zelf te 
beginnen met beeldhouwen in steen, heb ik gemerkt 
dat kunst via de tast een nieuwe kunstzinnige ervaring 
kan opleveren.
 Waarom vind ik het zo belangrijk om als blinde in 
een museum die esthetische ervaring op te doen? 
Beeldende kunst helpt mij om de soms zo onbegrijpe-
lijke visuele wereld te kunnen duiden en te bevatten. 
De esthetische ervaring biedt mij een ander zicht op 
de werkelijkheid. Het levert mij een andere, bijzondere 
ervaring van mijzelf in relatie tot de wereld om me heen 
op. Het vormt me en is onderdeel van mijn persoonlijke 
ontwikkeling. En het biedt antwoorden op mijn existen-
tiële vragen. 

ZONDER TE ZIEN, ‘OOG IN OOG’ MET KUNST

Nu ik blind ben is het opdoen van esthetische erva-
ringen niet zo vanzelfsprekend. Het bezoek aan een 
museum is en blijft voor mij een ongewis avontuur dat 
tegen kan vallen. Vaak mag niets worden aangeraakt of 
bevindt het kunstwerk zich op zo’n grote afstand dat het 

George Kabel, 2012, Vliegende Hollander 1. Belgisch hardsteen, 40 x 18 x 80 cm. 
Foto: Peter Cox. 
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onbereikbaar is. Of er zijn domweg geen tastbare kunst-
werken: maar video’s of installatie’s. Dan rest er niets 
dan het laten beschrijven van een voorstelling op een 
schilderij, een beeldhouwwerk, een installatie of video. 
 Een voorbeeld ter illustratie. Op bezoek in het mu-
seum, beschrijft mijn begeleider een schilderij als 
volgt:
 

We staan voor een schilderij van de Poolse 
schilder Wilhelm Sasnal. Het doek is circa 100 
cm breed en 120 cm hoog. Er is een staande 
man te zien, met een rol papier en een plastic 
tasje in zijn rechterhand. Het gedeelte van het 
hoofd boven de oren is niet zichtbaar op het 
schilderij. Je ziet hem op zijn rug. De achter-
grond is zo goed als zwart. De kale grond heeft 
een modder- of zandkleur. Het lijkt alsof de 
man door een bouwlamp wordt beschenen. Ik 
vind het niet een bijzonder mooi schilderij.

Een dergelijke beschrijving raakt me niet; ik krijg er 
geen kippenvel of een esthetische ervaring van. Het is 
een ervaring op cognitief niveau. De droge opsomming 
van feiten is heel geschikt als kennisgeving, maar ik 
raak er niet van in vervoering. 
 Het gaat er bij mij vooral om dat er ook een affectie-
ve ervaring ontstaat, namelijk: dat er op gevoelsniveau 
wat gebeurt, dat er iets binnenkomt. Ik word geraakt, 
enthousiast, voel, extase, ontroering, et cetera. Hoe 
komt bij mij zo een esthetische ervaring via een visu-
eel kunstwerk dan tot stand? De beschrijving van een 
kunstwerk moet, in ieder geval, geen droge opsom-
ming zijn, maar een literair, tot de verbeelding spre-
kend verhaal over het werk. Je kunt daarbij denken aan 
de visuele voorstelling zelf, maar ook aan het ontstaan 
van het idee voor het kunstwerk, het concept van de 
kunstenaar, de kunstenaars stijl, motieven en thema’s, 
de visie op het leven en de maatschappij, et cetera. 

 De beleving van visuele kunst is, bijvoorbeeld, te 
koppelen aan andere zintuigen. Denk aan synesthe-
sie: het verschijnsel dat verschillende zintuigen in 
onderling contact met elkaar staan. Een schilderij 
van Mondriaan roept bij sommigen jazzmuziek op. De 
kleur blauw roept bij mij een hogere muziektoon op 
dan rood. Een ruimte met veel galm voelt kouder aan 
dan een ruimte met gedempt geluid.  De rode kleur 
van een wollen tapijt geeft aan hoe de stof aanvoelt.  
De schilderijen van Cézanne roepen de geur van het 
landschap op. 
 Voorts kunnen associaties worden gelegd met an-
dere kunstvormen. Een schilderij kan dan toegelicht of 
verbeeld worden middels een bijpassend muziekstuk, 
gedicht of verhaal. Met betrekking tot de tactiele waar-
neming zou van een kunstwerk een voelbare kopie 
voorhanden moeten zijn in de vorm van, bijvoorbeeld, 
een reliëf, replica, maquette of bijhorende attributen. 
 Andere zintuiglijke waarnemingen, zoals geur, kun-
nen het kunstwerk ook tot leven brengen. Een andere 
mogelijkheid is het tableau vivant waarbij men een 
tafereel op het schilderij fysiek uitbeeldt. 
 Daarnaast kan de interactieve rondleiding van een 
gids veel bijdragen. Niet zozeer de uitleg bij een kunst-
werk, maar vooral de interactie middels vragen aan de 
deelnemers over wat zij ontdekken aan een kunstwerk. 
Zo een interactie leidt tot boeiende gesprekken, inspi-
rerende inzichten en nieuwe ervaringen.

MIJN ESTHETISCHE ERVARING BIJ SASNAL

Een voorbeeld, geïllustreerd aan de hand van het schil-
derij van Sasnal. Om het schilderij tastbaar en invoel-
baar te maken, gaat een museummedewerker de man 
op het schilderij uitbeelden. Hij trekt een gelijkende jas 
aan, pakt een tasje en een rol papier en gaat in dezelf-
de houding staan. Ik betast de medewerker. Ondertus-
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sen stelt de rondleidster vragen als: wat kun je zeggen 
over de houding van de man? Hoe houdt hij zijn hoofd 
en kijkt hij? Wat houdt hij in zijn rechterhand vast? Hoe 
houdt hij zijn vingers daarbij? Hoe houdt hij zijn linker-
arm tegen zijn lijf? Loopt hij of staat hij stil? Et cetera, 
et cetera. 
 De pose waarin de man staat, geeft mij veel infor-
matie. Het afgesneden deel van het hoofd boven zijn 
oren gaat hem weliswaar wat minder goed af, maar 
voor het overige heb ik me een beeld kunnen vormen: 
de man staat stil, maar het lijkt alsof hij in beweging 
wil komen. Dat heeft onder andere met zijn gebogen 
linker arm te maken. Zijn rechterarm hangt naar bene-
den. In zijn rechterhand houdt hij zowel een rol papier 
vast, als een plastic tasje met onbekende inhoud. 
 Voor mij ontstaat het volgende beeld: een eenzame 
man kijkt de donkere nacht in. Zijn houding lijkt vast-
beraden.  Hij staat op het punt in beweging te komen. 
Hij heeft weinig bezittingen, namelijk een tasje en een 
rol papier. Zijn hoofd is gedeeltelijk zichtbaar. Het deel 
waar de hersenen zich bevinden ontbreekt. 
 Het verleden is voorbij; de oude idealen zijn weg; de 
toekomst is leeg en donker. 
 De man wordt aan zijn lot overgelaten. Toch heeft 
hij zicht op de toekomst. Nu er niets meer is, staan alle 
mogelijkheden open. Ofwel de toekomst kan opnieuw 
worden ontworpen en opgebouwd. Daarom staat hij in 
het licht.
 Het is een moment van verlichting: een nieuw idee 
ontstaat, er gaat bij hem een licht op. In zijn hand heeft 
hij al een plan (een bouwtekening). Voor de uitvoering 
hiervan heeft hij middelen (het tasje). 

Ik voel een sterke affiniteit met dit schilderij. Het raakt 
me, omdat ik mijzelf erin herken. Toen ik blind werd, 
was de toekomst op dat moment ook zo donker als de 
nacht, zonder enig perspectief. Ook mijn hoofd was 
leeg. Met mijn beeldende opleidingsachtergrond kon 

Wilhelm Sasnal, 2005, Untitled (Wobrlewski). Olie op doek, 179.8 x 149,9 cm, Van 
Abbemuseum, Eindhoven.
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ik mijn werk niet meer doen. Veel van mijn geestelijke 
bagage en mijn praktische ervaringen uit het ziende 
verleden waren niet meer bruikbaar. Van mijn bezittin-
gen bleef ook niet veel over. Al mijn (studie)boeken, 
muziekpartituren, mijn fiets, auto, televisie en video-
recorder, fotoapparatuur en schildersbenodigdheden 
hadden geen waarde meer voor mij. Wat nog bruikbaar 
was, kon bij wijze van spreken in een klein tasje. Het 
leven werd schraal en het vooruitzicht werd uitzicht-
loos. Toch ‘zag’ ik op een gegeven moment weer een 
lichtpunt. En dat was ikzelf! Ondanks de beperkingen 
bleek er nog een scala aan mogelijkheden open te 
liggen. Ik kon een keuze maken en mijn eigen toekomst 
gaan ontwerpen. Voor het opnieuw vormgeven van 
mijn leven had ik niet eens zoveel materiële middelen 
nodig, maar daadkracht. Het kwam er op aan de eerste 
stap te zetten, al leek het een sprong in het duister. En 
toen ik eenmaal in beweging was gekomen, kwam de 
rest vanzelf.

 
TOT SLOT

De esthetische ervaring waar het cognitieve en affec-
tieve samenkomen, heeft voor mij dus te maken met 
een vrij spel tussen verbeelding en verstand. Mijn ver-
beelding leidt tot betekenisgeving. 
 De esthetische ervaring ontstaat ook als je mee-
werkt aan de constructie of het volledig maken van een 
kunstwerk. Hedendaagse kunst kent voldoende speel-
ruimte om zelf in te vullen. De actieve deelname van 
de toeschouwer draagt bij aan zijn/haar esthetische 
ervaring. Deze krijgt geen kant en klaar verhaal voor-
geschoteld, maar moet zelf het verhaal invullen. 

In Nederland wonen circa 300.000 visueel-gehan-
dicapte mensen. Zoals ik heb beschreven, kan men 
met enkele aanpassingen museumcollecties met 

beeldende kunst toegankelijk en interessant te maken 
voor deze groep. Voor hen heb ik de museumdeuren 
op zijn minst op een kier willen zetten. 
 Maar ook voor ziende bezoekers is een toegankelijk 
museum van meerwaarde. Interactieve rondleidingen 
en stimulatie van de andere zintuigen, laten bezoekers 
meer en anders ‘zien’ en beleven. Ook zij verrijken zo 
hun esthetische ervaring.

Tot slot, een geslaagd bezoek aan een museum levert 
mij het volgende op: ik had het niet willen missen, ik 
heb iets zinvols beleefd, ervan genoten en geleerd. Het 
meest waardevolle is, dat bepaalde kunstwerken mij na 
het bezoek nog lang bezighouden. Al mijmerend, kom 
ik een betekenis van een kunstwerk op het spoor en 
krijg ik antwoord op mijn existentiële vragen. 
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Life isn’t about waiting for the storm to pass,
It’s about learning to dance in the rain

(Anoniem)

MIJN VERHAAL

Ik was de gelukkigste vrouw van de wereld. Ik had een 
fijn appartement in het centrum van Eindhoven, een 
nieuwe baan als zorgtrajectbegeleider, lieve vrienden, 
familie en een leuke scharrel … en toen ging mijn licht 
uit. Een hersenbloeding, aangeboren afwijking, pure 
pech.

Na twee maanden in het ziekenhuis kwam het licht 
langzaam weer terug. Vanuit het ziekenhuisbed keek 
ik naar mijzelf. Ik had twee keuzes: chagrijnig oud 
worden, of vechten voor wat ik waard was en voorlopig 
niet meer terugkijken. Ik koos voor het laatste.

Ik had afasie. 

Wat is afasie? De Afasie Vereniging Nederland 
omschrijft de taalstoornis als volgt op hun website:

Ieder mens gebruikt taal. Praten, het vinden van de 
juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren 
maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer 
als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen 
van het taalspectrum niet meer goed functioneert, 
noemt men dat afasie.

Spraakmakend 
Van Abbe 

Open je hart

Mijke Ulrich 

Mijke Ulrich is sociaal werker en 
ervaringsdeskundige wanneer het 
op afasie aankomt: zij kreeg in 2006 
een hersenbloeding. Sinds 2015 
biedt ze, samen met kunsthistori-
cus Jenneke Lambert, interactieve 
rondleidingen aan voor mensen 
met afasie in het Van Abbemuseum, 
als onderdeel van het programma 
Spraakmakend Van Abbe.
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Rondleidingen voor 
mensen met afasie

Jenneke Lambert 

Na een studie kunstgeschiedenis en het 
conservatorium, werkte Jenneke Lambert 
voor diverse culturele instellingen. Sinds 
2000 is ze rondleider en cicerone in 
het Van Abbemuseum. Ook geeft ze 
regelmatig cursussen over kunst.
 Sinds 2013 verzorgt zij, als onder-
deel van het programma Onvergetelijk 
Van Abbe, ook de rondleidingen voor 
bezoekers met Alzheimer en hun man-
telzorgers. In 2015 werd ze benaderd 
door Mijke Ulrich die voorstelde het Van 
Abbemuseum toegankelijker te maken 
voor mensen met afasie. Sindsdien verzor-
gen Jenneke en Mijke samen de maan-
delijkse rondleidingen Spraakmakend Van 
Abbe in het museum.

hoofdstuk 6 hoofdstuk 6.1
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In het revalidatiecentrum leerde ik weer opnieuw lopen, 
fietsen, denken, lezen, schrijven en praten. Maar wie 
leerde mij weer leven, genieten van, vertrouwen op en 
houden van mezelf, ofwel: mijn hart weer te openen?  
Deze weg heb ik zelf moeten bewandelen en ik vond 
mijzelf langzaam weer terug. Voor mij speelde kunst, 
in de vorm van muziek, hierbij een belangrijke rol. En ik 
begon mezelf af te vragen hoe ik andere mensen kon 
helpen hun hart weer te openen, met kunst.

VERBINDENDE RONDLEIDINGEN

Gedreven en enigszins brutaal stapte ik in 2015 het 
Van Abbemuseum binnen: ‘Ik heb jullie als hulpverlener 
en ervaringsdeskundige iets te bieden: rondleidingen 
voor mensen met afasie’. Het Van Abbemuseum 
opende haar deuren voor mij en deze rondleidingen 
zijn nu al meer dan een jaar een feit, als onderdeel van 
het Special Guests-programma: de Spraakmakend Van 
Abbe-rondleidingen. Ik noem ze ook wel ‘Open je Hart’.
 In deze rondleidingen heb ik mijn kracht ontdekt: 
verbinden. Samen met lotgenoten, kijken we naar 
kunst. We openen ons hart en delen persoonlijke 
ervaringen met elkaar, gevoelens van frustratie, 
blijdschap, doorzettingsvermogen, wanhoop. De 
kunstwerken werken hierbij verbindend; ze brengen 
ons tot nieuwe inzichten. We zien vaak nieuwe 
verbanden, luisteren en praten hier samen over.

EN NU?

Ruim anderhalf jaar later, kom ik vol trots terug uit Italië 
waar ik in het museum Palazzo Strozzi in Florence 
mocht spreken over afasie en de kracht van samen 
naar kunst kijken.

 Wat een geluk dat het museum op dat moment een 
tentoonstelling hield over de Chinese conceptuele 
kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei. Tijdens mijn 
rondleiding kwamen woorden als ‘de strijd aangaan’, 
‘de middelvinger durven opsteken’ en een ‘nieuwe start 
maken’ dan ook helemaal tot zijn recht.
 Ik hoop dat ik de Italiaanse kunstkenners een 
prettig inkijkje heb kunnen geven in mijn manier van 
rondleiden. En als ik de reacties en complimenten 
achter af mag geloven, dan is dat zeker gelukt.

Mijn weg was niet makkelijk, maar ik ben trots op 
mezelf.
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In 2015 verraste Mijke Ulrich mij met het idee 
speciaal iets voor de doelgroep ‘bezoekers 
met afasie’ te willen organiseren in het Van 
Abbemuseum. Aangezien haar plan perfect 
aansloot bij het Special Guests-programma, 
besloten we een pilot project te beginnen: 
Spraakmakend Van Abbe, rondleidingen voor 
bezoekers met afasie.

Van afasie wist ik zelf niet veel. Maar Mijke is, naast 
sociaal werker, helaas ook ervaringsdeskundige op het 
gebied van afasie: ze heeft een hersenbloeding gehad. 
Zij vertelde mij over haar uiteindelijk succesvolle reva-
lidatie. Vanuit haar eigen ervaringen ontstond bij Mijke 
de behoefte iets voor mensen met afasie te doen, 
waarbij genieten van het leven voorop staat en juist 
níet de focus op aanpassen en oefenen (revalidatie).
 Genieten betekent voor Mijke – en voor vele anderen 
– een leven vol kunst, muziek, theater en film. Maar bij 
afasie is het kernprobleem de taal. We communiceren 
met elkaar over kunst door te spreken, te luisteren, te 
lezen en te schrijven. Hierin kunnen mensen met afasie 
beperkt zijn. Onze rondleidingen moesten hierop aan-
gepast worden.
 Hieronder wil ik beschrijven hoe Mijke en ik de rond-
leidingen toespitsten op deze nieuwe doelgroep, voor 
het Van Abbemuseum. Daarna vertel ik hoe een Spraak-
makend Van Abbe-rondleiding verloopt anno 2017.
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WAT MAAKT DEZE RONDLEIDINGEN ANDERS?

We houden er bij onze voorbereiding, tijdens de rond-
leiding en achteraf rekening mee dat mensen met afasie 
verschillende fysieke beperkingen kunnen hebben.
• Een gewone rondleiding is voor hen vermoeiend. 

Daarom lopen we in rustig tempo en vermijden we 
zalen met storende prikkels, zoals hard geluid of fel 
licht. Vanwege visuele beperkingen worden donkere 
ruimtes ook vermeden.

• De groep is klein: een maximum van acht deelnemers 
(inclusief begeleiders) is ideaal. Hierdoor ontstaat 
snel een vertrouwde sfeer.

• Na een hersenbloeding is het vaak moeilijk om ge-
dachten of herinneringen te communiceren, maar in 
wezen is men niet veranderd of anders gaan denken. 
Daarom is het prettig al wat over de achtergrond van 
de deelnemers te weten, bijvoorbeeld over hun be-
roep of hobby’s.

• Voor het verwerken van informatie hebben deelne-
mers soms meer tijd nodig. Luisteren naar een rond-
leider is prettiger dan tekstbordjes lezen. De rondlei-
der moet daarbij rustig praten, in niet te lange zinnen.

Inhoudelijk is deze rondleiding overigens niet anders 
dan andere Van Abbemuseumrondleidingen. De klei-
nere groep en het (vaak) maandelijkse weerzien maken 
wel dat we elkaar steeds beter leren kennen, wat de 
communicatie en sfeer alleen maar ten goede komt.

ANNO 2017

In 2017 zijn de Spraakmakend Van Abbe-rondleidingen 
inmiddels allang geen pilot meer. Ze zijn een vast 
gegeven in onze museale programmering. De maan-
delijkse bijeenkomsten vinden plaats op een dinsdag-
middag. 
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 Mijke en ik hebben van te voren met elkaar 
overlegd welke werken we willen laten zien. Sinds 
de pilot zijn we steeds beter op elkaar ingespeeld 
en vullen we elkaar goed aan. Zelf  ben ik meer 
vertrouwd geraakt met mensen met afasie: ik heb 
geleerd de tijd te nemen en op hun lichaamstaal te 
letten. Door deze rondleidingen samen met Mijke te 
geven, is daar ook alle ruimte voor.
 Sommige kunstwerken kiezen Mijke en ik juist 
omdat ze aanleiding geven om het over afasie en 
revalidatie te hebben. Andere werken laten we zien 
omdat ze een breder verhaal vertellen, dat geheel 
losstaat van afasie. We zijn het lang niet altijd met 
elkaar eens, maar komen er altijd uit; iedere maand 
zijn we er weer klaar voor.

Mijke en ik ontmoeten de deelnemers in de hal. Het 
is een klein groepje; de bezoekers met afasie bren-
gen een vriend, partner of kind mee. Er gaan kruk-
jes mee, zodat we rustig en relaxed kunnen kijken 
en praten. 
 Als er nieuwe bezoekers zijn, leggen we eerst 
kort uit wat onze achtergrond is. Meestal zijn zij 
dan opgelucht: we zijn onder elkaar, we kunnen ge-
woon onszelf zijn, inclusief die ellendige beperking 
van de afasie.
 Niet iedereen is meteen geïnteresseerd in de 
collectie en tentoonstellingen van het Van Abbe-
museum, maar voor wie een open blik heeft, is er 
altijd werk dat boeiende gesprekken oplevert en 
deelnemers aanzet tot nieuwe gedachten. Eigenlijk 
heeft niemand een uitgesproken voorkeur welke 
kunst besproken moet worden: ‘Maakt niet uit, het 
is altijd leuk om de verhalen er omheen te horen.’1 
Maar iedereen weet wat hij of zij mooi vindt: voor 
de één is dat Willinck want ‘die knalt eruit!’, en voor 
de ander is dat Kandinsky. De bezoekers zijn het 
niet altijd met elkaar eens, maar ze accepteren 

elkaars verschillende meningen en standpunten.
 Het te bespreken kunstwerk is soms, op het 
eerste gezicht, niet visueel aantrekkelijk, maar het 
verhaal erbij kan toch raken: ‘We gaan voor iets 
zitten waarvan niets je aanspreekt, wanneer we er 
dan langer naar kijken en er dan toch iets gebeurt… 
dat is mooi.’
 Vaak spreekt een kunstwerk deelnemers aan 
vanwege een relatie met eigen levenservaringen. 
‘Soms wordt een vraag gesteld, je maakt pas op 
de plaats, je wordt aangezet tot nadenken, je me-
ning geven… dat is fijn.’ Het is hierbij van belang 
dat mensen met afasie ruim de tijd en de kans 
krijgen zich uit te spreken.  Deze rust geeft zelfver-
trouwen, want ‘Anderen [zonder afasie] zijn vaak 
sneller, zij brengen je van je eigen gedachten af!’ 
Hiermee wordt tijdens de rondleiding rekening ge-
houden.
 Het is mooi om de wisselwerking te zien tussen 
de deelnemers, en zeker tussen de bezoekerspa-
ren onder ling. Ze hangen aan elkaars lippen, ogen, 
gebaren om over wat er te zien is te kunnen com-
municeren.

TER AFSLUITING

De rondleiding zelf duurt anderhalf uur. Na afloop 
drinken we samen koffie in het museumcafé. Daar 
blijkt dat niet alleen het museumbezoek, maar ook 
het delen van ervaringen in een leven met afasie 
een belangrijk onderdeel is van de middag. Mensen 
met afasie ervaren vaak eenzaamheid. Op deze 
middag ontmoeten zij lotgenoten die hetzelfde 
overkomen is: een beroerte, meestal als een don-
derslag bij heldere hemel, waarna het leven com-
pleet ontregeld is en men toch verder wil.

De citaten in deze 
tekst zijn gebaseerd 
op interviews met 
deelnemers aan de 
Spraakmakend Van 
Abbe-rondleidingen 
in december 2016 en 
januari 2017.
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Mijke noemt het programma Spraakmakend Van Abbe 
ook wel ‘Open je hart’. Zij ziet deze rondleidingen als 
onderdeel van een groter project, waarbij ze in de 
toekomst ook muziek, theater en film voor deelnemers 
met afasie wil aanbieden.
 Open je hart: dat is precies wat er vaak tijdens of na 
deze rondleidingen gebeurt. Deelnemers bespreken en 
delen hun ervaringen met elkaar, in vertrouwen. De ge-
plande tijd van twee uur schiet dan ook meestal tekort!

80 81hoofdstuk 6.2 – Spraakmakend Van Abbe: rondleidingen voor mensen met afasie – Jenneke Lambertdeel 3 – Special Guests: deelprogramma’sSpecial Guests



Het Van Abbemuseum ontwikkelde samen 
met het academisch ziekenhuis Radboud-
umc in Nijmegen een gebruiksvriendelijke 
app waarmee patiënten en bezoekers van-
uit het ziekenhuis, op een laagdrempelige 
manier van kunst kunnen genieten. Je hoeft 
dus niet per se in het museum te zijn om de 
kunst te zien en deze te ervaren. 

Ik was de projectcoördinator op dit project. Binnen 
complexe samenwerkingen als deze is het noodzake-
lijk dat er continu overleg plaatsvindt tussen de ver-
schillende partijen: in dit geval tussen het museum, het 
ziekenhuis en de app-ontwikkelaar (INTK). De project-
coördinator dient hierbij de dromen, wensen en ideeën 
van verschillende partijen, maar ook mogelijke res-
tricties op elkaar af te stemmen, het overzicht te be-
houden en te onderhandelen. De belangrijkste vragen 
hierbij zijn: ‘Wat is het doel?’ en ‘Wat is de doelgroep?’
 Ieder ontwerpproces doorloopt verschillende 
stadia: van concept tot ontwerp tot de daadwerkelijke 
uitvoering. In de conceptfase ontstaan de eerste idee-
en. In dit geval waren er bijvoorbeeld plannen voor een 
wandeling door het ziekenhuis aan de hand van ver-
halen over kunstwerken, die je onderweg tegenkomt. 
Hierbij was het definiëren van de doelgroep niet alleen 
lastig, maar dit plan bracht ook technische moeilijk-
heden met zich mee. 
 Na overleg over gebruiksgemak, technische mo-
gelijkheden en de beschikbare collectie is uiteindelijk 
besloten een app te ontwikkelen voor patiënten of 
bezoekers in de wachtkamers van het ziekenhuis. Dat 
zijn dagelijks honderden mensen die het ziekenhuis 

Genieten van 
kunst in zieken-
huiswachtkamers
Een iPad-app van het Radboudumc 
en het Van Abbemuseum

Floortje de Boer

Floortje de Boer is, naast Hoofd Educatie bij 
het TextielMuseum in Tilburg (Nederland), 
ook projectmanager op culturele projecten. 
In deze functies, wil ze mensen op andere 
manieren laten kijken, hen enthousiasmeren 
en laten participeren.
 Als museumeducator en ruimtelijk 
ontwerper, richt Floortje zich op de bele-
ving van bezoekers en streeft ze een leuke, 
effectieve en laagdrempelige informatie-
overdracht na. De Special Guests-app voor 
in ziekenhuiswachtkamers, is hier een goed 
voorbeeld van. De app maakt het Van Abbe-
museum op afstand toegankelijk en maakt 
kunst kijken tot een plezier.
 Floortje werkte als projectcoördina-
tor mee aan de app en ontwikkelde deze 
samen met Daniel Neugebauer (Van Abbe-
museum), Rui Guerra (INTK, app-ontwik-
kelaar), Let Geerling (hoofd kunstcollectie 
Radboud umc) en Marscha van Bentum 
(projectassistent Radboudumc).
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om uiteenlopende redenen bezoeken. De één komt op 
kraamvisite; de ander wacht op een belangrijke uitslag 
van een onderzoek. Emoties spelen in zulke situaties 
vaak een grote rol en dienen daarom meegewogen te 
worden bij het aanbieden van een activiteit (de app). 

De Special Guests-app wil de nieuwsgierigheid van deze 
doelgroep prikkelen en de gebruikers op een laagdrem-
pelige manier in aanraking laten komen met de collec-
ties van het Van Abbemuseum en het Radboud umc. 
Daarnaast kan de app de patiënten en bezoekers even 
afleiding bieden van de redenen waarom zij in het 
zieken huis zijn en hun gedachten kort verzetten. 
 Omdat zeker niet alle bezoekers in een ziekenhuis-
wachtkamer gewend zijn om naar kunst te kijken, von-
den we het noodzakelijk om goed na te denken over 
hoe de app wordt aangeboden zodat deze de bezoe-
kers niet overvalt of afschrikt.
 Dus: hoe krijg je mensen in medische wachtkamers 
zover dat ze ook echt de moeite nemen om een iPad 
in de ruimte op te pakken en de app te gebruiken? Uit 
onderzoek en eerdere ervaringen van het Van Abbe-
museum blijkt dat wanneer kinderen verhalen over 
kunst vertellen, de drempel om te kijken en luisteren 
enorm wordt verlaagd - zowel voor volwassenen, als 
voor kinderen. Kinderen laten je op een andere manier 
naar een kunstwerk kijken, door de open manier waarop 
ze vertellen wat ze zien. Dat leidt tot verwondering en 
bijzondere ontdekkingen bij volwassenen. Sommigen 
vinden een werk dat hen aanvankelijk niet aansprak, 
plotseling heel mooi wanneer een kind erover vertelt. 
 Dit is de reden waarom er gekozen is voor korte 
geluidsfragmenten bij de kunstwerken uit de collecties 
van het Van Abbemuseum en het Radboudumc. Twaalf 
kinderen uit Eindhoven vertellen een verhaal bij wer-
ken uit het Van Abbemuseum. En vier kinderen uit het 
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis vertellen over 
de collectiestukken van het Radboudumc. 
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Aanvankelijk wilde het museum en de Radboudumc- 
collectie zo veel mogelijk informatie verschaffen voor 
diegenen die geboeid raken en meer willen weten. Au-
tomatisch dachten we aan een app met doorklikmoge-
lijkheden of extra vensters, maar dit maakt het gebruik 
van apps vaak alleen maar ingewikkelder en onover-
zichtelijker, waardoor onze app zijn functie mogelijk 
zou verliezen. De lay-out en het gebruiksgemak, ofwel: 
de interface, moest zo simpel mogelijk zijn om onze 
app toegankelijk te maken voor iedereen. Het credo 
van INTK tijdens het hele traject was dan ook ‘Wegla-
ten, weglaten, weglaten’, tot alleen de hoogstnoodza-
kelijke functies overblijven. Hoewel het lastig was om 
informatie in te korten en los te laten, vind ik dat dit het 
product ten goede is gekomen.

Het was een bijzonder project om als projectcoördi-
nator aan bij te mogen dragen. Hoewel ik gewend ben 
om met diverse partijen samen te werken, komen er 
bij een medische partij zoals het Radboudumc heel 
specifieke vragen kijken. Is het bijvoorbeeld haalbaar 
om met kinderen uit het Amaliakinderziekenhuis te 
werken of zijn zij te ziek? Wat zijn de selectiecriteria 
voor de werken die we in de app laten zien en moet 
het duidelijk zijn welke werken uit de collectie van 
het Van Abbe museum komen, en welke uit die van 
het Radboud umc? Sommige werken hebben in een 
museum context een andere impact op toeschouwers 
dan wanneer ze in een ziekenhuis te zien zijn: wat 
toon je wel en wat niet? Hoe houd je het aantrekkelijk 
en uitdagend? De verschillende partijen hebben deze 
vragen samen beantwoord.

Het resultaat is een prachtige app met een simpele, 
toegankelijke uitstaling die wordt aangeboden op 
iPads in de wachtkamers van het Radboudumc in 
Nijmegen. Je hoeft slechts voor één van die leuke, 

onschuldige, ondeugende kinderen op de homepage 
te kiezen en je krijgt een glimlach cadeau bij het horen 
van hun grappige, ontroerende en goudeerlijke verha-
len. Deze kinderen laten gebruikers op een ontspannen 
en laagdrempelige wijze zien dat er veel verschillende 
manieren zijn om naar kunst te kijken, en dat je er 
absoluut niet voor gestudeerd hoeft te hebben.

De eerste reacties op de app luidden:

‘Nooit gedacht dat ik zo lang naar een 
kunstwerk kon kijken.’
(Nicolien, 49 jaar)

‘Zijn er niet nog meer filmpjes?... 
Nou, dan kijk ik ze gewoon nog een keer.’
(Judith, 32 jaar)

‘Een kunstwerk dat je al heel vaak gezien hebt, 
bekijk je ineens op een heel andere manier.’
(Michel, 65 jaar) 

Ik ben Daniel Neugebauer en het Van Abbemuseum 
dankbaar dat ik aan dit project heb mogen meewerken. 
Ik dank ook Rui Guerra, Let Geerling en Marscha van 
Bentum voor onze geslaagde samenwerking.
 We zijn met recht trots op deze Special Guests-app 
die dagelijks door veel bezoekers in het Radboudumc 
in Nijmegen wordt gebruikt. 
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Wanneer lichamen 
elkaar ontmoeten 
in een corpoliterair 
museum

Daniel Neugebauer 

Daniel Neugebauer (1977) studeerde litera-
tuur, kunsteducatie en Engels in Bielefeld, 
Duitsland. Hij studeerde vervolgens verder 
op marketing, museum management en 
culturele geragogics. Van 2012 tot 2018 was 
hij hoofd marketing, bemiddeling en fond-
senwerving voor het Van Abbemuseum; ook 
werkte hij als interim marketing coördinator 
voor documenta 14. In april 2018 begon hij 
een nieuwe positie als Head of Communi-
cations and Cultural Education bij Haus der 
Kulturen der Welt (HKW) in Berlijn.
 Daniel is verder bestuurslid van RIB Art 
Space in Rotterdam. Eerder free lance werk 
voor Berenberg Art Consult (Hamburg/
Zürich), Marta Herford en het Lehmbruck-
museum, (Duisburg, Germany) betrof op-
drachten aangaande geragogics en inclusie, 
jongeren, en gecombineerde educatie- en 
communicatieopdrachten in transnationale 
context.

LICHAMEN VERLEIDEN IN MUSEA

Probeer je het museum eens voor te stellen 
als een ruimte waarin lichamen bewegen en 
niet slechts als plek voor inspiratie en idee-
en. Wat gebeurt er dan? Hoe zou je over zo 
een museum praten? Hoe zou je de licha-
men in zo een museum beschrijven? 

Zou je in het wilde weg raden naar hun geslacht, leef-
tijd en nationaliteit? Zou je hen bepaalde levensstijlen 
en achtergronden, politieke of religieuze geloofs-
overtuigingen toedichten? Zou je gebruik maken van 
classificaties om mensen in te delen op basis van hun 
overeenkomsten – zoals je dat met kunsthistorische 
perioden doet bij kunstwerken? Zou je de formele kwa-
liteiten van hun uiterlijk proberen te analyseren, en zou 
zo een analyse juist zijn? Ben je, zijn wíj in staat licha-
men goed waar te nemen en te bespreken?

Er lijkt een grote kloof te bestaan tussen de tijd die we 
besteden aan het kijken naar of ‘lezen’ van andere licha-
men, en de mate van bewustzijn verbonden met zulke 
leesprocessen. In dit artikel betoog ik dat het museum 
de perfecte plek is om methoden en instrumenten te 
ontwikkelen om deze kloof te dichten, en ons meer 
open te stellen voor intersectionele discussies. Ik zal 
ook enkele voorbeelden geven van hoe we een en ander 
hebben aangepakt in de bemiddelingspraktijk van het 
Van Abbemuseum.
 Wat bedoel ik met ‘intersectionele discussies’? 
Inter sectionaliteit is een theorie en methodologie ge-
baseerd op zwart, feministisch gedachtegoed waarin 
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de complexiteit van identiteit en vraagstukken daar-
omtrent wordt onderkend, aldus Gloria Wekker (2016). 
Deze theorie kent als principieel uitgangspunt dat 
gender werkt op verscheidene sociale en symbolische 
assen van verschil, zoals ras, klasse, seksualiteit en 
religie, en deze mede vormgeeft. Identiteit is dus com-
plex en gelaagd, en nooit eenduidig of ‘dichotoom’.
 Het huidige publieke debat is vol verdeeldheid 
zaaiende, polariserende taal: het gaat vooral over ‘ons’ 
versus de ‘ander’, over ‘wij’ versus ‘zij’. Dit werkt natuur-
lijk beperkend. Zo een verlangen naar eenvoudige ant-
woorden is een gevaar voor de cultuur en creativiteit 
zoals die gerepresenteerd wordt in de museale ruimte. 
Toen in Nederland rechtse PVV-stemmers ‘Minder! 
Minder [Marokkaanse immigranten]!’ scandeerden, 
was dat in wezen een oproep tot minder complexiteit. 
Zowel complexiteit als creativiteit hebben het vermo-
gen genuanceerd denken te bevorderen. Ik heb het ge-
voel dat musea sexyer zouden kunnen zijn, dat ze licha-
men zouden kunnen verleiden om de eerdergenoemde 
complexiteit en intersecties te omarmen, vanwege hun 
creatieve potentieel. Een meer divers museum publiek 
vraagt om een nieuwe conceptualisering van de rol en 
doelstellingen van musea. Er is, zo zeg ik, behoefte aan 
een meer ‘verleidelijke museologie’.

OP WEG NAAR EEN CORPOLITERAIR MUSEUM

Wat voor gevolgen heeft dit voor het museum en de 
museale praktijk? Zoals eerder uitgelegd, kom je in 
musea lichamen van anderen tegen en ‘lees’ je deze. 
Omdat dit nogal onbewust gebeurt, stelde ik voor dat 
onze musea de potentie hebben om bezoekers en ge-
bruikers bewuster te maken van dit leesproces. Musea 
hebben zelf leerprocessen doorgemaakt vanwege 
sociaal-betrokken artistieke praktijken, digitale, tijds-
gebonden en performance kunst, en (media)theorieën. 

De lichamen van bezoekers spelen vandaag de dag 
dan ook een steeds grotere rol in de kunstproductie én 
kunstreceptie.
 Bovengenoemde leeruitkomsten zouden nu kunnen 
worden ingezet voor een algemeen onderzoek naar 
de betekenis van lichamen in musea, zonder deze aan 
specifieke kunstwerken of artistieke situaties te ver-
binden. Het ‘lezen’ of interpreteren van een kunstwerk 
kan plaatsvinden op basis van verschillende theorieën. 
Daarom vind ik het ontwikkelen van theorieën die ertoe 
bijdragen het leesproces van lichamen te conceptua-
liseren belangrijk: niet één theorie, maar een veelheid 
aan theorieën waardoor diverse, intersectionele bena-
deringen mogelijk worden. Ik stel me een schitterend 
veld voor vol experimentele publieksbemiddeling, klaar 
om te worden onderzocht.
 Hoe kunnen we nu het lezen van lichamen leren en 
onderwijzen? Hoe kunnen we een zogenaamd ‘corpoli-
terair museum’ worden en meer relevant worden in de 
huidige maatschappij?
 Ik heb de term corpoliteracy te danken aan Sepake 
Angiama en Clare Butcher die het begrip introdu-
ceerden in de context van documenta 14’s educatie-
programma’s. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (van 
de SAVVY Contemporary Art Space in Berlijn) heeft 
de term gemunt als een strategie van aan- en afleren, 
een bruikbaar alternatief voor euro- en fallocentrisch 
gedachtengoed, en als middel voor de productie en 
verspreiding van kennis. Ndikung presenteert corpo-
literacy als een krachtig instrument. In de volgende 
paragrafen zal ik zijn begrip toepassen en verbinden 
met de praktijk van het Van Abbemuseum.

DE CORPOLITERAIRE THEORIE IN PRAKTIJK

Het Van Abbemuseum wil een geheel inclusieve mind-
set ontwikkelen en zodoende sterke communicatie- en 
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leerlijnen bewerkstelligen met bepaalde groepen in de 
samenleving, bijvoorbeeld mensen met een lichamelij-
ke beperking, met een niet-normatieve seksualiteit, en 
jongeren of ouderen. Ik zal eerst kort Carmen Mörsch’ 
(2007) vier discursieve categorieën van kunstbemid-
deling bespreken, zoals die gebruikt worden in het Van 
Abbemuseum, en daarmee het belang van een corpo-
literaire benadering aantonen binnen onze inclusieve 
museumcontext.
 In mijn dagelijkse museale praktijk, als hoofd van 
het departement voor marketing, bemiddeling en 
fondsenwerving, zijn Mörsch’ categorieën behulp-
zaam gebleken. Haar eerste categorie, het reproduc-
tieve discours, kan in verband worden gebracht met 
publieks ontwikkeling als middel om de bezoekersaan-
tallen te stabiliseren en vergroten. De tweede catego-
rie, het affirmatieve discours, bevestigt de ideeën ach-
ter fysieke toegankelijkheid (niet het bredere concept 
inclusie) en van een publieke ruimte die voor iedereen 
openstaat in tijden van privatisering. De derde cate-
gorie, het deconstructieve discours, vindt haar weg in 
de museale praktijk via ‘de-strategieën’: de-kolonisatie 
en de-modernisatie tijdens de curatoriele ontwikkeling 
en publieksbemiddeling. Deze deconstructieve ele-
menten dragen bij aan het veranderen en op de korrel 
nemen van gevestigde machtsrelaties. Een kritische 
opstelling jegens het establishment vormt de kern van 
dit derde discours. Tenslotte kan het gebruik van het 
museum als plek voor inclusie, als social powerplant, 
worden beschouwd als het transformatieve discours 
waarmee het museum zich inlaat: de vierde categorie 
van Mörsch.
 Mörsch’ theorie wordt ingezet om de missie van het 
museum te helpen voltooien. De categorieën richten 
onze aandacht op specifieke aspecten van het aan-
gaan van relaties; ze helpen bij het formuleren van 
doelstellingen en prioriteren van work flows, en ze 
dragen bij aan verwachtingsmanagement. De vier dis-

coursen zijn van zeer praktisch nut op dagelijkse basis, 
en ik wil benadrukken dat ze allemaal corpoliteraire 
elementen kennen. Van een simpele body count van 
bezoekers (bezoekersaantallen), het mogelijk maken 
van de toegang voor diverse lichamen tot de voorzie-
ningen, tót het reflecteren op de rol van lichamen in 
musea en, uiteindelijk, het verenigen van lichamen met 
als doel maatschappelijke verandering. Ik wil hier aan-
geven dat corpoliteracy niet noodzakelijkerwijs begre-
pen hoeft te worden als een allesomvattende theorie. 
Het is veeleer een over het hoofd gezien element in 
bestaande theorieën en kan museologische theorieën 
verrijken, en naar raakvlakken met andere begrippen 
wijzen.

CORPOLITERAIRE VOORBEELDEN IN HET VAN ABBE

Musea zijn ideale plekken om te reflecteren op hoe 
we lichamen beoordelen en waarderen, omdat musea 
gevuld zijn met lichamen – bezoekers, werknemers 
en kunstwerken – die zó dicht bij elkaar bewegen dat 
het vermijden van interactie vaak onmogelijk is. Welke 
corpoliteraire praktijken hebben we nu in het Van 
Abbemuseum geprobeerd te integreren om zodoende 
verandering teweeg te brengen?

Het Special Guests-programma, evenals projecten als 
‘Queering the Collection’ en het idee van het museum 
als social powerplant (dat bezoekers tot gebruikers 
maakt en kunstwerken beoordeelt op grond van hun 
praktisch nut voor de samenleving), kan worden opge-
vat als een experiment om kennis en ervaringen op te 
doen met de lichamelijke aspecten van een museum-
bezoek. In Hoofdstuk 9 vraagt Steven ten Thije aan-
dacht voor het erkennen van de lichamen van de 
bezoekers en de lichamen van kunstwerken. Museale 
exclusie vloeit vaak voort uit het lezen van lichamen 
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Lancering van het bemiddelingsinstrument ‘Qwearing the Collection’ in het 
Van Abbemuseum in 2016, met kleding van Olle Lundin, met daarop Alice Venirs 
Queer Glossary. Foto: Niek Tijsse Klaassen.

stukken met fragmenten uit de woordenlijst werden 
ontworpen om van te lezen wanneer ze gedragen 
werden (‘Q-wear-ing’): zo zorgden ze voor realisaties 
omtrent onze onbewuste manierenen van lezen van 
andere lichamen op – mogelijke – queer kenmerken. 
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van anderen op een manier die gebaseerd is op on-
bewuste vooroordelen – je zou ook kunnen zeggen: 
ongeschoolde. Ik denk dat dit een vraagstuk van onge-
letterdheid is dat de inclusieve museumpraktijk kan en 
moet aanpakken. Op die manier worden musea ruimtes 
voor het aanleren en in praktijk brengen van corpoliter-
acy, waardoor lichamelijke aanwezigheid wordt toege-
voegd aan artistieke idealisme – waarop van oudsher 
wordt ingezoomd bij kunstbemiddeling. In Hoofdstuk 11 
van deze publicatie bepleit Jules Sturm iets soortge-
lijks als hij het ‘lezen van de Ander’ bespreekt aan de 
hand van kunstwerken die een lichamelijke beperking 
presenteren, waaronder werk van Marc Quinn.
 De multi-zintuiglijke benadering van het Van Abbe-
museum, zoals ontwikkeld door Marleen Hartjes 
(Hoofdstuk 1), is een enkel voorbeeld van intersectio-
nele museumpraktijk waarbij gebruik wordt gemaakt 
van elkaar aanvullende zintuigen. Er is geen sprake 
van een hiërarchische voorkeur voor visuele erva-
ringen bóven auditieve ervaringen of aanraking, en 
er wordt mee aangetoond dat de diverse zintuiglijke 
ervaringen elkaar kunnen aanvullen en verrijken. Deze 
benadering wordt verder uitgelegd door George Kabel 
(Hoofdstuk 5), en Mijke Ulrich en Jenneke Lambert 
(Hoofdstuk 6) die programma’s voor het Special 
Guests-programma ontwierpen.
 Naast diepgaande betrokkenheid bij vraagstukken 
rondom lichamen met een beperking (Special Guests), 
is het Van Abbemuseum ook aan ‘Queering the Col-
lection’ begonnen, als een andere vorm van kritische, 
transformatieve museumpraktijk. Om vraagstukken 
rondom queering duidelijker en openlijker te kunnen 
spreken, werd een queer glossary geproduceerd om 
zo discussies over queer onderwerpen te faciliteren. 
Dit boekje werd later in een draagbare sjaal verwerkt 
die bezoekers hielp en aanmoedigde op een meer 
lichamelijke wijze queer elementen in de museum-
collectie te ontdekken. Sjaals en andere kleding-



De woorden lijst wordt nu in Nederlandse gebaren-
taal vertaald, zodat nieuwe gebaren ontstaan en het 
gebarentaal vocabulaire zo wordt verrijkt. Dit kan ook 
worden beschouwd als een stap vooruit richting een 
meer intersectionele museale praktijk.
  

Bezoekers in het Van Abbemuseum lezen de Queer Glossary van elkaars 
kleding, 2016. Foto: Niek Tijsse Klaasen.
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Waneer we accepteren, dat tijdens het museum-
bezoek a) de lichamen om je heen jouw lichaam zullen 
lezen, op zoek naar signalen over je gender, klasse, 
seksuele geaardheid, etniciteit, bekwaamheid, leef-
tijd enzovoort, en b) jijzelf de lichamen om je heen op 
soortgelijke wijze leest, kunnen we concluderen dat 
bewustwording rondom deze leesprocessen zinnig is. 
‘Corpoliterair zijn’ betekent dat je in staat bent tot het 
complex, intersectioneel lezen van lichamen en de ver-
banden daartussen, en dat je je bewust bent van cor-
politeracy als een collectieve handeling tussen elkaar 
kruisende actoren.
 Het concept van intersectionaliteit is, zoals be-
sproken, zeer belangrijk voor de ontwikkeling van 
inclusieve programma’s, zoals bijvoorbeeld het Special 
Guests-programma van het Van Abbemuseum. Wan-
neer een museum uiteindelijk onderkent dat het een 
politieke speler is binnen de samenleving, moet het 
ook de lichamen van zijn publiek aanvaarden voor wat 
ze zijn: een fluïde structuur van politieke constellaties. 
Deze constellaties kunnen ertoe bijdragen de missie van 
een sociaal betrokken museum te bepalen. Processen 
van het bevragen of uitdrukking geven aan gender, klas-
se, seksuele geaardheid, etniciteit, dis/ability en leeftijd 
staat nooit op zichzelf, maar deze processen overlappen 
en compliceren elkaar, en werken op elkaar in.

CONCLUSIE

Een museum moet niet de plek zijn waar zulke com-
plexiteit worden afgestraft door middel van bijvoor-
beeld een teveel aan tekst, verhoogde beveiliging, hoge 
drempels (van welke aard dan ook: fysiek, cultureel, 
et cetera), of eenvoudigweg een tekort aan comfor-
tabele bankjes. Musea zouden juist de omstandighe-
den moeten scheppen waarin complexiteiten kunnen 
worden verduidelijkt, geanalyseerd en tot een hoger 
plan worden getild. Een flexibele opzet van educatie-
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programma’s is een voorwaarde om relevant te kun-
nen blijven en verandering in de samenleving teweeg 
te brengen. Daarom markeert het einde van Special 
Guests ook een nieuwe fase in onze museale praktijk. 
Onze uitdaging is nu het waarborgen van wat geleerd 
is door deze inspanningen te documenteren, maar ook 
middels de lichamen die opgedane ervaringen tijdens 
de pilots en verschillende projecten met zich mee-
dragen. Het is van groot belang dat deze ervaringen 
worden meegenomen bij het bepalen van de richting 
van Studio I, een platform voor inclusieve cultuur en 
follow-up van het Special Guests-programma dat, vanaf 
begin 2018, in samenwerking met het Stedelijk Museum 
Amsterdam, een duurzame en experimentele plek wil 
zijn voor het in praktijk brengen van andere relevante 
theorieën. We kijken ernaar uit te ontdekken wat we al 
niet kunnen leren over de momenten waarop lichamen 
elkaar ontmoeten in een corpoliterair museum.

In het kort: ik beschrijf de intersectionele praktijk met 
betrekking tot het lezen en ontmoeten van lichamen 
in de museale ruimte – of zelfs daarbuiten – als een 
corpoliteraire variant op transformatieve bemiddeling 
in het museum. Door corpoliteracy in praktijk te bren-
gen, stelt het museum zijn bezoekers in staat te reflec-
teren op vastgeroeste ideeën over lichamen en hoe we 
deze waarnemen. In een museum bewegen dus niet 
alleen lichamen, maar het museum kan ook ervaringen 
bieden om te bewijzen dat al-le lichamen ertoe doen. 
Dit is een grote beweging in de richting van een meer 
inclusieve toekomst. Daarom prikkelt de corpoliteraire 
visie, van alle denkbare toekomstvisies voor musea, mij 
het meest.
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Elke stap telt

Steven ten Thije 

Steven ten Thije (1980) is als curator en 
auteur verbonden aan het Van Abbe-
museum. Hij stelde onlangs de collectie-
presentatie The Making of Modern Art 
(Van Abbemuseum, 2017-2021) samen 
met Christiane Berndes, Charles Esche 
en Loes Janssen, en het Museum of 
American Art, Berlijn, als externe partner. 
In 2016 publiceerde hij het essay Het 
geëmancipeerde museum, geschreven in 
opdracht van het Mondriaan Fonds.
 De afgelopen vijf jaar was hij project-
leider van The Uses of Art –  The Legacy 
of 1848 and 1989, een programma van 
L’Internationale – een confederatie van 
zes Europese musea gericht op moderne 
en hedendaagse cultuur. Binnen het ka-
der van dit programma was hij eveneens 
co-redacteur van de bundel What’s the 
Use? Constellations of Art, History and 
Knowledge (Valiz, 2016) en co-curator 
van de tentoonstelling Confessions of the 
Imperfect, 1848 – 1989 – today.

Het Van Abbemuseum heeft een betrekke-
lijk grote collectie werken van de onlangs 
overleden kunstenaar Stanley Brouwn. In 
zijn oeuvre speelt de maat van het mense-
lijk lichaam een belangrijke rol. Werken als 
‘One Step (4X)’ of ‘ One Step (11X)’ (beide 
uit 1971), bestaan bijvoorbeeld uit vier of elf 
dunne, verticale lijnen op wit papier waar-
van de lengte is bepaald door een stap te 
zetten op het papier en zo de afstand tus-
sen de voeten te meten. Een dun halfrond 
lijntje waarmee de hak van de hiel is om-
trokken om het begin en eind van de stap te 
markeren, verraadt op welke simpele wijze 
Brouwn de stap heeft opgemeten. 

Het werk is een sterk voorbeeld van de conceptuele 
en minimale kunst uit de jaren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw. Louter vier of elf lijnen op een wit 
papier, nauwelijks materie, nauwelijks expressie, geen 
herkenbaar handschrift van de kunstenaar. Wat over-
blijft is een uiterst sobere registratie van een eens 
aanwezig lichaam. 

Van wie is deze stap, van wie is dit lichaam? Het zijn 
vragen die zich gemakkelijk opdringen als je eigen 
lichaam tegenover de forse vellen papier bevindt met 
de vier of elf lijnen. Maar Brouwn zelf gaat deze vragen 
uit de weg, of wijst ze zelfs rigoureus af. Vroeg in zijn 
kunstenaarscarrière heeft Brouwn besloten dat zijn 
persoonlijke geschiedenis verborgen moet blijven. Zijn 
eigen lichaam en biografie doen niet ter zake en dienen 
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geen rol te spelen in de receptie van zijn werk. Er mo-
gen geen foto’s van hem gepubliceerd worden; ook 
mag zijn werk niet fotografisch gedocumenteerd wor-
den. Niets moet dat fysieke moment van ontmoeting 
tussen het werk en het lichaam dat kijkt vertroebelen. 
 Juist deze keuze onzichtbaar te zijn, heeft het 
lichaam van Brouwn zelf - mogelijk ongewild - een 
haast ‘mythische’ status gegeven, zegt Oscar van 
den Boogaard (2014). Niets is zo onweerstaanbaar, 
als een verboden vrucht. In zijn artikel gaat Van den 
Boogaard dan ook op zoek naar het verborgen lichaam 
van Brouwn. Hij wijst op het feit dat Brouwn geboren 
is in Paramaribo in 1935. Achter de dunne lijnen op wit 
papier gaat een gekleurd lichaam schuil. Brouwn acht 
het irrelevant voor zijn kunst. Het specifieke van zijn 
eigen lichaam brengt zijn geschiedenis in en die wil hij 
er juist buiten houden. In een futuristisch manifest uit 
1964 verwoordt hij het in een vorm die doet denken 
aan concrete poëzie. In 4000 AD, zo stelt hij, zijn kunst 
en wetenschap volledig met elkander versmolten en 
hebben mensen hun herinnering verloren. Ze leven in 
een eindeloos heden met enkel toekomst, ‘een wereld 
met enkel kleur, licht, ruimte, tijd, geluid en beweging’ 
(Van den Boogaard, 2014). Het is misschien de meest 
radicale positie die je kunt innemen, toen, maar ook 
vandaag. In een land dat, knipperend met de ogen, 
moeizaam zijn eigen koloniale verleden durft aan te 
zien en dat diep gespleten is over thema’s als migratie 
en identiteit, is de wens louter lichaam te kunnen zijn, 
zonder identiteit, een utopie. 
 Waarom een weg inslaan die zo onherroepelijk zal 
falen? Vraag iemand om niet aan paarse olifanten te 
denken en driemaal raden waaraan diegene denkt? 
Iemand iets ontzeggen, wakkert alleen maar het ver-
langen aan. 
 Toch zit er een kunstzinnige logica achter Brouwns 
onmogelijke project, die de onmogelijkheid van de 
wens naar onzichtbaarheid overstijgt. Het kunstwerk 

dat niet gefotografeerd mag worden, van de kunste-
naar die onbekend en onzichtbaar moet blijven, stuurt 
de aandacht. De vraag is niet zozeer of het überhaupt 
kan, maar wat er zou gebeuren als Brouwn anoniem 
zou kunnen blijven. Zonder afbeeldingen en zonder 
biografie van de kunstenaar, bevindt het werk zich in 
een tijdloos en volledig heden. De werken verwijzen 
niet naar andere werken binnen een kunstgeschiede-
nis met opeenvolgende historische personages, noch 
kun je de werken begrijpen als het resultaat van een 
specifieke levensloop. Het papier bevindt zich in zijn 
zwijgende materialiteit tegenover een even zwijgend 
lichaam. De strepen drukken niet veel meer uit dan ‘ik 
besta’, 4 keer of 11 keer. Dat bestaan wordt niet talig 
uitgedrukt. Brouwns kunst verzet zich juist tegen ge-
bondenheid aan tijd en taal. Een uitspraak is altijd een 
gebeurtenis binnen de tijd die weer verwijst naar een 
andere tijd. De uitspraak ‘Dit is’ verwijst naar iets wat 
zich ergens anders bevindt, buiten die immateriële taal. 
Het kost je tijd om er te komen, fysiek en in gedachte. 
Maar hoe kun je je uitdrukken zonder taal?
 De truc die Brouwn gebruikt is een index. Geen 
verbeelding of abstractie, maar een fysieke afdruk. 
Een op een. Zijn lijnen zijn niet een afbeelding van iets, 
maar het ‘iets’ als beeld. De stap op papier. Je kijkt 
naar de echte stap: groter of kleiner kun je hem niet 
maken, mag je hem zelfs niet maken. Er mag geen foto 
van worden gemaakt, de maat van de stap van Brouwn 
is als index bewaard, onveranderlijk. Nee, dit beeld is 
net zo eenduidig als het moment van het stappen zelf. 
Het is niet ‘het idee’ van het stappen of lopen dat hier 
wordt verbeeld. Het lichaam is hier zo specifiek dat 
elke vorm van abstractie van dat lichaam in een ‘idee 
van’ dat lichaam, of een verhaal over dat lichaam, af-
breuk doet aan datgene wat Brouwn zichtbaar maakt. 

Brouwns prachtige en onmogelijke levenswerk raakt 
in de kern waar het Special Guests-programma van 
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het Van Abbemuseum over gaat (zie ook Hoofdstuk 1). 
Dit programma zoekt naar manieren om mensen met 
fysieke of mentale ‘beperkingen’ contact te laten 
hebben met kunst, en wil zo het lichaam van de kijker 
- museum bezoeker- én het lichaam van het kunstwerk 
in een zo oprecht mogelijke ontmoeting met elkaar 
brengen. Het kunstwerk is geen tot vorm gestold idee 
dat met de juiste voorkennis over, bijvoorbeeld, de 
kunstenaar en techniek ontcijferd kan worden, maar 
het idee zit ín het lichaam van het werk en de interac-
tie met elk ander lichaam (bijvoorbeeld een kijker-be-
zoeker) brengt het werk tot spreken. Er is daarmee 
geen ‘juiste’ beleving van het werk. Het werk bergt 
oneindig veel belevingen in zich, net zoveel als dat er 
specifieke kijkers zijn die het werk tot spreken willen 
brengen. 
 De inzet van het Special Guests-programma is daar-
mee niet bedoeld om de zogenaamde ‘handicaps’ van 
mensen te omzeilen, maar juist om met mensen en hun 
specifieke vormen van beleven en ervaren in contact te 
brengen met kunstwerken. 
 Het lijkt misschien een bescheiden ambitie, omdat 
het kunstmuseum als hét huis voor kunstwerken toch 
gebouwd lijkt voor de unieke en specifieke ontmoeting 
tussen mens en werk. Is niet altijd, iedereen in musea 
een ‘special guest’ geweest? Helaas niet, als we naar 
de geschiedenis van het Westerse museum kijken, is 
bijna het tegenovergestelde het geval. We stuiten dan 
ongetwijfeld op Johann Joachim von Winckelmann, 
een kunstkenner uit de achttiende eeuw en voorloper 
van de moderne kunsthistoricus. Hij schreef als een 
van de eerste het verhaal van de kunstgeschiedenis op 
als een ontwikkeling van verleden naar heden, waarbij 
het in zijn geval een ontwikkeling betrof van bloei en 
verval. Voor Von Winckelmann torende de kunst van 
de klassieke oudheid mijlenver boven de latere kunst 
uit en zou de mensheid er goed aan doen zich weer 
volledig te richten op deze ideale kunst uit het nobe-

le klassieke tijdperk. Daarbij stond op de top van de 
Olympus van de kunst één sculptuur, een beeld van 
de god Apollo, nu bekend als de Apollo Belvedere. Dit 
machtige, mannelijke lichaam dat volledig in balans, 
vol van kracht, straalt in blank marmer belangeloos zijn 
perfectie uit; het was het mooiste beeld ooit gemaakt, 
aldus Von Winckelmann. Hij noemde zijn boek (1762) in 
de inleiding een ‘leergebouw’ en hoopt dat het bestu-
deren van de kunst van de oudheid zijn tijdgenoten zal 
inspireren weer tot deze grootsheid terug te keren.
 Niet veel later leidde dit papieren monument voor 
de kunstgeschiedenis tot de eerste publieke musea die 
de bezoeker bij de hand namen en een chronologische 
ontwikkeling van de kunst lieten zien in een wandeling 
door de zalen. Het specifieke lichaam van de bezoeker 
werd daarbij niet in zijn of haar specificiteit verwel-
komd, maar diende zich eerder te onderwerpen aan de 
perfecte lichamen in de kunstwerken. Het is cru, maar 
het museum is deze vorm van perfectionisme eigenlijk 
nooit te boven gekomen. Musea zijn door de geschie-
denis heen, in allerhande vormen, een huis geweest 
voor de perfectie, voor het ideaal. Het onvolmaakte 
lichaam van de kijker was eerder een indringer dan een 
welkome gast. Hooguit de drang tot verheffing maakte 
dat het de bezoeker werd toegestaan zich aan de kunst 
op te trekken. De meeste diep ingesleten museum-
gewoontes dragen hier sporen van. In het museum 
rennen we niet, we stappen rustig, liefst niet of anders 
zachtjes pratend door de zalen, en we vinden het rond-
uit irritant als er iemand anders in ons blikveld staat. 
Het ‘zaaloverzicht’ (de foto van een tentoonstellings-
zaal) wordt dan ook het liefst ‘zonder mensen’ geno-
men, zoals Brian O’Doherty opmerkt in zijn prachtige 
Inside the White Cube (1999) waarin hij het menselijk 
lichaam in het museum spottend omschrijft als een 
vreemd meubelstuk (O’Doherty, 1999, p. 15). Ook Piet 
Devos (Hoofdstuk 10) en Jules Sturm (Hoofdstuk 11) 
leggen in deze publicatie verhelderend uit, hoe deze 
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normatieve blik de kunstbeleving in musea heeft ver-
simpeld en beperkt.

Brouwns wens onzichtbaar te zijn als biografisch 
lichaam en zijn werk alleen in oorspronkelijke materiële 
vorm aan de kijker aan te bieden, is een constructieve 
kritiek op het hedendaagse museum. Brouwn erkent de 
ongekende kracht van de ervaring, van het kijken naar 
iets dat in zichzelf volledig is, zonder de nodige verwij-
zingen. Tegelijkertijd hekelt hij de gebruikelijke drang 
naar perfectie en volledigheid in de kunstgeschiedenis, 
waar de kijker vanwege het didactische karakter van 
het museum aan blootgesteld is. Kan het museum het 
werk niet belangeloos aanbieden, als een eenvoudige, 
misschien wat mystieke aanwezigheid die niet oordeelt 
maar enkel is? hoor ik Brouwn zich afvragen.
 Brouwns stappen op papier dwingen de kijker niet 
in een keurslijf. Ze zijn daar als aanwezigheid en vra-
gen alleen maar om gezien te worden. Hoe het lichaam 
dat kijkt eruitziet, wat het heeft meegemaakt, is niet 
belangrijk. Of eigenlijk toch wel. Want als het werk niet 
meer oordeelt, wijst het ook niet af. Het werk omhelst 
de kijker, wie dan ook, en zegt: jij staat daar, ik sta hier. 
En dan blijkt ook die minimale daad van Brouwn, het 
stappen, iets toe te voegen. Het lichaam beweegt. Het 
legt afstand af. Ook het lichaam dat zich tegenover 
de stappen van Brouwn bevindt, heeft een afstand 
afgelegd om op deze plek te komen. Het kunstwerk 
beoordeelt die afstand niet. Het geeft geen commen-
taar op hoe snel, of hoe langzaam, maar markeert dat 
het is gebeurd. Wat een vrijheid om even zo te worden 
gewezen op je eigen aanwezigheid en die van Brouwn, 
zonder dat deze aanwezigheid onmiddellijk iets moet 
betekenen. 
 Dit is de latente kracht die verscholen ligt in 
kunst ervaringen in het museum en die het Special 
Guests-programma wil activeren. Ik ben me er van 
bewust dat dit activeren om meer inzet vraagt dan 

alleen de presentatie van een kunstwerk. Eeuwenlange 
verering van witte, ‘perfecte’ lichamen en ‘superieure’ 
culturen of naties, hebben het museum besmet als plek 
en onveilig gemaakt voor elk lichaam. Bewust of onbe-
wust, bezoekers aan musea als het Van Abbe museum 
zijn geprogrammeerd om datgene wat ze zien als norm 
te beschouwen. Brouwns eigen geschiedenis, die hij 
heroïsch verscholen hield, drukt dit misschien nog wel 
het krachtigst uit. Zijn eigen niet-witte lichaam leidde af 
van zijn tijdloze droom van pure aanwezigheid. Willen 
we elkaars lichamen in vrijheid en openheid tegemoet 
treden, dan zullen niet alleen onze lichamen maar ook 
onze perceptie, onze cultuur moeten bewegen en 
een afstand afleggen. Dat is waar het Special Guests- 
programma op inzet. Door bewust ruimte te maken 
voor mensen met eigenschappen die historisch als ‘im-
perfect’ werden gezien, wil het gangbare ideeën over 
‘perfecte lichamen’ in musea en de Westerse kunst-
historie wegnemen, fysieke drempels verlagen en de 
museale blik verbreden. Zodoende ontstaat er ruimte 
voor de specificiteit van ieders ervaring als het begin-
punt van een leven en wereld die volledig is. Je kunt het 
‘radicaal relativisme’ noemen, maar als relativisme wijst 
op het feit dat iets nooit een norm ‘op zich’ is maar altijd 
in relatie staat tot iets of iemand, dan is dat misschien 
niet zo erg. Jezelf en je ervaringen volledig inbrengen is 
dan het begin van een radicale relatie met je omgeving.
 Het museum als radicale ontmoetingsplaats, hoe-
veel stappen is het van jou verwijderd?
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Schoonheid is 
een werkwoord

Piet Devos 

Piet Devos is schrijver, vertaler en 
literatuur wetenschapper. Doordat Piet op 
vijfjarige leeftijd blind is geworden, raakte 
hij al vroeg gefascineerd door onze 
uiteenlopende manieren van waarnemen 
en legde hij zich later als onderzoeker 
toe op de cultuurgeschiedenis van de 
zintuigen. Zo ontdekte hij dat het leven 
met beperkingen van oudsher een bron 
van creativiteit is geweest.
 In 2016 was Piet verbonden aan het 
Centre for Sensory Studies in Montréal 
(Canada), waar hij de basis heeft gelegd 
voor een nieuw boek over de esthetica 
van zintuiglijke beperkingen in kunst en 
literatuur.
 Zie voor meer informatie: 
 www.pietdevos.be 

Gelet op het hoofdthema van deze Special 
Guests-publicatie zal het misschien wat 
vreemd klinken, maar ik zal het hier níet 
over fysieke toegankelijkheid van musea 
hebben. Ik ben namelijk van mening dat 
een prachtig initiatief als Special Guests 
een uitnodiging is om nog verder na te den-
ken en om ons een toekomstige, inclusieve 
cultuur voor te stellen waarin mensen met 
een beperking niet langer van allerlei maat-
schappelijke domeinen worden uitgesloten. 
Om een dergelijke inclusie te realiseren kan 
de kunst een wegbereider zijn: artistieke 
vernieuwers snellen hun eigen tijd zo vaak 
vooruit door denkbeelden te lanceren waar 
anderen met hun hoofd niet bij kunnen, laat 
staan dat politici ze willen uitvoeren.

In dit essay betoog ik dat zo een inclusieve cultuur 
naderbij komt, naarmate we in onze esthetische oor-
delen over wat ‘mooi’ of ‘lelijk’ is minder uitgaan van de 
volmaaktheid als hoogste criterium. In het eerste deel 
van dit artikel wil ik daarom een voorstel doen tot een 
zogenaamde ‘esthetiek van het onvolmaakte’, waarin 
de tijdelijkheid en breekbaarheid van de menselijke 
conditie níet gecamoufleerd hoeft te worden. Zoals 
verder uit mijn verhaal zal blijken, hoeven we daartoe 
niet alles zelf opnieuw uit te vinden. In de westerse en 
andere kunstgeschiedenissen treffen we genoeg voor-
beelden aan van de manier waarop het ervaren van 

hoofdstuk 10 – Schoonheid is een werkwoord – Piet Devos

Aanzet tot een esthetiek 
van het onvolmaakte

114 115

hoofdstuk 10

deel 4 – Kritische vraagtekens bij disability en de normSpecial Guests

http://www.pietdevos.be/nl


beperkingen telkens weer aanspoort tot het maken en 
genieten van kunst.
 

WAT IS EEN ESTHETIEK VAN HET ONVOLMAAKTE?

Stel dat we op straat voorbijgangers de vraag zouden 
voorleggen: wat hebben kunst, enerzijds, en lichame-
lijke of mentale beperkingen, anderzijds, met elkaar te 
maken? Dan zouden we waarschijnlijk vaak ‘Helemaal 
niets’ of ‘Erg weinig’ te horen krijgen. Wanneer we aan 
canonieke kunstwerken als de David van Michelangelo 
of Leonardo’s Mona Lisa denken, schijnen deze inder-
daad bovenal de fysieke gratie en kracht van de mens 
uit te beelden. In dezelfde trant hoor je vaak beweren 
dat het in de Kunst (met een grote K) allemaal om har-
monische verhoudingen en symmetrische proporties 
zou draaien.

Ik zou niet willen stellen dat deze dominante kunst-
opvatting onzin is, maar ze is wel uiterst eenzijdig 
en traditioneel eurocentrisch en daarmee verre van 
universeel. De aanhangers ervan hebben slechts oog 
voor een welbepaald, renaissancistisch en (neo)klas-
siek deel van de Europese traditie waarin de formele 
principes van harmonie en perfectie leidend waren. 
Waar deze blikvernauwing bij kunstliefhebbers vroeger 
optrad als gevolg van het onderricht in de behoudende 
academies, ligt de oorzaak ervan tegenwoordig in de 
veel grootschaligere en des te onontkoombaardere 
overdaad aan strakgetrokken lichamen op reclame-
posters, filmdoek en TV. Deze digitaal dan wel chirur-
gisch geretoucheerde lijven zijn dermate prominent 
aanwezig binnen onze collectieve kijkhorizon dat we ze 
als ‘natuurlijke’ norm van schoonheid en gezondheid 
zijn gaan beschouwen.
 Schoonheid mag weliswaar gelijk lijken te staan met 
harmonieuze gaafheid, wie er langer over nadenkt zal 

concluderen dat de esthetische ervaring veel meer 
variatie kent. Waarom zouden we anders kippenvel 
kunnen krijgen ten overstaan van beschadigde beel-
den (zoals de armloze ‘Venus van Milo’), bij het zien 
van helse taferelen van getormenteerde zondaars in 
Romaanse kerkportalen of bij het dwalen door afge-
brokkelde ruïnes van een middeleeuws klooster? We 
worden gefascineerd door het fragmentaire en het in 
verval geraakte, omdat het ons – op z’n minst voor de 
duur van de kunstbeleving – de illusie ontneemt dat we 
zelf een afgeronde, onveranderlijke identiteit bezitten. 
In zulke kunstwerken herkennen we de verdrongen pijn 
om het tijdelijke en onvolmaakte bestaan in materiële 
vorm. Hierdoor is die pijn een waarneembaar, extern 
object geworden en kan ze een esthetisch genoegen 
van zelfreflectie verschaffen.
 Toch is het pas sinds kort dat critici, met disability- 
onderzoekers voorop, deze relatie tussen kunst en 
beperking onderkennen en gedegen analyseren. Ver-
schillende disability-onderzoekers hebben geargumen-
teerd dat de schoonheidscultus rond de lichamelijke 
perfectie zo alom gehuldigd wordt, omdat ze naadloos 
aansluit bij de liberale markteconomie die gezonde, 
productieve en consumerende burgers verlangt. Dege-
nen die niet aan dit zogenaamde ‘normale’ eisenpakket 
voldoen, gelden bijgevolg als ‘abnormaal’ en dienen 
zich met behulp van geneeskundige ingrepen, hulp-
middelen of cosmeticaproducten, zoveel mogelijk aan 
die norm aan te passen. Deze normaliseringsideologie 
heeft haar weerslag op de kunstkritiek en -onderwijs in 
de loop der tijd niet gemist. Het artistiek erfgoed werd 
veelvuldig gemobiliseerd om ons de moderne fata mor-
gana van een gebrekenvrije populatie voor te toveren 
(Davis 1995; Kool 2010).

Wat is dan een alternatief voor dit dominante streven 
naar perfectie? Voor Tobin Siebers, een van de meest 
toonaangevende stemmen binnen disability studies, 
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is het alternatief gelegen in wat hij een ‘disability 
aesthetics’ noemt. Het gaat er volgens Siebers om ons 
meer bewust te worden van de vele sporen die alle 
mogelijke beperkingen steevast achterlaten in artistie-
ke uitingen (2010, pp. 4-5). Om zulke sporen te kunnen 
traceren moeten we, aldus Siebers, ‘dis/ability’ ten 
eerste gebruiken als een kritische lens om naar kunst 
te kijken en na te denken over aanverwante begrippen. 
In dit kader van kritische theorievorming herinner ik 
eraan dat dis/ability met een slash wordt geschreven, 
aangezien deze schrijfwijze impliceert dat zogenaam-
de ‘beperkingen’ – disabilities – ook nieuwe mogelijk-
heden en vaardigheden – abilities – in zich bergen.
 Als wij het tegenwoordig bijvoorbeeld over ‘een 
kunstenaar’ hebben, gaan we er doorgaans stilzwij-
gend van uit dat hij of zij volledig autonoom kunst-
werken realiseert, van concept tot en met concrete 
voltooiing. Maar wat dan te zeggen van een blinde 
fotograaf als de Frans-Sloveense Evgen Bavcar die zijn 
innerlijke beelden aan assistenten beschrijft en deze 
met hun hulp in foto’s vangt? Maakt deze assistentie 
hem minder tot een kunstenaar dan zijn goedziende 
collega? Of het feit dat Bavcar zelf het eindresultaat 
van zijn creaties niet kan zien? Dat lijkt me niet: onze 
conventionele definitie van wie of wat een kunstenaar 
is, is wel aan herziening toe.  Met ‘dis/ability’ als kriti-
sche lens, kunnen we de voorafgaande vragen helpen 
stellen en beantwoorden.
 Daarnaast, meent Siebers, heeft ‘dis/ability’ op zich-
zelf al een esthetische waarde en betekenis, doordat 
de ervaring van beperkingen technische, stilistische 
en thematische vernieuwingen in de kunst stimuleert 
(2010, p. 4). Een beroemd voorbeeld hiervan zijn de 
concerti voor de linkerhand die onder meer Maurice 
Ravel en Sergej Prokofjev componeerden voor de 
virtuoze Oostenrijkse pianist Paul Wittgenstein - broer 
van de filosoof - die als soldaat tijdens de Eerste 
Wereld oorlog zijn rechter hand had verloren. Deze 

amputatie, die aanvankelijk een onoverkomelijke ramp 
voor een pianist scheen te betekenen, bleek zo tot 
muzikale innovatie te leiden.

In wat hierna volgt, bouw ik voort op dit cruciale 
pioniers werk van Siebers. Waar hij het over een 
‘disability aesthetics’ heeft, spreek ik echter liever over 
‘een esthetiek van het onvolmaakte’. Ik verkies deze 
term, omdat hij meteen aangeeft dat de kunst en lite-
ratuur in kwestie niet gedreven worden door een hang 
naar fysieke en formele perfectie. Binnen een esthetiek 
van het ‘onvolmaakte’ treden de fragiele lichamelijk-
heid van zowel de maker als de toeschouwer openlijk 
aan de dag. Tegelijk herinnert het ‘onvolmaakte’ aan de 
onvoltooidheid en ontoereikendheid van alle expressie-
middelen, waardoor kunstenaars zich in de loop der 
tijd steeds weer genoopt hebben gezien de culturele 
vormen taal voor onze ongrijpbare lichamelijke conditie 
te herschrijven.   

DE MAKERS VAN HET ONVOLMAAKTE
 
Om te beginnen, wie zijn of waren de makers van een 
esthetiek van het onvolmaakte? Laat ik vooropstellen 
dat er, door de eeuwen heen, hoogstwaarschijnlijk 
veel meer mensen met een beperking als kunstenaar 
actief zijn geweest dan meestal wordt aangenomen. 
Anders dan de normaliserende kijk op het verleden 
ons wil doen geloven, kwamen ziekten en handicaps 
immers niet alleen in de marges van de samenleving 
voor, ver van intellectuele en artistieke centra. Voor 
wie een zintuig miste, konden bepaalde creatieve 
beroepen relatief toegankelijk zijn. De Griekse blinde 
stamvader van de Europese letteren, Homeros, is wel-
licht aan de mythologie ontsproten, maar op andere 
plaatsen en tijden hebben er wel degelijk blinde bar-
den rondgezworven. In het vroegmoderne Ierland en 
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Schotland bijvoorbeeld was het bespelen van de harp 
doorgaans voorbehouden aan mannen en vrouwen die 
op jonge leeftijd het gezichtsvermogen hadden ver-
loren, als gevolg van de toen nog veel voorkomende 
pokken, mazelen of roodvonk. Het ging hier om een 
prestigieus vak, daar de harp als een verfijnd en moei-
lijk instrument bekendstond. Harpspelers mochten 
feestelijkheden en banketten tot in de hoogste krin-
gen opluisteren. Uit de overlevering aangaande de 
jaarlijkse bijeenkomsten van professionele harpisten 
in Belfast weten we dat de meerderheid blind was. 
De vermaardste onder hen was ongetwijfeld Turlough 
O’Carolan (1670-1738), van wie de ballades nog altijd 
worden uitgevoerd en die – voor de liefhebbers – te 
vinden zijn op YouTube (O’Carolan 2011). Maar het 
‘onvolmaakte’ manifesteert zich niet alléén in dergelij-
ke sociale verbanden tussen bepaalde beperkingen en 
creatieve beroepen. 

De vraag in hoeverre de poëticale visie van een kun-
stenaar is veranderd nadat hij of zij direct geconfron-
teerd werd met een beperking, is óók van belang. Zo’n 
poëticale invloed is bijvoorbeeld onmiskenbaar in het 
oeuvre van Virginia Woolf. We kennen Woolf vooral 
vanwege haar prachtige experimentele romans en 
als pleitbezorgster voor vrouwenrechten, maar Woolf 
kampte zelf ook met een zwakke fysieke en mentale 
gezondheid. Ze leed aan wat men tegenwoordig ‘een 
bipolaire stoornis’ zou noemen, en wie haar dagboeken 
heeft gelezen, weet dat ze zich soms door duistere 
periodes heen moest vechten. Woolfs persoonlijke 
ervaringen zien we terug in haar romans, zoals in de 
figuur van de ernstig getraumatiseerde oorlogsvete-
raan Septimus in Mrs. Dalloway (1925), en evengoed in 
een schitterend essay uit 1926 met de veelzeggende 
titel ‘On being ill’. Daarin bepleit Woolf (1994, p. 317) 
expliciet dat het materiële lichaam met al zijn wissel-
valligheden, ziekten incluis, niet langer genegeerd 

zou mogen worden in literatuur en tot een volwaardig 
motief zou moeten uitgroeien. 

Soms vormt niet de autobiografie van de kunstenaar 
zelf de inspiratiebron, maar iemand uit de naaste om-
geving. Een mooi voorbeeld is de Japanse Nobelprijs-
winnaar Kenzaburo Oë die in zijn memoires A healing 
family verklaart dat hij zijn verbeelding en humanisti-
sche kernwaarden te danken heeft aan zijn meervou-
dig gehandicapte zoon Hikari (1995: 44). Met genegen-
heid beschrijft Oë de dagelijkse rituelen die Hikari’s 
verzorging meebrengt, maar ook diens opbloeiende 
talent als componist. Zoals Oë zelf erkent werd zijn 
schrijverschap voortdurend gevoed door de bijzondere 
band met zijn zoon. In zijn memoires, uit Oë bovendien 
de hoop dat lezers van zijn boeken zich een waarach-
tiger voorstelling zullen kunnen maken van Hikari’s 
leefwereld. Daarmee kunnen we overstappen naar het 
volgende onderdeel: de functie van vorm en stijl. 

DE VORMEN VAN HET ONVOLMAAKTE

Welke concrete artistieke vormen heeft het ‘onvolmaak-
te’ lichaam in de loop der tijden zoal aangenomen? In 
sprookjes en volksverhalen treft men veel personages 
aan met lichamelijke afwijkingen, maar vaak vervullen 
die niet meer dan een (negatief) symbolische of louter 
narratieve functie. Denk aan Kapitein Haak, de slechte-
rik uit Peter Pan, wiens hand door een krokodil is opge-
geten. Of aan het manke tinnen soldaatje dat enkel en 
alleen een been mist om hem als protagonist te kunnen 
onderscheiden van zijn 24 identieke broertjes. 
 Gelukkig zien we dat in recentere literatuur het 
personage met een beperking meer psychologische 
diepgang en actief handelend vermogen krijgt toege-
meten. De tekst laat de lezer bijgevolg toe zich in dit 
personage te verplaatsen, diens gevoelens en alterna-
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tieve manier van waarnemen te leren kennen. Als we 
even binnen ons taalgebied blijven, geldt dit voor de 
(gefictionaliseerde) autobiografieën van Vincent Bijlo 
of voor de scherpzinnige essays van Karin Spaink, 
waarin de schrijfster haar strijd tegen MS en de me-
dische mallemolen becommentarieert. Qua romans 
vermeld ik in dit verband ook graag Suikerspin van 
mijn landgenoot Erik Vlaminck. Om deze roman te 
kunnen schrijven heeft Vlaminck grondig research 
verricht naar de schrijnende mishandeling van een on-
gescheiden Siamese tweeling, die rond 1900 op Bel-
gische kermissen werd tentoongesteld. Door, onder 
meer, van haar teruggevonden brieven en postkaartjes 
in de tekst in te lassen, kan deze schrandere vrouw 
eindelijk haar eigen verhaal vertellen. Zodoende ver-
leent Vlamincks roman deze (dubbele) dame postuum 
alsnog de menselijke waardigheid die de bikkelharde 
amusementsindustrie haar nooit heeft gegund.

Waarschijnlijk gaat het allemaal, echter, nog veel 
verder dan deze individuele oeuvres, en opereert het 
besef van onze ‘onvolmaakte’, vergankelijke lijfelijk-
heid op een veel intrinsieker niveau binnen bepaalde 
genres en stijlperiodes. Met deze gedachte in het 
achterhoofd kunnen we ons afvragen of de laat-
middeleeuwse traditie van de danse macabre geen ge-
tuigenis was van de vele epidemieën en oorlogen die 
Europa destijds teisterden. Of ook: in hoeverre was, 
omstreeks 1880, de symbolistische zoektocht naar 
een samenspel van alle zintuigen de artistieke keer-
zijde van de zogenaamde ‘neurasthenie’ van de nieu-
we, overprikkelde stedeling – tegenwoordig zouden 
we zeggen ‘burn-out’? En wierpen de gefragmenteer-
de, vervloeiende figuren van het kubisme en het ex-
pressionisme geen vervreemdend licht op een weten-
schap en een economie die het menselijk lichaam als 
een demonteerbaar en in essentie zielloos apparaat 
benaderden? Het zijn alle fascinerende correlaties 

tussen lijf én artistieke vorm en visie die meer studie 
van experten verdienen.

DE TOESCHOUWER VAN HET ONVOLMAAKTE

Dit brengt me bij mijn volgende punt, want een esthe-
tiek van het onvolmaakte vraagt ook om interpretaties 
die niet langer als vanzelfsprekend uitgaan van het 
zogenaamd ‘normale’ publiek. De vorming van een 
waarlijk heterogeen publiek is uiteraard alleen moge-
lijk indien, op praktisch niveau, onze musea, culturele 
centra, theaters enzovoort toegankelijk zijn voor ieder-
een, ongeacht zijn of haar beperkingen. Maar ook op 
het niveau van de interpretatie en receptie van kunst 
hebben we dringend meer dialoog tussen toeschou-
wers met en zonder handicap nodig.
 Dit punt is te complex om aan de hand van veel 
verschillende voorbeelden te illustreren. Daarom heb 
ik besloten me op één specifiek werk te concentreren. 
Het gaat om de kleine sculptuur die hieronder op de 
foto te zien is: een gipsen rechthoekig voetstuk van en-
kele centimeter hoog en een oppervlakte van ongeveer 
20 bij 25 centimeter waarin een heleboel eiervormpjes 
zijn uitgespaard. In negen van die openingen zitten ook 
inderdaad eieren die uit beton zijn gegoten. Wat zijn de 
eerste vragen of associaties die het geheel bij ons op-
roept? Misschien wel dat de kunstenaar een ironisch 
spel met de alledaagsheid speelt, door een banaal 
object als een ei – tevens het summum van breek-
baarheid – te verstenen, het eetbare en verteerbare 
voor eeuwig gestold. Mogelijk rijst ook de vraag of het 
aantal en de opstelling van de eieren nog een speciale 
bedoeling hebben. Bij de toeschouwer gaat wellicht 
een licht op, als hij of zij verneemt dat de maker van dit 
werk de blinde Engelse beeldhouwer David Johnson is.
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Ik ontmoette David tijdens de Blind Creations- 
conferentie in Londen (2015) en nodigde hem uit een 
expositie te organiseren voor Concordia University 
in Montréal, waar ik als onderzoeker werkte. Florian 
Grond, die deze tentoonstelling cureerde, koos er te-
recht voor de sculpturen in een open opstelling op gro-
te tafels te plaatsen, zodat alle bezoekers – slechtziend 
of niet – ze makkelijk konden aanraken. Het werk met 
de eieren mag typerend heten voor David Johnsons 
subtiel humoristische stijl. De eieren zijn immers dus-
danig neergezet dat ze als de punten van brailletekens 
kunnen fungeren en samen het woord ‘eggs’ spellen. 
Dit is meer dan louter een zelfreflexief grapje: terwijl 
visueel gehandicapte, braille-lezende bezoekers een 
aangename schok van herkenning krijgen – te meer 
omdat zij hun schrift nauwelijks in de openbare ruimte 
aan treffen - zullen de meeste ziende toeschouwers 
de tekst niet begrijpen, sterker nog, ze zullen niet eens 
vermoeden dat hier iets geschreven staat. Door toe-
doen van deze kleine sculptuur zijn de gebruikelijke 
rollen van de ‘normaliteit’ heel even omgedraaid, en 
bevinden zienden zich in een situatie waarin essentiële 
informatie voor hen ontoegankelijk blijft.
 Het zien dat doorgaans alles overschouwt en 
dicteert wat mooi of lelijk is, wordt ten overstaan van 
Davids kunstwerken geconfronteerd met zijn eigen 
blinde vlekken. Ineens blijkt de dialoog met andere 
zintuigen en niet-visuele kennissystemen, zoals het 
brailleschrift, een noodzakelijke voorwaarde om tot 
een volledig begrip te komen. 

BESLUIT: SCHOONHEID IS EEN WERKWOORD

Tot besluit, als ik met deze bijdrage iets heb willen 
aantonen, dan is het wel dat de wetten van de esthe-
tiek niet van nature gegeven zijn. ‘Beauty is a verb’, 
zei de Amerikaanse romancière Toni Morrison ooit 

Piet Devos met David Johnson’s Eggs. Foto: met dank aan de kunstenaar David 
Johnson.



heel kern achtig (1994, p. 216). Wat we ‘mooi’ of ‘lelijk’ 
noemen, wat ons ontroert of afschuw inboezemt, 
het is allemaal gebaseerd op waardeoordelen die we 
collectief creëren, veelal in stand houden maar ook 
weloverwogen kunnen afwijzen en veranderen. Dat 
‘onvolmaakte’ lijf van ons blijkt op alle niveaus van het 
esthetisch proces te opereren, en dat is ook logisch, 
want wat is kunst anders dan de poging van het ene 
fragiele lichaam (=de maker) om, door middel van een 
‘mooi’ object, een ander, fragiel lichaam (=de toe-
schouwer) te beroeren? Een waarlijk inclusieve cultuur 
zal dan ook pas vorm krijgen, zodra er in musea, ga-
lerieën, kunstonderwijs en kunsthistorisch onderzoek 
meer aandacht komt voor onze ‘onvolmaakte’, fragiele 
lijfelijkheid. Alleen op die manier kan het ‘onvolmaakte’ 
acceptabel en waarachtig mooi worden gevonden. 

Kortom, het ‘onvolmaakte’ in de kunst weerspiegelt die 
ene universele realiteit die ons allen verbindt: dat lijf 
dat soms wel eens schuurt, ons beperkt, tegenwerkt, 
maar ons ook gevoel voor schoonheid, openheid naar 
de wereld en creativiteit verleent. Of zoals Leonard 
Cohen deze eeuwige spanning zoveel treffender 
bezingt: ‘There is a crack in everything, that’s how the 
light gets in’. 
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Visualiteit en het 
disabled museum

Jules Sturm 

Jules Sturm is als onafhankelijk onder-
zoeker en docent verbonden aan het 
Sandberg Instituut in Amsterdam en de 
Amsterdam School for Cultural Analysis. 
Jules’ academische achtergrond is in filo-
sofie, gender studies en cultuur analyse. 
Voor haar interdisciplinaire benadering 
van maatschappelijke problemen rond-
om difference en embodiment put zij uit 
post-humanistische theorie, disability 
studies en queer theory.
 In 2014 publiceerde Jules Bodies We 
Fail: Productive Embodiments of Imper-
fection, waarin zij de productieve effec-
ten van lichamelijk ‘falen’ in de sfeer van 
visualiteit onderzocht. Door culturele re-
presentaties van imperfecte lichamen te 
analyseren, legt dit boek de ‘handicaps’ 
van normatieve visie bloot. Het boek laat 
nieuwe mogelijkheden zien om lichame-
lijke bestaanswijzen buiten de norm te 
er- en herkennen.
 Jules werkte als adviseur voor het 
Van Abbemuseum, waar ze museum-
medewerkers aanmoedigde het disability 
perspectief mee te wegen.

Veel van onze ideeën en ervaringen zijn 
gebaseerd op culturele representaties 
van lichamen in film, literatuur, theorie, 
performance, muziek en beeldende kunst. 
Hoe zulke betekenisgeving middels culturele 
representatie tot stand komt is complex, 
zowel historisch als geografisch bepaald, 
en politiek gemotiveerd. 

Ze is echter altijd gebaseerd op het verschil tussen 
lichamen die als representatief voor de norm gelden en 
de lichamen die als ‘ab-normaal’ worden beschouwd. 
Beperkingen (inclusief cognitieve beperkingen, ook 
wel: disabilities) worden in het algemeen beschouwd 
als culturele en fysieke markers van het ‘ab-normale 
lichaam’, en zijn als zodanig van oudsher vertegen-
woordigd in bovengenoemde culturele domeinen. De 
alomtegenwoordigheid van dergelijke representaties 
houdt onvermijdelijk het geloof in stand dat leven met 
een beperking ‘vanzelfsprekend’ datgene is wat buiten 
de norm valt: een geloof dat de kunstmatigheid van 
de norm zelf verhult. (Voor meer over leven met een 
beperking en het concept van de norm, zie L. Davis 
(2002; 2017), D.T. Mitchell en S.L. Snyder (2001), en 
R. Garland-Thomson (2009).)
 Mensen met een beperking worden daarom niet 
alleen vaak gebruikt om de normaliteit van ‘niet-be-
perkte’ lichamen te bevestigen, maar ze worden ook 
van oudsher regelmatig ingezet om de ‘rafelranden’ 
van de mensheid te visualiseren in culturele ruimtes, 
zoals musea. Het concept ‘mensheid’ is net zo goed 
historisch bepaald, gebaseerd op geconstrueerde 
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normen. Net als de wetten van normaliteit, wordt dit 
concept bepaald door zijn constitutionele afbakening, 
door wat gedefinieerd wordt als juist ‘niet menselijk’. 
(Goodley & Runswick-Cole, 2016). Visualisering van 
(het concept) mensheid vindt niet alleen plaats door 
het tentoonstellen van bepaalde kunst in musea, maar 
ook middels museumconventies die specifieke manie-
ren om de tentoongestelde kunst en de ruimte waarin 
deze wordt gepresenteerd, te ervaren te bevorderen, 
terwijl andere ervaringen juist worden ontmoedigd.

Mijn onderzoek binnen het interdisciplinaire veld van 
cultuuranalyse richt zich op kunstwerken die de cul-
turele betekenis van lichamen blootleggen. Dergelijke 
culturele representaties hebben mij ervan overtuigd, 
dat lichamen in wezen ook anders bekeken kunnen 
worden: anders dan volgens de norm. Ik wil de inhe-
rente aanwezigheid van beperking in élke visuele 
ontmoeting erkennen, om opnieuw na te kunnen den-
ken over traditionele museumconventies en – op deze 
manier – toe te kunnen werken naar een meer inclu-
sieve praktijk om lichamen in culturele en alledaagse 
ruimtes te tonen. (Ik richt me hier specifiek op het 
domein van het visuele. Maar ik beweer, zoals sommige 
auteurs over fysieke beperkingen vóór mij ook hebben 
gedaan, dat fysieke beperkingen ook een formatief 
element kunnen zijn in andere zintuigelijke ontmoetin-
gen. Zie bijvoorbeeld Devos 2014.)
 In dit artikel bied ik enkele kritische inzichten over 
de totstandkoming van bepaalde zienswijzen en visies 
door beperking. Ik heb elders deze ideeën verder 
uitgewerkt (Sturm 2014). Verder zal ik Jérôme Bel’s 
concept ‘the disabled theater’ (in Umathum & Wihstutz 
2015) gebruiken als uitgangspunt voor het concept 
‘disabled museum’, als alternatief voor gangbare 
museum praktijken.
 Theorieën over visualiteit en het lichaam (embodi-
ment) zijn abstract: ze bestaan buiten het daadwer-

kelijke domein van zien en voelen, buiten geleefde, 
fysieke ervaringen. Ze suggereren echter, dat wij de 
wereld interactief ervaren en begrijpen, met onze 
lichamen. Het concept van ‘leven met een beper-
king’ – geabstraheerd van, maar altijd bewust van een 
geleefde werkelijkheid met daadwerkelijke ervaringen 
van beperkingen – helpt ons het mechanisme van 
visualiteit te begrijpen en ontmantelen. Wanneer we 
kritisch kijken naar disability in relatie tot de kunst, 
verbreden we ons begrip van wat disability inhoudt, en 
hoe dit wordt bepaald door sociale normen en cultu-
rele verwachtingen. Des te belangrijker, we leren ook 
iets over onze eigen beperkingen en manieren van het 
kijken. Iedere vorm van kijken is gebaseerd op blinde 
vlekken en beperkte perspectieven. Mijn onderzoek 
naar kunst en het lichaam wil blootleggen dat onze 
manier van kijken sociaal-politiek bepaald is. Het richt 
zich in het bijzonder op het kijken naar mensen met 
een beperking. Met andere woorden: ik wil het leven 
met een beperking als ‘natuurlijk’ fenomeen ter discus-
sie te stellen en wil laten zien dat er meerdere manie-
ren van kijken naar, lezen of het ervaren van een beper-
king zijn. Bovendien wil ik aantonen dat deze inzichten 
cultureel bepaald zijn en niet vastomlijnd. Wanneer 
disability en kunst samenkomen, kunnen ze ons helpen 
onszelf kritisch onder de loep te nemen, evenals de 
manier waarop wij onze manier van kijken naar ver-
schillende lichamen vormgeven. Kijken wordt dikwijls 
gezien als een reactief, objectief en rechttoe-rechtaan 
proces, maar ik beschouw het als dynamisch, subjec-
tief en complex, zoals W.J.T. Mitchell betoogt: ‘Door 
de Ander worden bekeken is uitgeschakeld worden – 
overweldigd worden door een wond in onze wereld die 
alle objecten en ruimtelijke relaties van ons wegtrekt.’ 
(2001, pp. 394-5)
 Mitchell betoogt dat ons gezichtsvermogen gewond 
is, kwetsbaar gemaakt door het zien van bepaalde 
lichamen. Kijken is voor hem niet een simpel verhelde-
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rend procedé, maar kan ook verblindend werken. Onze 
inzichten weerspiegelen de werkelijkheid niet zoals 
zij is, maar hoe wij haar hebben leren zien. Zij kunnen 
ons dus blind maken voor andere versies van die-
zelfde werkelijkheid. Ik stel me kritische op tegenover 
de omschreven aangeleerde manieren van kijken, en 
stel voor dat we ons moeten inzetten om gebruikelijke 
manieren van kijken af te leren. Daarbij gaat het erom 
dat we leren inzien hoe we kijken en dat we onszelf 
blootstellen aan het kijken naar verontrustende licha-
men. Kunst heeft het vermogen een dergelijke prak-
tijk van anders kijken aan te moedigen. Naast nieuwe 
manieren van kijken, biedt dit proces van afleren ook 
de mogelijkheid om talloze andere zienswijzen op 
niet-normatieve lichamen in ons dagelijks leven op te 
nemen.
 Het doel van mijn artikel is bloot te leggen hoe 
‘beperkend’ en ‘beperkt’ onze visies, onze manier van 
kijken soms is, en hoe een alternatieve, meer inclusieve 
museumpraktijk kan profiteren van dit besef.

VERBLINDENDE VISIE

Als eerste wil ik hier een sculptuur van Marc Quinn 
(2005) bespreken om zo te illustreren hoe kijken ver-
blindend kan werken voor de kijker. (Zie Sturm 2014 
voor een meer uitgebreide bespreking van de kunstwer-
ken.) Het beeldhouwwerk, dat ruim drie meter hoog is, 
verbeeldt de kunstenaar Alison Lapper, naakt en acht 
maanden zwanger. Het werd achttien maanden lang in 
Londen tentoongesteld (van september 2005 tot april 
2007), op The Fourth Plinth op Trafalgar Square. 

Marc Quinn, 2005, Alison Lapper Pregnant, beeldhouwwerk, marmer, 355 x 
180,5 x 260 cm, installatie op Trafalgar Square [The Fourth Plinth], Londen. 
Foto: Marc Quinn studio.
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Alison Lapper lijdt aan focomelie, een aangeboren 
ziekte die ervoor zorgde, dat zij met te korte benen, 
en zonder armen en handen ter wereld kwam. Lapper 
wordt afgebeeld als zwangere moeder met een 
disabled lichaam. Lapper, die zelf ook kunstenares is, 
heeft de thema’s van leven met een beperking, vrouwe-
lijkheid en moederschap vaker in haar eigen (publieke) 
kunst met elkaar in verband gebracht.
 De sculptuur van Quinn leidde tot controverses in 
de publieke opinie. Velen meenden dat het tonen van 
de combinatie van een lichamelijke beperking met 
vrouwelijkheid, naaktheid en moederschap onaan-
vaardbaar en onverenigbaar was, en zelfs onethisch. 
Anderen juichten Lappers moed toe, omdat zij haar 
lichaam aan het publiek toonde, en beschouwden het 
kunstwerk als een politiek statement. Het interessant-
ste aan deze reacties is, zo meen ik, dat beide reacties 
worden ingegeven door dezelfde normatieve wetten 
rondom ontmoetingen met het ‘ab-normale’ lichaam via 
visualiteit: het standbeeld wordt ervaren als een publiek 
‘object’, terwijl het kijken zelf een subjectieve ervaring 
is. Het kijken van iedere kijker wordt beïnvloed door 
culturele en persoonlijke geloofsovertuigingen, prak-
tijken en normen rondom belichaming (embodiment), 
en door hun eigen specifieke ervaringen. Het is echter 
moeilijk voor de kijkers het gebeeldhouwde lichaam van 
Lapper te zien als iets wat verband houdt met geleefde, 
fysieke ervaringen. Dit komt doordat de sculptuur van 
Quinn het lichaam van Lapper verheerlijkt; de kunste-
naar heeft Lappers ervaring in steen vormgegeven en 
de gerepresenteerde, lichamelijk beperkte en zwan-
gere persoon op een voetstuk geplaatst – voorgoed op 
afstand, mooi maar levenloos. Hoewel dit ook gezegd 
kan worden over de meeste andere marmeren stand-
beelden in openbare ruimtes, stelt de sculptuur van 
Quinn zich expliciet ten doel een gevoel van ongemak-
kelijkheid bij kijkers op te roepen, door een lichaam te 
tonen dat de strijd aangaat met lichamelijke normen 

als kracht, schoonheid, gaafheid, enzovoort. Ik ben van 
mening dat het gevoel van levenloosheid dat het beeld 
van Quinn oproept het doel van het omverwerpen van 
deze normen rondom het lichaam in de weg staat: het 
kunstwerk slaagt er niet in om nieuwe manieren van 
kijken naar marmeren sculpturen te activeren.
 De omstandigheden van het kijken worden verder 
bepaald door de historische conventies van de ruimtes 
waarin kunstwerken tentoongesteld worden. Trafalgar 
Square bevindt zich in het drukke stadscentrum van 
Londen, waar normaliter traditionele ruiterstandbeel-
den van helden van het Britse Rijk, zoals Lord Nelson, 
worden tentoongesteld.
 Disability onderzoekers onderkennen een sociale 
en politieke trend waarbij mensen met beperkingen 
verheerlijkt worden: de figuur van de ‘supergehandi-
capte’ die beperkingen overwint door te tonen dat men 
zijn of haar handicap kan overstijgen, versterkt vaak 
de inferieure positie van mensen met een beperking 
en hun buitensluiting (Mitchell & Snyder 2010 en Kama 
2004). Door te verwijzen naar artistieke tradities waarbij 
geïdealiseerde, verheerlijkte lichamen getoond worden, 
motiveert de sculptuur van Quinn ons niet om andere, 
complementaire gezichtspunten onder ogen te zien: 
gezichtspunten die noodzakelijkerwijs meervoudig, ver-
warrend, levendig en transformatief, maar ook reëel zijn. 
In die zin presenteert de sculptuur van Quinn Lappers 
lichaam niet slechts alsof het eenvoudigweg om wéér 
een Britse held gaat – door overeenkomsten te suggere-
ren met een heroïsch Brits verleden – maar leidt het de 
kijker óók af van hedendaagse, doorleefde ervaringen 
van personen (met name moeders) met beperkingen 
– ervaringen die vaak noch heroïsch, noch publiek zijn. 
Quinn’s contextualisering van Lapper als vertegen-
woordigster van andere gehandicapte lichamen maakt 
ons blind voor het bestaan van en voor ontmoetingen 
met ‘verontrustende’ lichamen in het echte leven. Het 
zien van echte lichamen van vlees en bloed is wellicht 
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leerzamer, maar ook een meer precair project, zoals ik 
al eerder betoogde: het zien van fysieke beperkingen 
verwondt ons gezichtsvermogen (Mitchell 2001). 
 Een mogelijke strategie om manieren van kijken 
naar niet-normatieve lichamen af te leren en opnieuw 
aan te leren, zou gelegen kunnen zijn in wat ik de ‘dub-
bele rol’ van het kijken naar lichamen noem, een con-
cept dat fenomenologische theoretici als volgt heb-
ben omschreven: ‘Het lichaam […] is niet slechts een 
object in de wereld zoals dat wordt bestudeerd door 
de wetenschap, noch is het louter een assemblage of 
juxtapositie van onderdelen: het is een waarneembaar, 
geleefd lichaam, een dynamische eenheid die veran-
dert door de omgang met een omgeving waarop zij 
reageert en die zij actief structureert.’ [Cursief in de 
bron, JS] (Simonsen 2012, p. 16) Als kijken naar andere 
lichamen gebaseerd is op de bijzondere capaciteit van 
het lichaam om tegelijkertijd te kijken en bekeken te 
worden tijdens interacties met zijn omgeving, dan kan 
het kijken ook een weerspiegeling van iemands zelf 
bieden dóór naar anderen te kijken. Kijken is niet alleen 
naar buiten gericht, maar vormt en transformeert de 
kijker. In fenomenologische zin is kijken dus niet pas-
sief, vastomlijnd of eendimensionaal, maar maakt het 
deel uit van een contingent en ervaringsgericht pro-
cedé dat altijd begint vanuit de positie van het subject, 
beïnvloed door de vaardigheden van dat subject.
Iemands eigen ‘visie’ is van nature tegenstrijdig: het 
is tegelijkertijd datgene wat je het beste en het minst 
goed kent, omdat het dichtbij jezelf staat én tegelij-
kertijd ongrijpbaar is, in die zin dat het kijkend subject 
zich niet bewust is van eigen mechanismen, functies, 
gewoonten, automatismen en blinde vlekken. Het is 
daarom een kwetsbare plek in hoe iemand de wereld 
ervaart. Ik beschouw kijken zodoende als een kwets-
baar project an sich.

KWETSBAAR GEZICHTSVERMOGEN

Met behulp van een still uit een documentaire van Gitta 
Gsell en Gesa Ziemer, wil ik hier illustreren hoe de 
ervaring van iemands visie als kwetsbaars óók produc-
tief kan zijn. In dit beeld zien we danser en choreograaf 
Raimund Hoghe die optreedt in de documentaire Augen 
blickeN (Point of View, 2005).

Hoghe staat op een podium, met zijn ontblote rug naar 
ons toegekeerd. Een rode stok in Hoghe’s rechter-
hand beweegt van de ene naar de andere kant, over 
zijn asymmetrisch gevormde rug, en laat een rode lijn 
op zijn huid achter. Hoghe’s bochel is een deel van zijn 
lichaam dat gewoonlijk bedekt is met kleding (niet ont-
bloot) en desondanks een continue aanleiding is voor 
anderen om te staren (zie R. Garland-Thomson 2009, 
over staren met betrekking tot lichamelijke beperkin-
gen). In Augen blickeN maakt Hoghe zijn eigen lichaam 
op zo’n manier kwetsbaar, dat hij de kijker kwetsbaar 
laat voelen wanneer deze naar Hoghe’s ontblote huid 
kijkt: de kijker ondergaat de gevoeligheid van de 
dansers huid door verbanden te leggen met zijn/haar 
eigen reactie op herhaalde aanraking. Zien wordt hier 
voelen, vanwege de vereenzelviging met een lichame-
lijke ervaring. Deze vorm van vereenzelviging is spe-
cifiek verbonden met Hoghe’s zintuiglijke, doorvoelde 
ervaring en niet zozeer met hoe hij beweegt, hij eruit 
ziet of andere esthetische vormen van representatie.
 Door de kijker aan een gedeelde lichamelijke sen-
satie – irritatie aan de huid – te doen denken, verandert 
Hoghe het kijken naar een vervormd lichaam in vereen-
zelviging, door te kijken met een kwetsbaar oog. De 
danser transformeert het risico van zichzelf blootstel-
len aan een blik gericht op lichamelijke kwetsbaarheid, 
in een productief proces van kijken. Het kijken wordt 
een gedeeld lichamelijk project dat niet afhankelijk 
is van categoriën als ‘beperkt’ versus ‘niet-beperkt’, 
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‘sterk’ versus ‘zwak’, of ‘normale’ versus ‘abnormale 
lichamen’. Dit kunstwerk daagt onze visie uit en maakt 
ons bewust van het feit dat ons kijken niet alleen par-
tijdig en verblindend is, maar ook (zelf-)reflectief en 
kwetsbaar kan zijn.
 Quinns sculptuur en Hoghe’s performance leggen 
een zeker ongemak aan de dag rondom kijken naar 
anderen en een zelf. Voor ‘anders kijken’ hebben we 
zulk visueel ongemak, blinde vlekken en onzeker heden 
nodig. Door ‘mislukkingen’ bij het kijken te aanvaar-
den kan men beter andere lichamen ervaren: niet 
eenvoudig weg als anders, maar als prikkelend en ver-
rassend. Omgang met mensen met beperking, zowel 
in de theorie als in de kunst, biedt ons manieren om 
anders te gaan kijken en helpt ons gemeenschappe-
lijke praktijken van het categoriseren en hiërarchisch 
waarderen van lichamen af te leren.

EEN DISABLED MUSEUM

Zoals ik echter heb laten zien met de sculptuur van 
Quinn, zal het representeren van disability onder de 
gangbare conventies rondom het tentoonstellen van 
kunst in openbare ruimtes, géén kritisch engagement 
met beperkingen garanderen. In plaats daarvan stel 
ik voor dat kritische musea processen beginnen, om 
ons bewust te maken van hoe we naar onszelf en naar 
anderen kijken, hoe we disability cultureel betekenisvol 
kunnen maken, en hoe we nieuwe manieren van kijken 
kunnen leren middels het concept disability. Zulke pro-
cessen kunnen worden aangezwengeld door ontmoe-
tingen te ervaren met fysiek beperkte lichamen, door 
zintuigelijk te leren voelen wat en hoe andere lichamen 
voelen, en door iets onbekends te ervaren. Het louter 
tonen van ‘fysiek beperkte’ lichamen in kunst zal niet 
succesvol een einde weten te maken aan de conventio-
nele kijk die we wellicht op mensen met een beperking 

Gsell, G. & Ziemer, G., 2005, Augen blickeN (Point of View), documentaire, 48 min., 
kleur, Digi Beta (Zwitserland: Mirapix) [Raimund Hoghe].
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hebben. Musea moeten ook de beperkende en beperkte 
praktijken openbaren van het kijken naar en ervaren van 
alle lichamen. Het doel moet zijn de tekortkomingen van 
de normatieve visie aan de orde te stellen, en het plezier 
te benadrukken van het op een andere manier naar 
anderen en zichzelf kijken. Het museum kan zijn bezoe-
kers helpen nieuwe manieren van kijken aan te leren. (Ik 
verwijs naar een presentatie van Andries Hiskes (2017), 
waarin hij oppert dat we praktijken moeten ontwikkelen 
van ‘fysieke beperkingen lezen’, een werkwijze geïnspi-
reerd door het idee ‘monsters lezen’ dat ik eerder heb 
ontwikkeld in Sturm (2014).

Verwijzend naar choreograaf Jérôme Bels concept 
van het ‘disabled theater’ (geciteerd in Umathum & 
Wihstutz 2015), zou ik dit artikel willen besluiten met 
een uitweiding over mijn ideeën over een disabled 
museum. Bels disabled theater deconstrueert de pre-
scriptieve conventies van het theater. De praktijk van 
een disabled theater verwijst consequent naar een 
kritische blik op het theater als culturele instelling 
en sociaal-kritisch instrument. De bedoeling is het 
theater letterlijk ‘uit te schakelen’, de conventies en 
de normen van het theater ter discussie te stellen, 
te voorkomen dat het theater ‘naar behoren’ functio-
neert en ‘de macht aan het theater te ontnemen, tot 
het punt waarop het zich verzet.’ (Bel in Umathum & 
Wihstutz 2015, p. 8) Dit perspectief impliceert dat 
geen theatrale regel of logica als vanzelfsprekend mag 
worden beschouwd, of liever gezegd, dat deze regels, 
normen en conventies worden gedeconstrueerd en 
zichtbaar worden gemaakt. In dit opzicht maakt Bels 
disabled theater de conventies ongedaan die door de 
onwenselijke indeling van lichamen in de categorieën 
‘beperkt’ versus ‘niet-beperkt’ worden opgelegd. Voor 
Bel ‘gaat theater precies over het kunnen zien wat je 
niet gewend bent te zien, over wat verborgen is en aan 
het zicht onttrokken. … Het theatrale instrument is een 

manier om [een] ontmoeting met het onbekende uit te 
lokken’ (Bel 2012).
 Als in Bels disabled theater fysiek beperkte acteurs 
het podium betreden, wie zouden dan de ‘acteurs’ in 
het disabled museum moeten zijn? Omdat de conven-
ties van het theater en musea verschillen, moet het ‘uit-
schakelen’ van musea noodzakelijkerwijs andere paden 
van ontwrichting volgen. We moeten ons afvragen hoe 
een disabled museum eruit zal zien. Welke stappen 
moeten worden gezet om macht aan het museum te 
ontnemen, totdat het zich verzet? Hoe zou een museum 
eruitzien zonder een ideologie van bekwaamheid? En 
kan het museum dienen als een plaats van emancipatie 
voor mensen met een beperking, terwijl het de zoge-
noemd niet-beperkte bezoekers leert om anders naar 
fysieke beperkingen te kijken?
 Quinns sculptuur en het portret van Hoghe in Augen 
blickeN stimuleren allebei een publiek discours, en 
representeren het leven met een beperking op een 
positieve en zichtbare manier. Beide kunstwerken 
dagen de gebruikelijke manieren van kijken uit, waar-
door mensen met een beperking gepathologiseerd 
en geïmmobiliseerd worden. Alison Lapper Pregnant 
bereikt dit doel door zelfvertrouwen en empowerment 
tentoon te spreiden, evenals een zeker dédain jegens 
degenen die in haar een monstrueuze ander (of een 
monstrueuze moeder) menen te herkennen. In tegen-
stelling tot deze manier van kijken toont Hoghe’s per-
formance in Augen blickeN zijn bijzondere ervaring van 
kwetsbaarheid, in het licht van de categoriserende en 
dikwijls kwetsende blikken waaraan mensen met een 
beperking dagelijks worden onderworpen. 
 Een inclusief museum moet nadenken over zijn 
eigen voorwaarden voor de productie van een norma-
tieve kijk op lichamen. Voor een inclusief museum is 
het eenvoudig weg niet voldoende om veelomvatten-
der te worden in wat het tentoonstelt of in de manier 
waarop het tentoon stellingen ontwerpt (toegankelijk-
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heid is in dit verband belangrijk); het museum moet 
disability tegemoet treden door de eigen culturele 
praktijken van het kijken en produceren van een visie 
uit te dagen.

Als eerste stap richting het disabled museum moeten 
we een disabled esthetiek onderzoeken, een praktijk 
van kijken en presenteren van visies die de roman-
tische en terecht-bekritiseerde esthetisering van 
disability tegengaan. Een ‘beperkte’ esthetiek mag de 
problemen niet uit de weg gaan waarmee musea door 
fysiek beperkte mensen geconfronteerd worden, en 
moet weigeren naar rechttoe-rechtaan oplossingen te 
zoeken: het aanvaardt de complexiteit van ons kijken.
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Quinn, M., 2005, Alison Lapper 
Pregnant, sculptuur, marmer, 355 
x 180,5 x 260 cm, installatie op 
Trafalgar Square [The Fourth 
Plinth], Londen, foto: Marc Quinn 
studio.

Gsell, G. & Ziemer, G., 2005, 
Augen blickeN (Point of View), 
documentaire, 48 min., kleur, 
Digi Beta, (Switzerland: Mirapix) 
[Raimund Hoghe].
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Perceptie en illusie: 
Wat is het verschil?
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Disability en skill: 
Richting een vaardig museum 
van de toekomst
Dr Erik Rietveld



In dit artikel gaat het om de beleving van 
dat wat ons via onze zintuigen bereikt. Onze 
zintuigen vertalen prikkels uit onze omge-
ving naar neurofysiologische processen die 
ergens in onze hersenen ons een indruk 
verschaffen van die omgeving. Dit klinkt 
eenvoudiger dan het is. Er blijken wat haken 
en ogen te zitten aan de vertaling van een 
buiten ons bestaande wereld en de beleving 
ervan (Dijksterhuis 2014). 

Het idee van een objectief vaststaande wereld buiten 
ons, die we kunnen leren kennen via onze zintuigen, is 
te eenvoudig. Zelfs een strikt wetenschappelijke studie 
van die buitenwereld begint bij belevingen die ons door 
onze zintuigen worden aangereikt. Dus ook dat weten-
schappelijk begrip van hoe onze zintuigen ons dat 
beeld verschaffen is gebaseerd op zintuigindrukken. 
We worden geconfronteerd met een Catch-22. 
 Merlau-Ponty (1945) verwoordt het zo:

The whole universe of science is built upon 
the world as directly experienced, and if we 
want to subject science itself to rigorous 
scrutiny and arrive at a precise assessment 
of its meaning and scope, we must begin by 
reawakening the basic experience of the world 
of which science is the second-order expres-
sion. Science has not and never will have, by 
its nature, the same significance qua form of 

Perceptie en illusie: 
Wat is het verschil?

Garmt Dijksterhuis 

Garmt Dijksterhuis studeerde experimen-
tele psychologie en methodologie aan de 
Universiteit Utrecht en sloot zijn promotie-
onderzoek af aan de afdeling Datatheorie 
van de Universiteit Leiden. Hij schreef en 
was co-auteur van honderden publicaties 
over sensorisch en consumentenonder-
zoek, statistiek en psychologie. Hij heeft 
meer dan 25 jaar onderzoekservaring in 
multi-zintuiglijke waarneming (met name 
van eten) en in experimentele psychologie. 
Garmt leidde verder verscheidene onder-
zoeksprojecten voor universiteiten, onder-
zoeksinstituten en bedrijven.
 Het Van Abbemuseum, en het Special 
Guests-programma, heeft Garmt uitgeno-
digd te schrijven en presentaties te geven 
over sensorische waarneming, in het bij-
zonder over de minder bekende zintuigen 
(zoals geur, tast en smaak). Garmts kennis 
van en onderzoek naar sensorische waar-
neming droeg bij aan de multi-zinguiglijke 
aanpak van het museum.
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being as the world which we perceive, for the 
simple reason that it is a rationale or explanation 
of that world. (Merleau-Ponty 1945)

In dit artikel wordt aan de hand van illusies geïllus-
treerd dat onze waarneming van de omgeving niet 
altijd overeenstemt met een wetenschappelijke 
beschrijving van die omgeving. Het zijn twee verschil-
lende visies op de werkelijkheid. Van geen van deze 
beide kan worden beweerd dat hij belangrijker is dan 
de andere. Er zijn altijd alternatieve interpretaties van 
wat onze zintuigen ons willen vertellen. Illusies zijn hier 
een voorbeeld van, maar ook de verschillende interpre-
taties die mensen van eenzelfde object kunnen geven. 
Al is de mens een visueel ingesteld wezen, dit betekent 
niet dat het zien altijd het belangrijkst is. Elk waar-
genomen object is samengesteld uit de zintuigindruk-
ken van vele zintuigen. Hiernaast spelen ook de ideeën 
die iemand over de werkelijkheid heeft een belangrijke 
rol bij het creëren van die waarneming.

ILLUSIES (1)

Een van de meest eenvoudige visuele illusies is de 
zogenaamde horizontaal-verticaalillusie. De directe 
beleving van de figuur is een verticale lijn die staat 
in het midden van een iets kortere horizontale lijn 
(Figuur 1, links). Dit vertellen uw zintuigen en uw brein 
u. De meetkundige visie is een andere. Een liniaal zal 
laten zien dat de horizontale en de verticale lijn precies 
even lang zijn (Figuur 1, rechts). Dit noemen we een 
illusie. U ziet niet hoe het echt zit… of is het andersom? 
De liniaal laat niet zien hoe het echt zit. Waarom zou 
een liniaal een echtere omgeving laten zien dan die 
u direct waarneemt? Het liniaal-model van de werke-

lijkheid werkt vaak erg goed, bijvoorbeeld wanneer u 
constructies maakt die in elkaar moeten passen. In het 
visuele domein, zoals de schilderkunst of beeldhouw-
kunst, is de liniaal vaak minder belangrijk en zijn de 
ogen het belangrijkste meetinstrument. Dit geldt ook 
voor dagelijkse klussen in het huis: hangt u eens een 
kastje op in een oud huis dat scheve muren heeft. U 
werkt dan beter niet met de waterpas, maar doet deze 
klus ‘op het oog’.

Figuur 1. De horizontaal-verticaal-illusie. Links zoals u hem beleeft, met een 
verticale lijn die op een iets kortere horizontale lijn staat; Rechts zoals de 
meetkunde u vertelt, met twee even lange lijnen. Bron: onbekend.
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ZINTUIGEN

Het verhaal van de zintuigen is complexer dan het op 
het eerste gezicht lijkt. Zo zijn er om te beginnen veel 
meer zintuigen dan de spreekwoordelijke vijf (zien, 
horen, proeven, ruiken en voelen). 
 In de begindagen van de zintuigwetenschap, aan 
het einde van de negentiende eeuw, werden voorna-
melijk de ‘hogere’ zintuigen bestudeerd. Dit waren de 
zintuigen die ten grondslag lagen aan de kunsten en 
de taal, aan de ‘typisch menselijke’ activiteiten van zien 
om te lezen en luisteren, bijvoorbeeld naar muziek. De 
zogenaamd ‘lagere’ zintuigen (geur, smaak, gevoel) 
werden weinig onderzocht. Ze werden als meer ‘dier-
lijk’ ervaren en mogelijk ook te intiem gevonden. Elk 
zintuig bestaat uit een aantal receptorcellen die infor-
matie uit de omgeving omzetten in elektrische activiteit 
van zenuwcellen, deze elektrische pulsen bereiken 
uiteindelijk ons brein.

Tabel 1 geeft een overzicht van een aantal zintuigen, met 
het aantal gerelateerde typen receptorcel. Laten we de 
ogen eens met de reuk vergelijken. In het oog zitten vier 
verschillende soorten receptor (3 voor kleur en een voor 
zwart-wit). In de neus zitten ongeveer 350 verschillende 
soorten receptor. U kunt dus in principe veel meer geu-
ren ruiken dan u kleuren kunt onderscheiden (zie ook 
Dijksterhuis 2017). De reuk is dus belangrijk: waarom 
zouden er anders zo veel verschillende geurreceptoren 
zijn ontstaan in de loop van de evolutie? 
 Het voelen is ook een belangrijk zintuig en wordt 
tekortgedaan door zijn eenduidige naam. Er zijn meer-
dere, gespecialiseerde zintuigcellen voor warmte, 
koude, vibratie, druk, snelle pijn, zeurende pijn, die ons 
allemaal andere indrukken van onze omgeving ver-
schaffen. Er is zelfs een speciaal gevoelszintuig voor 
streling. Dit zijn zenuwen die alleen op zachte aanra-
kingen reageren. 

* Het gehoor zit wat anders in elkaar, maar 
de haarcellen in het slakkenhuis kan men 
zien als de receptorcellen.

Tabel 1 Overzicht van een aantal verschillende zintuigen met de anatomische structuur en 
(een schatting van) het aantal verschillende receptoren.

 Zintuig Anatomische  Receptorsystemen Aantal
 categorie structuur 

1 Gezicht netvlies 3 kleur, 1 z/w 4

2 Gehoor Slakkenhuis Haarcellen die op 100*
   verschillende frequenties 
   reageren (orgaan van Corti)

3 Smaak Tong Zoet (1), zuur (1), zout (1),  32
   bitter (25), umami (4)

4 Reuk Reukepitheel 350 verschillende typen 350

5 Evenwicht Vestibulair orgaan 3 halfcirkelvormige kanalen 3

6 Huidzintuigen Druk, vibratie,  Mechanoreceptoren 4
  streling in de huid

7 Bewegings- spierspoeltjes Mechanoreceptoren 2
 zintuigen  in de spieren

8 Pijn A, CΔ Zeurende pijn, stekende pijn 2

9 Temperatuur Koude-, warmte Receptoren in de huid 2
  receptoren
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 De James-Lange theorie van emotie zegt dat emo-
ties primair lichamelijke reacties zijn als gevolg van 
sommige prikkels uit de omgeving. Als we deze licha-
melijke reacties waarnemen is dat natuurlijk dankzij de 
betrokken receptoren in ons lichaam. Zo bezien zouden 
we ook emoties kunnen beschouwen als – indirect – 
geleverd door onze zintuigen. 

TOPDOWN INVLOEDEN

Wanneer we iets waarnemen, wat bepaalt dan hoe 
onze beleving eruit ziet? Zien we wat er ‘echt’ is, of zijn 
we zelf voor een deel verantwoordelijk voor de inhoud 
van onze waarnemingen? Zoals eerder beweerd, is 
onze waarneming een gevolg van de zintuigactiviteit, 
maar niet alleen daarvan. De zintuigen leveren zoge-
naamde bottom-up invoer. Daarnaast is er top-down 
invoer die afkomstig is van de informatie die deel uit-
maakt van ons psychologisch systeem.
 Veel van wat we waarnemen wordt gestuurd door 
onze verwachtingen over wat we in bepaalde situaties 
wel of niet zullen waarnemen. Waar komen zulke ver-
wachtingen vandaan? Iedereen draagt een hoop erva-
ringen met zich mee, opgeslagen in het geheugen. Veel 
hiervan is niet direct toegankelijk, maar het heeft effect 
op hoe we ons gedragen en ons voelen. Het draagt ook 
bij aan onze verwachtingen onder bepaalde omstan-
digheden – verwachtingen over wat we waarnemen en 
over wat onze zintuigen aanleveren. Verwachtingen 
bepalen dus mede hoe we de zintuiginvoer verwerken 
en dus ook wat we uiteindelijk waarnemen.
 Is het mogelijk om tweemaal exact dezelfde waar-
neming te hebben? In termen van alleen bottom-up 
zintuiginvoer misschien wel, maar in werkelijkheid niet. 
Omdat ons geheugen altijd een reactie op de eerste 
keer dat we iets waarnemen zal registreren, zullen 
we dezelfde invoer een tweede maal toch iets anders 

ervaren. De prikkel is wellicht niet veranderd, maar wij 
(via ons geheugen) wel.

ILLUSIES (2)

Illusies kunnen ons een mooie kijk verschaffen op hoe 
we de buitenwereld waarnemen. Wat is een illusie 
precies? Een illusie wordt wel gedefinieerd als een 
‘foutieve waarneming van reële externe prikkels’. Ech-
ter, nu we gezien hebben dat ook het wetenschappelijk 
systeem (de liniaal) maar één bepaalde werkelijkheid 
laat zien, kunnen we een illusie ook anders definiëren: 
Een illusie is alleen een illusie wanneer deze vanuit 
meer dan één systeem geïnterpreteerd kan worden. 
In het voorbeeld van de horizontaal-verticaal illusie in 
Figuur 1 zijn dit het systeem van de liniaal en dat van de 
subjectieve beleving.
 Er zijn heel veel visuele illusies bekend, maar veel 
minder bekend zijn de illusies in andere zintuigen. 
Toch zijn er voor elk zintuig wel illusies te vinden. In het 
gehoor zijn er de zogenaamde Shepard-tonen (Shepard 
1964) die altijd maar omhoog (of omlaag) blijven gaan 
maar toch nooit ophouden. Er bestaat ook een illusie 
van temperatuur en pijn die de ‘thermal grill-illusie’ 
heet (Craig en Bushnell 1994). Hierbij wordt een (soms 
pijnlijke) hittesensatie geleverd door lauwe en koude 
prikkels die geen van beide afzonderlijk pijnlijk zijn, 
maar tezamen zijn ze dit wel. Er zijn mooie illusies met 
kleuren, die laten zien dat de kleur die u waarneemt niet 
afhangt van het licht dat uw netvliezen bereikt, maar 
volledig afhangt van de context van dat licht (Figuur 2).
 
Er zijn ook cognitieve illusies. Een mooi voorbeeld is de 
grap die vaak wordt toegeschreven aan Groucho Marx: 
‘Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana.’
Op het eerste gezicht zult u denken: ‘Fruit vliegt 
toch niet? Hoe kan fruit dan als een banaan vliegen? 
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Bananen vliegen óók niet. Dit is onzin!’ Dan realiseert 
u zich dat u door het eerste zinnetje op het verkeerde 
been bent gezet. U denkt daardoor aan het werkwoord 
‘vliegen’ en niet aan het zelfstandig naamwoord 
(vliegende insecten), en óók niet aan fruitvliegjes die, 
inderdaad, gek zijn op bananen.
 Er bestaan zelfs illusies van het zelf, met vernuftige 
virtual reality-opstellingen die je laten geloven dat je 
achter jezelf zit en naar jezelf kijkt. Ook is het niet zo 
moeilijk mensen ervan te overtuigen dat een namaak-
hand hun eigen hand is. In de ‘rubberen hand’-illusie 
gaat een rubberen nephand voelen alsof het de eigen 
hand is.
 Hoe cognitieve illusies onze oordelen, onze keuzen 
en gedrag bepalen is door psychologen in detail onder-
zocht. In 2002 is de Nobelprijs voor economie zelfs 
uitgereikt aan Daniel Kahneman, een psycholoog die 
veel onderzoek heeft gedaan naar niet-rationele (dus 
mogelijk: illusoire) beslissingsprocessen, in het bij-
zonder in een economische context (zie Kahneman 
2011). Er lijkt geen grens te bestaan aan illusies, of 
aan de beleefde werkelijkheid die vaak anders is dan 
een alternatief systeem wil doen geloven. De gemid-
delde beslisser blijkt vaak niet rationeel. Zijn we dan 
allemaal overgeleverd aan de invloed van illusies? Of 
is de wetenschap er pas later achter gekomen dat het 
rationele model van menselijke beslissingen vaak niet 
klopt? Ik ben overtuigd van het laatste.

CONCLUSIE

De subjectieve beleving houdt zich vaak niet aan 
modellen die de werkelijkheid beschrijven. Daarom 
moet men alle zintuigen, hun interacties, maar zeker 
ook de (subjectieve) kennis van de waarnemer meene-
men om de beleving van een persoon op een bepaald 
moment te kunnen begrijpen en voorspellen. Hierdoor 

Figuur 2. De kleur van het bruine blokje op het bovenvlak is gelijk (d.w.z. het licht 
dat ervan weerkaatst wordt is gelijk) aan de kleur van het gele blokje op het 
voorvlak. Uw beleving vertelt u iets anders, de blokjes zijn respectievelijk bruin en 
geel. Bron: onbekend.
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is dus ook elke beleving subjectief. Niemand dan het 
subject zelf heeft op een bepaald moment precies dat 
perspectief op een waarneming en heeft die specifieke 
persoonlijke geschiedenis.
 Het begrijpen van de subjectieve beleving kon wel 
eens de volgende grote uitdaging voor de psychologi-
sche wetenschap zijn.
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Dat ík, als specialist in vaardig handelen of 
skilled abilities, een artikel over disability 
schrijf, lijkt wellicht tegenstrijdig. Maar ik 
ben van mening dat wat we in de loop der 
jaren hebben geleerd over vaardigheden 
(skills) net zo goed geldt voor mensen mét 
als mensen zonder beperking. De reden 
hiervoor is dat wanneer men níet over een 
bepaalde vaardigheid beschikt, zoals bij-
voorbeeld het zintuig zicht, men sterker 
vertrouwt op andere vaardigheden die men 
heeft om met de omgeving om te gaan. 
Met andere woorden: beperkingen tasten 
iemands capaciteit tot interactie met de 
omgeving niet aan; ze vragen simpelweg om 
andere vaardigheden die gebruikt kunnen 
worden om zich tot de wereld te verhouden.

Vaardige interactie is een belangrijk aandachtspunt 
in ons filosofisch onderzoek aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar we het zogenaamde Skilled Inten-
tionality Framework (SIF) hebben ontwikkeld. In onze 
publicaties over dit onderwerp hebben we al veel 
verschillende dimensies van vaardigheden onderzocht, 
waaronder hoe verschillende locaties ons gedrag kun-
nen beïnvloeden. In kunstmusea en tentoonstellingen 
is het bijzonder interessant te observeren hoe mensen 
met verschillende vaardigheden kunstwerken ervaren 
en zich tot deze kunstwerken verhouden – dit hebben 
we zelf mogen ervaren met een installatie als The End 
of Sitting van RAAAF | Barbara Visser (Rietveld 2016; 
Rietveld et al 2015). Dit artikel wil nieuwe mogelijkhe-

Disability en skill: 
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toekomst
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den voor musea verkennen die ontstaan wanneer we 
nader bestuderen hoe mensen met beperkingen hun 
specifieke vaardigheden inzetten in een museumcon-
text.

BEWEGEN RICHTING OPTIMALE GRIP

Het Skilled Intentionality Framework (Bruineberg & 
Rietveld 2014, pp. 1-4; Rietveld, Denys & Van Westen, 
2018) is een filosofische benadering gericht op het 
begrijpen van wijzen waarop mensen in het dagelijks 
leven en situaties van expertise omgaan met hun 
omgeving middels de vaardigheden die zíj bezitten. 
Centraal in deze aanpak staat het begrip ‘affordances’: 
de mogelijkheden om te handelen die de omgeving 
ons biedt (Gibson 1979). Door onze vaardigheden te 
gebruiken, staan we open voor en reageren we op die 
affordances die voor óns relevant zijn – klaar voor inter-
actie. Skilled Intentionality wordt gedefinieerd als het 
tegelijkertijd grip hebben op meerdere affordances.
 Door simpelweg te reageren op relevante affor-
dances kunnen vaardige personen bewegen richting 
optimale grip op hun omgeving (Merleau-Ponty 
1945/2002; Rietveld & Brouwers 2016). Men kan 
dit zien als het tot stand brengen van een relatieve 
balans, de juiste afstemming tussen de specifieke 
situatie en het individu met specifieke capaciteiten.

De houding van Juan Muñoz’ Listening figure (afbeel-
ding hiernaast) laat deze neiging naar optimale grip 
zien: om goed te kunnen luisteren, buigt de figuur zich 
zijwaarts, richting de muur.
 De volgende afbeelding laat dit fenomeen nog-
maals zien. Hoewel mensen met beperkingen anders 
reageren op andere affordances, omdat ze op andere 
vaardigheden vertrouwen, is hun neiging tot optimale 
grip op dezelfde manier gestructureerd als bij mensen 

Juan Muñoz, 1991, Listening figure, gepatineerd bronzen beeldhouwwerk, 
135x74x73 cm, Van Abbemuseum, Eindhoven.
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zonder beperking: door in te spelen op de relevante 
affordances in hun specifieke situatie. Op deze afbeel-
ding tracht een blinde bezoeker in het Van Abbe-
museum optimale grip op het kunstwerk te verkrijgen 
door het te voelen, terwijl een groep mede-bezoekers 
hem omringt en luistert naar de man die over zijn 
ervaring van het kunstwerk vertelt: zo maakt de groep 
kennis met het werk zonder het daadwerkelijk te zien. 
Merk op dat ze, in reactie op de affordance, luisteren 
naar degene die een auditieve beschrijving geeft, een 
halve cirkel vormen zoals niet-blinde mensen dat ook 
zouden doen, aangezien zij het kunstwerk waarnemen 
met een vaardigheid die ze delen met mensen die niet 
visueel beperkt zijn: naar elkaar luisteren.

Nauwkeuriger gedefinieerd zijn affordances relaties 
tussen aspecten van de (socio)materiële omgeving 
en vaardigheden die beschikbaar zijn in een bepaalde 
levensvorm. De menselijke levensvorm omvat veel 
sociaal-culturele praktijken (Rietveld & Kiverstein 2014; 
Rietveld et al. 2015; van Dijk & Rietveld 2017). Álle 
mensen maken deel uit van de menselijke levensvorm, 
ook al behoren zij mogelijkerwijs tot verschillende 
sociaal-culturele praktijken. In de context van leven 
met een beperking is onze definitie van affordances 
bijzonder interessant, omdat zij impliceert dat leden 
van de menselijke levensvorm met een beperking op 
een ‘niet-standaard’ manier grip proberen te krijgen 
op de wereld, en dat bijvoorbeeld dove mensen vaar-
digheden hebben waar anderen van zouden kunnen 
leren. Doven, bijvoorbeeld, beschrijven hun manier van 
met de omgeving omgaan soms als het hebben van 
een ‘brede’ kijk op dingen. Ze beschikken dus over een 
relatief zeldzame vaardigheid – het hebben van een 
‘brede blik’ – die (in sommige gevallen) beschikbaar 
kan worden gesteld aan andere mensen: mensen die 
niet doof zijn willen deze vaardigheid misschien ook 
leren, omdat die hun van pas kan komen. Ook een 

Neiging tot optimale grip bij blinde museumbezoekers tijdens een Special Guests-tour
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blinde persoon kan mij, een ziende persoon, bijvoor-
beeld leren hoe je een kunstinstallatie op een heel 
andere manier kunt beleven.

AFFORDANCES EN VAARDIGHEDEN IN MUSEA

Wat zouden deze inzichten kunnen betekenen voor 
de toekomst van musea? Ik denk dat in het museum 
van de toekomst – dat vanzelfsprekend voor iedereen 
toegankelijk moet zijn – er een fascinerende uitwisse-
ling zou kunnen plaatsvinden waarbij bezoekers met 
een beperking worden aangemoedigd en gefaciliteerd 
hun vaardigheden om kunstwerken te ervaren te delen 
met anderen die geïnteresseerd zijn in het verwerven 
van zulke vaardigheden. Dit zou andere bezoekers in 
staat stellen om aspecten van kunst te ervaren die 
zij anders niet zouden kunnen ervaren, bijvoorbeeld 
door het verwerven van de capaciteit om kunstwerken 
‘breed te bekijken’.
 Het oorspronkelijke onderwerp van het Special 
Guests-symposium in het Van Abbemuseum in 2015 
was ‘inclusie en het museum’, maar veel sprekers 
bespraken toegankelijkheid. Het is, mijns inziens, inte-
ressant dat bijna alle deelnemers aan een symposium 
met het onderwerp ‘inclusie’ juist over toegankelijkheid 
spraken. Hoe zou dat komen? Wanneer je geen toe-
gang hebt tot de ruimtes waar dingen gebeuren (het 
museum), word je inderdaad buitengesloten en kun je 
onmogelijk de kunstwerken ervaren. Ik denk echter 
dat de reden waarom zoveel sprekers op het Special 
Guests-symposium het belang van toegang benadruk-
ten, te maken heeft met een andere cruciale voor-
waarde voor het ervaren van kunstwerken: perceptie 
of beter: selectieve openheid voor affordances.
 Het is van belang te erkennen dat iedere museum-
bezoeker kan reageren op verschillende relevante 
affordances op basis van zijn of haar specifieke 

set van vaardigheden, en op die manier kan iedere 
bezoeker hetzelfde kunstwerk ervaren. Het Special 
Guests- programma van het Van Abbemuseum stelt 
mensen met een beperking in staat gebruik te maken 
van andere vaardigheden in de omgang met de door 
hetzelfde kunstwerk geboden affordances. Blinden 
kunnen het kunstwerk bijvoorbeeld aanraken, ruiken 
en optillen. Zij vertrouwen zodoende op vaardigheden 
waarover zij beschikken om andere mogelijkheden 
tot actie aan te grijpen – andere affordances die het-
zelfde kunstwerk biedt. Zodoende verkrijgt men toe-
gang tot het kunstwerk en ervaart men het door zich 
in te laten met de affordances die uitnodigen om aan 
te raken, te ruiken of op te tillen. In ieder geval gaat 
het nog altijd om het fenomeen van vaardige omgang 
met affordances, zij het door gebruik te maken van 
ándere capaciteiten dan waar mensen zonder beper-
king gewoonlijk gebruik van maken in een museale 
omgeving. Ook hier is dus het Skilled Intentionality 
Framework van toepassing.
 Een ander belangrijk aspect van het Skilled Inten-
tionality Framework, in de context van disability studies, 
is dat er in de ecologische niche van de menselijke 
levensvorm niet slechts enkele, maar een oneindig aan-
tal affordances zijn. In elke situatie maken we simpel-
weg gebruik van die affordances die op dat moment 
voor ons relevant zijn, op basis van waar we om geven 
en, hoofdzakelijk, op basis van wat we kúnnen – gege-
ven onze vaardigheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
blinde mensen die een beeldhouwwerk aanraken, rui-
ken en optillen, slechts een beperkt aantal affordances 
benutten die in die situatie beschikbaar zijn. Met andere 
woorden, ze reageren slechts op een deelverzameling 
van alle affordances die het kunstwerk in zijn context 
biedt. Van cruciaal belang is dat hetzelfde geldt voor 
mensen zonder beperking: ook zij grijpen slechts een 
klein deel van alle beschikbare affordances aan en heb-
ben louter grip op die subset. Niemand beschikt over 
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alle vaardigheden die de menselijke levensvorm te bie-
den heeft. Vanuit het perspectief van het Skilled Inten-
tionality Framework is er dus geen principieel verschil 
tussen ‘beperkte’ en ‘niet-beperkte’ manieren om met 
de wereld om te gaan: de individuen uit beide groepen 
zijn beperkt in hun greep op de enorme hoeveelheid 
beschikbare affordances. Dit betekent uiteraard niet dat 
er geen verschil bestaat tussen de manier waarop de 
mensen in deze twee groepen gezien worden – denk 
maar aan talloze situaties waarin mensen met een 
beperking gediscrimineerd worden.
 Een ander voorbeeld waaruit de relevantie van 
vaardigheden blijkt, zijn de onzekerheden die veel 
mensen zonder beperking ervaren bij het ontmoeten 
van mensen met beperkingen. Het omgaan met en zich 
verhouden tót mensen met een beperking is vanzelf-
sprekend óók een vaardigheid die men kan ontwikke-
len en verwerven (Moltke Martiny 2015). In feite zou 
het museum van de toekomst een rol kunnen spelen bij 
het aanleren en ontwikkelen van zulke vaardigheden, 
bijvoorbeeld door evenementen te organiseren waar-
bij blinde bezoekers de meerderheid vormen en niet-
blinde personen ook deelnemen. Zo een evenement 
kan beschouwd worden als een belangrijke sociale 
affordance – een mogelijkheid voor sociale interactie – 
die mensen uit verschillende sociaal-culturele groe-
pen in staat stelt iets te ontwikkelen wat we elders 
‘trusted familiarity’ (vertrouwde familiariteit) hebben 
genoemd (Rietveld, Rietveld & Martens 2017). Door 
vaker onder mensen met een beperking te verkeren 
worden onzeker heden en schroom rondom communi-
catie met hen weggenomen, en kan men vaardigheden 
verwerven om om te gaan met mensen met een beper-
king – iets wat niet moeilijk, maar zeker belangrijk is en 
geleerd dient te worden.
 Deze op affordances gebaseerde aanpak kan inte-
ressant zijn voor het Van Abbemuseum, gezien de 
belangstelling van dit museum voor de manier waarop 

mensen het museum gebruiken en zich verhouden 
tot de kunstwerken, de omgeving en andere museale 
assets. Ik denk dat we in het museum van de toekomst 
een verschuiving zullen zien naar waartoe het museum 
mensen zoal niet kan zetten en stimuleren. Dit omvat, 
maar is niet beperkt tot, hoe mensen zich kunnen 
verbinden met de materialiteit van kunstwerken en het 
soort ervaringen dat daaruit voortvloeit. Mensen kun-
nen worden aangemoedigd om beter gebruik te maken 
van de verschillende beschikbare handelingsmoge-
lijkheden – in bredere zin, dus inclusief waarnemings-
mogelijkheden – die op dit moment nog niet in de 
museale setting aanwezig zijn. Mensen kunnen ertoe 
worden aangezet zich niet alleen met kunstwerken 
en kunstenaars bezig te houden, maar bijvoorbeeld 
ook met de leegstaande ruimtes of afvalproducten. 
Het gaat bij affordances onder andere om gebruiks-
mogelijkheden; zij zijn daardoor een nuttig concept 
om ons voor te stellen wat de toekomstige gebruiks-
mogelijkheden in musea zouden kunnen zijn. Het door 
mij beschreven Skilled Intentionality Framework duidt 
aan welke twee aspecten van belang zijn voor het 
stimuleren van een bredere betrokkenheid bij museale 
assets, namelijk: (1) het gebruiken van de verschillende 
sociaal- materiële aspecten van het museum (voorna-
melijk kunstwerken, maar ook teksten, ruimtes, afval, 
brochures, geluidsopnamen, enzovoort, inclusief de 
sociale aspecten van het museum: mensen, ontmoe-
tingen, contact uitwisselen, et cetera) en (2) de vaar-
digheden van diegenen die toegang verlenen tot deze 
aspecten in de museale omgeving.
 Uit het bovenstaande volgen twee suggesties: (a) 
stel mensen in staat om met verschillende omgevings-
aspecten om te gaan (fysieke toegankelijkheid maakt 
daar deel van uit; daarnaast kunnen bezoekers toegang 
krijgen tot andere interpretatieve en ervaringsgerichte 
lagen van het kunstwerk, bijvoorbeeld door de kun-
stenaar in het museum uit te nodigen) en (b) stimuleer 
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mensen om opener te staan voor onorthodoxe affor-
dances. Enkele manieren om dit te verwezenlijken zijn: 
het bevorderen van een speelse houding onder bezoe-
kers; bezoekers in groepen met mensen met vaardig-
heden uit verschillende sociaal-culturele praktijken 
plaatsen, of in groepen met mensen met én zonder 
beperking; mensen in staatstellen om maatschappelijke 
conventies te negeren die hun vrijheid beperken (dat 
wil zeggen: stimuleren om onorthodoxe affordances te 
verkennen, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk affordan-
ces te onderzoeken van een kopie van een kunstwerk, 
vooral verstorende of zelfs destructieve handelingen 
die met het origineel nooit zouden worden toegestaan); 
gebruikmaken van instrumenten en technologieën om 
de vaardigheden van mensen uit te breiden, zodat ze 
nieuwe affordances kunnen oppikken; iemand in hoog 
tempo onorthodoxe affordances laten demonstreren; 
kunstwerken in een heel andere context plaatsen waar 
we geneigd zijn ze meer te onderzoeken dan in het 
museum, bijvoorbeeld op een kinderspeelplaats of 
tijdens een feestje, midden in de nacht.

CONCLUSIE

Tot slot, skilled intentionality betekent de neiging om 
grip op meerdere affordances te krijgen, tegelijkertijd. 
Het Skilled Intentionality Framework opent interessante, 
nieuwe perspectieven voor zowel het vakgebied dis-
ability studies als voor degenen die geïnteresseerd zijn 
in het museum van de toekomst: de diverse vaardighe-
den die door verschillende bezoekers in het museum 
worden ingezet, kunnen worden uitgewisseld onder 
verschillende groepen, met als gevolg dat men rijkere 
ervaringen beleeft en meer openstaat voor het land-
schap van affordances in musea.
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Van Special Guests naar een 
andere vorm van gastheerschap 
Charles Esche



Het Special Guests-programma is iets waar 
we in het Van Abbemuseum terecht trots 
op zijn. Deze trots komt niet alleen door de 
aanzienlijke resultaten die we hebben ge-
boekt bij het verwelkomen van doorgaans 
buitengesloten of gemarginaliseerde ge-
meenschappen in het museum, maar be-
rust ook op een strategische respons die 
we hebben weten te formuleren op een 
reeks politieke eisen waar het museum de 
afgelopen tien jaar mee is geconfronteerd 
door stakeholders en begunstigers. Om te 
kunnen begrijpen waar Special Guests van-
daan komt, en waarom het zo innovatief én 
potentieel transformerend voor de gehele 
museale programmering heeft gewerkt, 
moeten we kort te rade gaan bij de geschie-
denis van kunst- en cultuursubsidie.
 
Vanaf de jaren vijftig werd het gebruik van belasting-
geld om cultuur te ondersteunen gerechtvaardigd door 
te verwijzen naar de wedijver die ten grondslag lag 
aan de Koude Oorlog. Door zowel politici als cultuur-
managers werden subsidies gejustificeerd als een 
manier om de verdraagzaamheid en vrijheid te laten 
zien die bij een democratische, anti-communistische 
samenleving hoorde. Het financieren van kunst, hoe 
onbegrijpelijk misschien ook voor het merendeel van de 
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bevolking, was een manier om de vrijheid van menings-
uiting en creatieve vrijheid in de gehele samenleving te 
garanderen. Toen ná 1989 vrijheid als product van het 
vrijhandelsbeleid werd ingezet, verdween langzamer-
hand de politieke toewijding aan de intrinsieke waarde 
van kunst. Nu bestaat zij alleen nog maar in herinnering. 
Dat kunst onbegrijpelijk kon zijn, was ooit een groot 
voordeel, maar nu is het haar Achilles hiel geworden. 
Het idee van de avant-garde is tot definitie van een 
zichzelf op de schouder kloppende minderheid verwor-
den, met als resultaat het verlies van een heldere visie 
op een gedeelde toekomst. In deze omstandigheden 
hebben politici begrijpelijkerwijs nieuwe redenen moe-
ten aandragen om kunst te ondersteunen, of anders 
riskeerden zij de stemmen van een gedesoriënteerd 
electoraat te verliezen.

Gezien het dominante econometrische denken in de 
periode 1990 tot 2008 moesten musea en andere 
instellingen met kunstprojecten kunnen aantonen dat 
zij direct en tastbaar financieel rendement ontleen-
den aan hun publieke subsidies. Het ‘Bilbao-effect’ 
werd het meest geciteerde model, en de gedachte 
dat het Guggenheim de economie van de Baski-
sche hoofdstad totaal had veranderd, lag zeker ten 
grondslag aan rechtvaardigingen voor investeringen 
in het gerenoveerde Van Abbemuseum dat in 2003 
heropende. Hoewel zulke vastgoedontwikkelingen 
duidelijk aanwijsbare gevolgen kunnen hebben, lijkt 
recent onderzoek erop te wijzen dat het ‘Bilbao-effect’ 
vooral bijdraagt aan een verscherpte tweedeling tus-
sen een rijke elite en (groeiende) arme onderklasse. 
Bilbao zelf is een stad met twee versnellingen gewor-
den waarin een kleine meerderheid van de inwoners 
zich buitengesloten voelt van het op toeristen gerichte 
stads centrum. Een soortgelijke samenleving met twee 
versnellingen kan in Eindhoven worden waargenomen; 
deze keer als gevolg van het succes van de hightech 

industrie die hoogopgeleide migranten heeft aan-
trokken die gescheiden levens leiden van de meer 
statische lokale bevolking.1

Dit brengt ons op het heden en de waarde van 
Special Guests als antwoord op de huidige situatie. 
De reactie op de bankencrisis van 2008 was, zoals 
goed gedocumenteerd is, een rigide bezuinigings-
beleid dat de gehele publieke sector trof. Binnen 
die context is het oude ‘vrijheid aan de kunst’-argu-
ment in duigen gevallen en heeft het economische 
investeringsmotief alle allure verloren nu het kwistig 
rondgestrooide geld verdwenen is. Na de crisis is 
het in heel West-Europa politiek profijtelijk gebleken 
om te betogen vóór de instandhouding van fun-
damentele publieke diensten op korte termijn, en 
tégen voortdurende steun aan de culturele sector. 
Maar nu de bezuinigingen in het sociale weefsel zijn 
gaan bijten, wordt de cultuur geconfronteerd met 
een nieuwe eis: naast economisch efficiënt, moet 
zij óók sociaal verantwoordelijk zijn. Het Special 
Guests-programma vormt een directe respons op 
deze politieke eis. In de kern is de eis om toegan-
kelijker te worden en meer oog te hebben voor 
de naaste omgeving zeer redelijk. Helaas is deze 
eis vaak geïnterpreteerd als een mogelijkheid om 
méér van dezelfde, al bekende witte hoogopgeleide 
bezoekers aan te trekken of om, in het slechtste 
geval, tentoonstellingen van hun complexiteit te 
ontdoen, óf onderwerpen of bekende kunstenaars 
uit te kiezen die allang onderdeel zijn van de geves-
tigde burgerlijke smaak.

Een belangrijkere (meer ingewikkelde) stap die 
musea nu moeten zetten is het doorvoeren van 
veranderingen in kwaliteit van de bezoekers, en 
niet slechts in kwantiteit daarvan. We zijn dankbaar 
dat de BankGiro Loterij heeft begrepen dat dit een 

1
Dit kan de indruk 
wekken dat het 
eerder de bredere 
technologische 
en economische 
veranderingen dan de 
culturele instellingen 
als zodanig zijn die 
dergelijke stedelijke 
verandering 
bewerkstelligen, maar 
dit is een wat onzinnig 
punt om op voort te 
bouwen, omdat het 
onwaarschijnlijk is 
dat zulke publieke 
investeringen op de 
middellange termijn 
weer terugkeren in 
West-Europa.
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element was dat ontbrak en dat zij ons de middelen 
heeft verschaft om een nieuwe aanpak te ontwikkelen, 
niet alleen voor het Van Abbemuseum, maar voor de 
gehele Nederlandse museumsector. Het is van cruci-
aal belang een bredere diversiteit aan bezoekers te 
bevorderen die een betere weerspiegeling vormt van 
het algemene publiek buiten de deuren van de instel-
ling. We moeten weer leren hoe we het gevoel dat 
het museum van iedereen is, kunnen delen met een 
nieuwe samenleving die zich aandient net buiten onze 
museum deuren. Deze aanpak geeft deels antwoord 
op hoe we moeten omgaan met de toenemende soci-
ale vervreemding in Europa, die sinds 2008 teweeg-
gebracht is door bezuinigingen als gevolg van de 
banken crisis. De aanpak kan onderdeel zijn van beleid 
dat erop is gericht ongelijke situaties als in Bilbao en 
Eindhoven te verzachten, steden ‘in twee versnellin-
gen’ die sinds het begin van deze eeuw steeds meer 
ongelijkheid kennen. Meer optimistisch beredeneerd, 
kan zo een inclusieve aanpak ook een cultureel plat-
form creëren waarvandaan eisen voor verandering van 
politieke en economische prioriteiten gelanceerd wor-
den – hoewel er nog veel zal moeten veranderen om 
dat te bewerkstelligen. Terwijl we de grote ambities van 
onze benadering erkennen, geven we ook toe dat dit 
de basis was voor de zeer specifieke initiatieven binnen 
het Special Guests-programma. Zij zijn een lokale res-
pons – zeg ‘op microniveau’ – op macro- economische, 
geopolitieke problemen. Zodoende was Special Guests 
niet bedoeld als programma dat de hand wilde reiken 
naar gemarginaliseerde bezoekers en hen opnemen 
in de bestaande programmering van het museum. De 
werkelijke impact ligt, daarentegen, in het ter discussie 
(blijven) stellen van díe bestaande programmering en 
de activiteiten veranderen op basis van de ervaringen 
van verschillende bezoekers die de instelling actief 
gebruiken en die verschillende eisen hebben.

Het zou oneerlijk zijn te zeggen dat dit proces gemak-
kelijk was of niet tegen aanzienlijke obstakels aanliep. 
Het is begrijpelijkerwijs lastig om de behoeften van een 
gewaardeerd al-bestaand publiek, de pretenties van 
een kunstwereld die er vooral op uit is verkoopprijzen 
van kunst te doen stijgen en de verbaasde reacties 
van mensen die plots worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan een museum waarvan zij lang hadden 
gedacht dat het niet in hen geïnteresseerd was, met 
elkaar in evenwicht te brengen. Ook interne patro-
nen op het gebied van tentoonstellingsinrichting en 
educatie veranderen is niet minder uitdagend en ging 
gepaard met spanningen. Toch zag ik als directeur 
precies dit proces zich voltrekken in het Van Abbe-
museum, als gevolg van wat Special Guests ons te 
bieden had. Ik zie het, op kleine schaal, terug in details 
die te maken hebben met tentoonstellingsontwerp 
of -teksten én, op grote schaal, in de vragen die in 
onze tentoonstellingen worden gesteld en wie deze 
vragen kan en mag beantwoorden. We bewegen ons 
in de juiste richting: van het eenvoudige idee om alle 
bezoekers tools te laten gebruiken die ontwikkeld zijn 
voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen of 
mensen met een stoornis op het autistisch spectrum, 
tót het gezamenlijk organiseren van conferenties en 
evenementen met de Afrikaans-Nederlandse gemeen-
schap of queer gemeenschap.

Nu we de overstap maken naar een kenniscentrum 
voor diversiteit, genaamd Studio I, zullen we herhaal-
delijk teruggrijpen op de ervaringen opgedaan tijdens 
Special Guests. Het is het belangrijk om te beseffen 
dat, nu we de nodige veranderingen toepassen om 
een holistisch, inclusief en deviant museum te worden 
(zoals in ons nieuwe beleidsplan staat), we slechts 
kunnen slagen door te luisteren naar behoeften en 
stemmen van onze meest uiteenlopende potentiële 
gebruikersgroepen. We erkennen dus dat we vaarwel 
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moeten zeggen tegen het ‘speciale’ in Special Guests 
en moeten afwachten wat er als nieuwe norm tevoor-
schijn komt. We moeten, in feite, andere gastheren en 
-vrouwen worden: niet aanbieden wat we al hebben, 
maar uitvinden wat bruikbaar, relevant en functioneel is 
voor verschillende mensen, en daarop voortbouwen.
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