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Voorwoord 
In dit voorwoord bedank ik graag iedereen die heeft geholpen bij de totstandkoming van dit 

onderzoek. Ten eerste bedank ik Museum Ons’ Lieve Heer op Solder voor de interessante case die ik 

heb uitgewerkt in dit onderzoek. Ik heb er met plezier aan gewerkt. Natuurlijk gaat er extra veel dank 

uit naar Hermine Pool, Anouk Custers en Trees van Mansfeld, die altijd klaarstonden om vragen te 

beantwoorden of mee te denken.  

Ten tweede bedank ik Liesbet Kusters en Marije de Nood, die ik mocht interviewen voor dit 

onderzoek. Hoewel ik jullie niet in het echt kon ontmoeten, was het ontzettend fijn jullie te spreken. 

De gesprekken met jullie waren erg inspirerend.  

Ten derde en laatste bedank ik mijn docenten op de Reinwardt Academie. Alle docenten die mij door 

de jaren heen klaar hebben gestoomd om dit onderzoek te kunnen maken. Maar in bijzonder Paul 

Ariese, die me met een nieuwe blik liet kijken naar religieus erfgoed en wiens begeleiding onmisbaar 

is geweest voor dit onderzoek.  
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Inleiding  
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder (Op Solder) in Amsterdam bevat een bijzondere huiskerk op 

zolder. Na de Alteratie van Amsterdam (1578) was het katholieken niet meer toegestaan om hun 

geloof in het openbaar te belijden. Van de tientallen schuilkerken die Amsterdam in de 17de en 18de 

eeuw telde is Op Solder als een van de weinige bewaard gebleven. Sinds 1888 is het een museum. 

Sinds de renovatie van het oude gebouw en de realisatie van een nieuw entreegebouw in 2015, is 

het museum een nieuwe weg ingeslagen. Het museum richt zich op tolerantie en gewetensvrijheid 

door haar programma’s zoals Voices of Tolerance, Feest! en de reguliere audiotour. Centraal staat de 

vraag: “Hoe vrij je eigenlijk bent als je niet openlijk kunt uitkomen voor datgene wat je gelooft. 

En: hoe gaat dat in hedendaags Amsterdam?”1 

In het nieuwe entreegebouw is een tentoonstellingszaal waar het museum jaarlijks twee à drie 

tentoonstellingen organiseert. In het nieuwe tentoonstellingsconcept Hedendaags Verleden wordt 

tussen twee grotere tentoonstellingen door telkens één object in de moderne, witte 

tentoonstellingszaal gepresenteerd. Daarbij staat de biografie van het object centraal: waar komt het 

vandaan, wat is er mee gebeurd, hoe komt het in het museum? Hoe verandert het object doordat 

het in het museum staat en welke emoties en herinneringen roept het op bij museumbezoekers? 

Om erachter te komen welke herinneringen het object oproept bij museumbezoekers, zal er een 

participatief element moeten worden opgenomen in de tentoonstelling. Bezoekers kunnen zo hun 

verhalen en herinneringen achterlaten. Het museum wil de doelgroep Nederlandse dagtoeristen met 

de tentoonstelling een bredere blik meegeven op religieus erfgoed. De doelgroep zal objecten in de 

tentoonstelling wellicht zelf herkennen en zal misschien ook op nieuwe ideeën worden gebracht 

door verhalen en herinneringen van anderen.  

Dit onderzoek gaat uit van de volgende hoofd- en deelvragen: 

Hoofdvraag:  

Met welke middelen kan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in de tentoonstelling Hedendaags 

Verleden publieksparticipatie bevorderen onder de doelgroep Nederlandse dagtoeristen?  

Deelvragen: 

1. Welke kwaliteiten en betekenislagen bevatten de objecten die zijn geselecteerd voor de 

tentoonstelling Hedendaags Verleden?   

2. Welke motieven, verwachtingen, eigen kennis en herinneringen hebben Nederlandse 

dagtoeristen die Museum Ons’ Lieve Heer op Solder bezoeken? 

3. Welke modellen van publieksparticipatie bestaan er? 

4. Welke vormen van publieksparticipatie hanteren andere musea die religieuze objecten 

presenteren en welke beschouwen zij als het meest effectief? 

5. Aan welke voorwaarden moet een participatietool binnen Hedendaags Verleden voldoen, in 

acht nemend de verwachtingen en behoeften van de doelgroep Nederlandse dagtoeristen? 

 

 

 
1 Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, “Over ons”, https://www.opsolder.nl/over-ons/over-het-museum, geraadpleegd 13 
maart 2020.  
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Methoden van onderzoek 
Om de deelvragen in dit onderzoek te beantwoorden is er gebruikt gemaakt van drie interviews met 

de volgende personen:  

• Hermine Pool 

Theologe en conservator religieus erfgoed bij Op Solder. Pool heeft ontzettend veel kennis 

over het katholieke erfgoed in Amsterdam en Nederland. Zij is initiatiefneemster van de 

tentoonstelling Hedendaags Verleden.  

• Liesbet Kusters  

Curator bij PARCUM, museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in 

Vlaanderen. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van de tentoonstellingen en het vertellen 

van een verhaal aan de hand van objecten.2  

• Marije de Nood  

Conservator en medewerkster educatie bij Museum Catharijneconvent (MCC). Als 

conservator heeft De Nood al drie keer een tentoonstelling gemaakt, waaronder de huidige 

Allemaal Wonderen.  

De belangrijkste auteurs voor deelvraag 1 zijn:  

• Crispin Paine  

Expert religieus erfgoed en auteur van Religious Objects in Museums: Private Lives and Public 

Duties, waarin wordt bevraagd hoe religieuze objecten veranderen wanneer ze een museum 

betreden en welke invloed de objecten hebben op bezoekers en museummedewerkers. Als 

consultant heeft hij meer dan twintig jaar ervaring in het internationale museum- en 

erfgoedveld. 

• Joris van Eijnatten en Marije de Nood 

Cultuurhistoricus van Eijnatten en conservator en educatiemedewerker van MCC De Nood, 

schreven het artikel Shared Stories: Narratives Linking the Tangible and Intangible in 

Museums. De kracht van verhalen om het materiële en immateriële in religieuze musea te 

verbinden staat centraal.  

• S. Brent Plate 

Editor en medeoprichter van vakblad Material Religion. Hij deed onderzoek naar de 

materialiteit van religieus erfgoed. 

Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 was publieksonderzoek niet mogelijk. Om die reden is 

deelvraag 2 theoretisch beantwoord aan de hand van de volgende auteurs: 

• Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, een onderzoeks- en adviesbureau voor de vrijetijdssector. 

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een leefstijlvinder, waarin zeven leefstijlen en 

hun vrijetijdsbesteding worden geschetst.  

• John H. Falk en Lynn D. Dierking, bekend om hun onderzoek naar hoe de identiteit van 

bezoekers de bezoekerservaring binnen musea vormt.  

• Graham Howes, socioloog en kunsthistoricus, deed in 2000 een onderzoek naar 

museumbezoekers tijdens de tentoonstelling ‘Seeing Salvation – the Image of Christ’ in de 

seculiere National Gallery in Londen. 

  

 
2 VisitLeuven, “Ontmoet Liesbet, curator van PARCUM.” https://www.visitleuven.be/abdijvanpark/nieuws-en-
verhalen/liesbet-PARCUM, geraadpleegd 31 mei 2020.  
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De belangrijkste auteur in de beantwoording van deelvraag 3 is: 

• Nina Simon, oprichter van OF/BY/FOR/ALL, de stichting die doelt op het inclusief maken van 

onder andere culturele organisaties. Simon schreef The Participatory Museum, een gids om 

culturele instellingen dynamischer, relevanter en essentiëler te maken door samen te 

werken met bezoekers.  

Voor de beantwoording van deelvraag 4 zijn Marije de Nood en Liesbet Kusters geïnterviewd.  

Deelvraag 5 is beantwoord met behulp van een analyse van de vorige deelvragen.  
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Deelvraag 1  
Welke kwaliteiten en betekenislagen bevatten de objecten die zijn geselecteerd voor de 

tentoonstelling Hedendaags Verleden?   

De kern van het concept Hedendaags Verleden is een terugkerende tentoonstelling, waarin telkens 

één object tentoongesteld wordt uit de eigen collectie van Op Solder. Volgens het verzamelbeleid 

verzamelt het museum alleen katholiek, Amsterdams erfgoed.3 Omdat de objecten voor Hedendaags 

Verleden gaandeweg worden gekozen is er geen selectielijst met objecten.4 Het eerste object dat Op 

Solder wil tentoonstellen is een doopvont uit de voormalige huiskerk De Liefde. Dit doopvont wordt 

in dit onderzoek als voorbeeld gebruikt.  

 

Afbeelding  1: Doopvont in de doopkapel van De Liefde ca. 1942.  

Op Solder verzamelt dus religieuze objecten, die gebruikt zijn door gelovigen. Crispin Paine stelt dat 

religieuze objecten persoonlijkheden en levens hebben.5 Dat was dan ook de inspiratie voor de 

tentoonstelling Hedendaags Verleden. Hermine Pool wil met Hedendaags Verleden de verhalende 

kracht van de collectie benadrukken:  

“Veel cultuur-historische objecten bewaar je ook omdat je hoopt dat ze je een verhaal vertellen over 

de samenleving, over het verleden en het heden.”6 

Volgens Paine is een van de taken die religieuze objecten hebben in het museum: ‘bezoekers helpen 

het object te zien door de ogen van een gelovige, ze te laten begrijpen hoe het object in de religieuze 

context gebruikt werd’.7 Hierin is dus de betekenis die het object had voor een gelovige van belang. 

Musea moeten bezoekers laten zien hoe een religieus object werd gebruikt; door welke handelingen, 

activiteiten en houding de betekenis van het object ontstond.8 Het immaterieel erfgoed is bij 

religieuze objecten betekenis gevend voor het materiële object. Door ook het immaterieel erfgoed te 

tonen ziet de bezoeker het object door de ogen van een gelovige. 

 
3 H. Pool, conservator religieus erfgoed Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, geïnterviewd door N. Kusters op 30 april 2020 via 
Skype.  
4 Ibidem.  
5 C. Paine, Religious Objects In Museums; Private Lives and Public Duties. (Londen: Bloomsbury Academic, 2013), 10-11. 
6 H. Pool, conservator religieus erfgoed Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, geïnterviewd door N. Kusters op 30 april 2020 via 

Skype. 
7 C. Paine, Religious Objects In Museums; Private Lives and Public Duties. (Londen: Bloomsbury Academic, 2013), 11. 
8 D. Kuijten, Imagine IC Series; Intangible Heritage with “Pop”#3 with Crispin Paine. (Imagine IC, 2014), 9. 
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Hoewel immaterieel en materieel erfgoed van nature anders van elkaar zijn is “de diepgewortelde 

onderlinge afhankelijkheid tussen immaterieel cultureel erfgoed en materieel en natuurlijk erfgoed”9 

ontzettend belangrijk. Objecten hebben intrinsieke en extrinsieke waarde. De intrinsieke waarde kan 

worden afgelezen van het object zelf, zoals de vorm of het materiaal van een object. Extrinsieke 

waarde is informatie die wordt gewonnen van buiten het object, zoals de afkomst of functie van het 

object. Paine voegt een derde waarde toe, die het immateriële erfgoed aan het materiële erfgoed 

verbindt, de toegeschreven waarde. Dit is de betekenis en waarde die een object heeft voor een 

persoon.10 De toegeschreven waarde gaat om het verhaal achter het object; de tradities, rituelen en 

dagelijkse situaties waarin het object is gebruikt, immaterieel erfgoed dus.  

Religie gaat gepaard met een scala aan tradities en rituelen. De rooms-katholieke kerk kent naast de 

rituele zeven sacramenten nog tal van andere rituelen en feestdagen met elk hun eigen rituelen, 

tradities en religieuze objecten.11 Het doopvont dat Op Solder van plan is tentoon te stellen staat 

symbool voor het sacrament van de doop. Door de doop treedt iemand toe tot de christelijke 

gemeenschap. Het zichtbare teken daarvan is de besprenkeling met of de onderdompeling in water, 

een verwijzing naar Christus’ dood en wederopstanding.  

Materialiteit  
Onderzoek naar religie gebeurde en gebeurt vaak aan de hand van theorie. De focus ligt dan op 

concepten, principes, dogma’s en discussies. De laatste drie decennia is er echter meer aandacht 

voor de materiële kant van religie12: Het journal Material Religion speelt een belangrijke rol in het 

onderzoek naar religieuze objecten. S. Brent Plate, managing editor van genoemd journal, stelt dat in 

het onderzoek naar religie en religieuze praktijken vijf begrippen centraal staan13:  

1. De samenkomst van ‘bodies’ en objecten: Religieuze rituelen en tradities zijn gevormd 

rondom objecten. Mensen hebben de objecten nodig om betekenis, waarde en structuur aan 

te brengen in hun (religieuze) leven. De handelingen en het gedrag van mensen (bodies) 

beïnvloedt de objecten en de ruimte.14 Zonder de rituelen zouden religieuze objecten, 

gewoon objecten zijn. Zo is ook de ruimte belangrijk, wanneer het object zich bevindt op een 

religieuze plek (bij een gelovige of in een kerk bijvoorbeeld) wordt het gezien als een 

religieus object. Wanneer het object door mensen verplaatst wordt naar een museum, wordt 

er naar gekeken met een andere blik.15  

2. De zintuigen: Bij religieuze tradities en rituelen worden meestal meerdere zintuigen 

gebruikt, deze hebben impact op de emoties van iemand.  

3. Tijd en ruimte: De sensorische rituelen en tradities en de objecten komen op een bepaalde 

tijd en op een bepaalde plek samen, om de mensen te dienen. De plaats, handelingen en 

objecten heiligen het moment.16  

4. Oriëntatie van individuen en gemeenschappen: Tijdens de sensorische rituelen en tradities 

op bepaalde plekken en tijden komen mensen samen in groepen. Gemeenschappen worden 

 
9 UNESCO, Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel erfgoed. (Parijs: 2003), 1.  
10 C. Paine, Religious Objects In Museums; Private Lives and Public Duties. (Londen: Bloomsbury Academic, 2013), 15-16. 
11 H. Schouten, De vijf religies van de wereld. Hun oorsprong, bronnen, leer, leefregels, stromingen en verhalen. (Utrecht: 

Uitgeverij Ten Have, 2019). 
12 S. Brent Plate, Key Terms in Material Religion. (Londen: Bloomsbury Academic, 2015), 3-4 
13 Ibidem. 
14 Ibidem.  
15 C. Paine, Religious Objects In Museums; Private Lives and Public Duties. (Londen: Bloomsbury Academic, 2013), 9-10. 
16 Ibidem, 6.  
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gevormd, deze zorgen voor steun, identiteit en comfort. Gemeenschappen worden groter, 

en de bijbehorende tradities en rituelen raken verweven met het leven van mensen.17 

5. Restricties en structuren van traditie: Autoriteiten en instituten ‘trainen’ gelovigen soms in 

het vertonen van bepaald gedrag, waardoor enkele tradities en rituelen ontstaan. Door 

samen deze rituelen en tradities uit te voeren, ontstaat er een gevoel van saamhorigheid of 

verbinding.18 Denk hierbij aan het gezamenlijk naar de kerk gaan op zondag.  

Musealisering  
Wanneer een religieus object verplaatst van de originele, religieuze context naar de museale context, 

verliest het alle betekenis die de ruimte, tijd en mensen aan het object gaven.19 

Elk mens heeft zijn eigen verwachtingen, kennis en motivatie. Een gelovige die een kerk bezoekt 

heeft andere beweegredenen dan iemand die een museum bezoekt. Hoe een object gezien wordt in 

het museum is dan ook anders dan in de originele, religieuze context. De museumbezoeker komt 

vaak alleen informatie te weten over de intrinsieke en extrinsieke waardes van een object. De 

toegeschreven waarde en daarmee het immateriële erfgoed komt nauwelijks aan bod, en daarmee 

mist de museumbezoeker een groot deel van de originele context van het object.  

Herkenbaarheid  
Door de toegenomen individualiteit vanaf de verzuiling in de jaren zestig, verlieten veel mensen in 

Nederland de officiële kerk omdat ze zich er niet meer thuis voelden. Deze mensen, nu veertigers, 

vijftigers en beginzestigers, zijn tegenwoordig weer het spirituele pad opgegaan.20  Ze hebben vaak 

nog belangstelling voor het erfgoed en de cultuur van de christelijke kerk, maar belijden het geloof 

op hun eigen manier. 21 De religieuze praktijk die in het museum tentoongesteld wordt is niet 

herkenbaar voor deze groep. 

Dit is een probleem dat ook Paine beschrijft. Wanneer religie tentoongesteld wordt in een museum, 

is het vaak de officiële religie.22 Een keuze die niet geheel onlogisch is. Om het ‘gewone’ leven van 

gelovigen tentoon te stellen, moet er ongelofelijk veel onderzoek worden gedaan, en zelfs dan is het 

zeker niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen.23 Toch is het van belang dat musea door middel 

van objecten en persoonlijke verhalen de herkenbaarheid terugbrengen in tentoonstellingen. En zo 

dus ook het materiële en immateriële erfgoed met elkaar verbinden. 

Dat beamen ook Liesbet Kusters24 en Marije de Nood25. In PARCUM worden onder andere objecten 

tentoongesteld die onder ‘religieuze kitsch’ worden geschaard, objecten die bezoekers kennen uit 

het dagelijks leven. Hieronder vallen bijvoorbeeld plastic Lourdesmadonna’s, maar ook een 

Christusbuste. In de zaal waar deze objecten tentoongesteld staan, komen de meeste emoties los bij 

bezoekers. Bezoekers zijn verrast of denken terug aan fijne of minder fijne herinneringen in hun 

jeugd. PARCUM werkt daarnaast met twee audiotours in de permanente opstelling. De ene 

audiotour bevat klassieke uitleg over objecten, de andere audiotour bevat persoonlijke verhalen van 

 
17 S. Brent Plate, Key Terms in Material Religion. (Londen: Bloomsbury Academic, 2015), 6. 
18 Ibidem.  
19 C. Paine, Religious Objects In Museums; Private Lives and Public Duties. (Londen: Bloomsbury Academic, 2013), 14. 
20 Y. Zonderop, Ongelofelijk; Over de verrassende comeback van religie. (Amsterdam: Prometheus, 2018), 128-129. 
21 Ibidem, 130. 
22 C. Paine, Religious Objects In Museums; Private Lives and Public Duties. (Londen: Bloomsbury Academic, 2013), 22. 
23 Ibidem.  
24 Curator van PARCUM, museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen.  
25 Conservator en medewerker educatie bij Museum Catharijne Convent, Utrecht. 
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mensen bij objecten. Deze ervaringsverhalen brengen een grote herkenbaarheid met zich mee.26 In 

het artikel ‘Shared Stories: Narratives Linking the Tangible and Intangible in Museums’, wordt de 

relatie tussen materieel en immaterieel erfgoed geschetst aan de hand van vier casussen in Museum 

Catharijneconvent. Hieruit concluderen de auteurs dat musea zich niet alleen moeten focussen op 

object-georiënteerde, kunsthistorische tentoonstellingen, maar juist moeten streven naar 

herkenning bij bezoekers door het tentoonstellen van alledaagse objecten en persoonlijke 

verhalen.27 

Deelconclusie: object aan het woord 
Musea hebben de taak om meer dan alleen de esthetische en historische aspecten van een religieus 

object aan het licht te brengen. De toegeschreven waarde van een religieus object is van belang. 

Zonder deze kan de bezoeker de betekenis van het object voor een gelovige niet begrijpen. PARCUM 

en Museum Catharijneconvent stellen dat herkenbaarheid voor bezoekers van belang is. Deze 

herkenbaarheid ontstaat door het selecteren van alledaagse objecten in tentoonstellingen, maar ook 

door het toevoegen van persoonlijke verhalen en ervaringen.  

Met Hedendaags Verleden zet Op Solder één voor één katholieke Amsterdamse objecten in de 

schijnwerpers en bevraagt de levensgeschiedenis van de objecten. Maar zijn de objecten in de 

collectie van Op Solder wel herkenbaar genoeg?  

 

  

 
26 L. Kusters, curator PARCUM, geïnterviewd door N. Kusters op 21 april 2020 via Skype. 
27 J. van Eijnatten, M. de Nood, “Shared Stories: Narratives Linking the Tangible and Intangible in Museums”, International 
Journal of Intangible Heritage 13 (2018), 93-110, 97-107. 



   
 

11 
 

Deelvraag 2  
Welke motieven, verwachtingen, eigen kennis en herinneringen hebben Nederlandse 

dagtoeristen die Museum Ons’ Lieve Heer op Solder bezoeken? 

De sluiting van Nederlandse musea vanaf 13 maart 2020 door Covid-1928, viel gelijk met de uitvoering 

van dit onderzoek wat publieksonderzoek onmogelijk maakte. Een tegenslag voor dit onderzoek, 

want juist de relatie tussen religieuze objecten en bezoekers is weinig onderzocht volgens Paine.29 Er 

blijken weinig musea te zijn die zich dit soort onderzoek kunnen permitteren of musea hebben 

moeite met het vinden van mensen die het onderzoek kunnen coördineren.30  

Eerdere publieksonderzoeken uitgevoerd door Op Solder waren niet bruikbaar voor dit onderzoek 

omdat de gebruikte datasets niet meer beschikbaar waren. De resultaten waren helaas niet specifiek 

genoeg. 

Nederlandse dagtoeristen  
In de ontwerpfase van dit onderzoek gaf het museum aan de doelgroep Nederlandse dagtoeristen te 

willen bereiken. Deze groep werd omschreven als31:  

• 40+;  

• Niet persé mensen die iets met religie hebben;  

• Oppervlakkige kennis; 

• Libelle-lezers; 

• Vrouwen; 

• Mensen die weinig musea bezoeken; Op Solder is laagdrempelig en toegankelijk; 

• Een dagje weg, bezoekt een museum als bezienswaardigheid, om toch een culturele activiteit 

te hebben gedaan. 

Het museum wil deze doelgroep graag een verdieping geven op de permanente tentoonstelling, een 

bredere blik.32 

Bureau Ruimte & Vrije Tijd ontwikkelde (in opdracht van Provincie Noord-Holland) een Toolkit 

leefstijlen en cultuur. In deze toolkit wordt ingegaan op de praktische toepassingsmogelijkheden van 

de Leisure Leefstijlen.33  

De groep die het museum beschrijft past het best bij de leefstijl ‘rustig groen’. In deze groep bezoekt 

24% van de mensen wel eens een museum, gemiddeld vier keer per jaar. Kernwoorden bij deze 

groep zijn: regionaal, nostalgie, historie, herkenbare en gewone situaties, de Telegraaf, Margriet en 

Libelle. 

Dat deze groep hecht aan herkenbare en gewone situaties en waarde hecht aan nostalgie, benadrukt 

het belang van het gebruik van herkenbare en hedendaagse verhalen of objecten in Hedendaags 

Verleden. De groep komt graag meer te weten over een historisch of nostalgisch onderwerp, 

 
28 Museumvereniging, “Musea blijven in ieder geval gesloten tot 20 mei 2020”, https://www.museumvereniging.nl/musea-

blijven-in-ieder-geval-gesloten-tot-20-mei-2020, geraadpleegd 7 mei 2020. 
29 C. Paine, Religious Objects In Museums; Private Lives and Public Duties. (Londen: Bloomsbury Academic, 2013), 29. 
30 C.Paine, “Change—But Not Enough Yet.” Religions 10 (2019), 656. 
31 Tijdens een voorbereidend gesprek met Hermine Pool, Trees van Mansfeld en Anouk Custers werd de doelgroep 
Nederlandse dagtoeristen geschetst, 3 februari 2020.  
32 Ibidem.  
33 J.J. Thijs, S. van de Laar, S. Boode, Toolkit leefstijlen en cultuur; Praktische kennismaking en toepassing leefstijlen voor 
culturele instellingen. (Driebergen-Rijsenburg: Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, 2014). 



   
 

12 
 

waardoor Hedendaags Verleden kan worden gebruikt om deze groep bezoekers een bredere blik 

mee te geven over de religieuze praktijk. Waar het historische pand vooral in gaat op het verhaal 

over Jan Hartman, tolerantie en geloofsvrijheid; kan Hedendaags Verleden bezoekers laten nadenken 

over persoonlijke herinneringen en verhalen bij een object.  

De persoonlijke context  
John Falk stelt dat het demografisch categoriseren van museumbezoekers niet erg nuttig is. 

Bezoekers kunnen beter gecategoriseerd worden op hun persoonlijke identiteit; waarom, en met 

welke verwachtingen, behoeften, kennis en herinneringen bezoeken mensen het museum?34  

Falk categoriseert museumbezoekers in vijf categorieën35:  

1. “Explorers” 

2. “Facilitators” 

3. “Professionals/Hobbyists” 

4. “Experience Seekers” 

5. “Rechargers” 

De Nederlandse dagtoerist past het best in de groep Explorers of Experience Seekers. De Explorer is 

geïnteresseerd in de inhoud van het museum en hoopt iets nieuws te kunnen leren tijdens het 

bezoek. De Experience Seeker bezoekt het museum omdat het een bezienswaardigheid is.36  

Transactions en Experiences  
Graham Howes deed in 2000 een onderzoek naar museumbezoekers tijdens de tentoonstelling 

‘Seeing Salvation – the Image of Christ’ in de seculiere National Gallery in Londen. Tijdens dit 

onderzoek zag hij twee patronen in reacties van museumbezoekers. Deze beschreef hij als 

‘Transactions’ en ‘Experiences’. ‘Transactions’ verdeelde hij vervolgens weer onder in vier 

verschillende soorten37:  

• ‘Cognitive’,gericht op gevoel bij de locatie: “I knew I was somewhere special” en “It was a 

most enlighting and moving experience”.38 

• ‘Didactic’,gericht op leren: “Here were well-loved paintings presented in a new light as aids 

to devotion besides being great works of art.”39 

• ‘Iconographic’,gericht op het gevoel bij het object:  “Although I am not a practicing Christian, 

I was moved to tears by these images”.40 

• ‘Credal’, gericht op bevestiging van het christelijk geloof: “Art drew people to God once – 

perhaps it could do it again?”.41 

 
34 J.H. Falk, L.D. Dierking, The Museum Experience Revisited. (Walnut Creek: Left Coast Press Inc., 2013) 47-48. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem.  
37 G. Howes, “Transactional and Experiential Responses to Religious Objects” in: G. Buggeln, C. Paine, S. B. Plate, ed., Religion 

in Museums; Global and Multidisciplinary Perspectives. (New York: Bloomsbury Academic, 2017),93-98, 95. 
38 Ibidem.  
39 Ibidem. 
40 Ibidem, 96. 
41 Ibidem, 96. 
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De ‘Experiences’ zijn onderverdeeld in drie soorten: persoonlijke en emotionele ervaringen in de 

tentoonstelling, gedeeltelijke gelovige ervaringen en een kwart van de bezoekers had een negatieve 

ervaring.42 

Twee conclusies die kunnen worden getrokken uit het onderzoek van Howes:  

1. Ook seculiere bezoekers kunnen zich op een emotionele manier verbinden met 

tentoongestelde religieuze objecten in een seculiere presentatie. 

2. In een seculiere omgeving kan de religieuze betekenis van objecten ook worden 

overgebracht op (seculiere) bezoekers.  

Deelconclusie: de Nederlandse dagtoerist als schets  
De motieven, verwachtingen, eigen kennis en herinneringen van Nederlandse dagtoeristen binnen 

Op Solder zijn in dit onderzoek niet duidelijk geworden, doordat er wegens de covid-19-beperkingen 

geen publieksonderzoek uitgevoerd kon worden. Op grond van andere bronnen komt toch een beeld 

naar voren van de Nederlandse dagtoerist: een bezoeker die graag nieuwe dingen leert, maar het 

vertrouwde comfortabel vindt. De doelgroep vindt historie interessant, maar wil ook dicht bij zichzelf 

blijven, bij het herkenbare. Howes’ onderzoek bewijst dat ook seculiere bezoekers, die op het eerste 

gezicht niks met religie hebben, emotionele ervaringen kunnen hebben met objecten. Dit komt 

doordat bezoekers eigen herinneringen en verhalen bij een object hebben.  

 

  

 
42 G. Howes, “Transactional and Experiential Responses to Religious Objects” in: G. Buggeln, C. Paine, S. B. Plate, ed., Religion 
in Museums; Global and Multidisciplinary Perspectives. (New York: Bloomsbury Academic, 2017),93-98 95. 
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Deelvraag 3 
Welke modellen van publieksparticipatie bestaan er? 

Nina Simon definieert een participatieve instelling als een plek waar bezoekers kunnen creëren, 

delen en zich verbinden met elkaar rondom bepaalde inhoud. Creëren betekent in deze context het 

bijdragen van eigen ideeën, objecten en creatieve expressie aan de instelling en aan elkaar. Delen 

betekent dat bezoekers met elkaar discussiëren en doorgeven wat ze hebben gezien of gemaakt. 

Verbinden betekent dat bezoekers met elkaar praten, of met de medewerkers van het museum. 

Rondom bepaalde inhoud betekent dat de gesprekken en creaties van bezoekers gaan over wat zij in 

het museum zien of leren.43 Een museum dat bij haar kernwaarden passende participatietechnieken 

gebruikt, maakt het mogelijk om meer relevant te worden voor haar gemeenschap en bezoekers.44 

Participatieve platformen moeten zo ontworpen zijn dat content gecreëerd door bezoekers, op een 

aantrekkelijke manier gecommuniceerd en gepresenteerd kan worden.45  

Nina Simon gaat uit van vijf uitgangspunten om participatie te bevorderen46:  

1. “Geef elke bezoeker de mogelijkheid om bij te dragen”47 

Elke bezoeker van het museum moet de mogelijkheid krijgen om iets bij te dragen, andere 

mensen te ontmoeten, zich betrokken te voelen en interesses te kunnen delen.48 Dit 

betekent niet dat elke bezoeker ook wil participeren.49 

2. “Focus niet op een actieve, spontane bijdrage van bezoekers50 

Uit onderzoek naar het gedrag op sociale media komen zes groepen bezoekers naar voren51:  

• Creators (24%): bezoekers die content produceren; 

• Critics (37%): bezoekers die reageren op content en het beoordelen en recenseren; 

• Collectors (21%): bezoekers die content verzamelen; 

• Joiners (51%): bezoekers die een account hebben op sociale medianetwerken (zoals 

Facebook of LinkedIn); 

• Spectators (73%): bezoekers die content bekijken, zoals het lezen van blogs of het 

kijken van video’s; 

• Inactives (18%): personen die geen sociale medianetwerken gebruiken of bezoeken. 

Simon stelt dat in musea maar een klein deel van de bezoekers zelf iets zal willen creëren in 

een tentoonstelling.52 Dat blijkt ook uit het onderzoek ‘Tentoonstellingsmaker van de 21ste 

eeuw’, waarin Museum Catharijneconvent als een van de casestudies wordt gebruikt. In hun 

tentoonstelling Magische Miniaturen (2018) konden bezoekers hun eigen miniatuur maken 

en deze delen met de organisatie. 13% van de bezoekers maakte daadwerkelijk een eigen 

miniatuur, tegen 60% van de bezoekers die geen miniatuur maakte. Redenen hiervoor 

waren: ‘sommige bezoekers vonden de activiteit voor kinderen’, ‘de bezoekers hadden geen 

interesse om zelf iets te maken’ en ‘bezoekers wilden het wel, maar wisten niet hoe ze te 

 
43 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), ii-iii.  
44 Ibidem, iiii. 
45 Ibidem, 3.  
46In het Nederlands vertaald en samengevat door FARO en hier als citaten opgenomen.  
47 J. van Leeuwen, T. Rock, Nina Simons ‘Participatory Museum’; Rode draden en commentaar. (Brussel: FARO, 2013), 5.  
48 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), 4. 
49 Ibidem. 
50 J. van Leeuwen, T. Rock, Nina Simons ‘Participatory Museum’; Rode draden en commentaar. (Brussel: FARO, 2013), 5. 
51 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), 8. 
52 Ibidem, 9. 
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werk moesten gaan’.53 Bezoekers kunnen ook participeren door ergens commentaar op te 

geven, iets te selecteren of ergens op te stemmen.  

3. “Bied een duidelijk afgebakende context voor interactie (scaffolding)”54 

Een succesvolle participatieve activiteit heeft altijd een startpunt waar bezoekers vanuit 

kunnen gaan. Het is nooit een volledig open opdracht, maar er is een concrete vraag of 

opdracht waar bezoekers mee aan de slag kunnen.55 

 

4. “Geef aan op welke manier de bezoekers de erfgoedorganisatie kunnen helpen”56 

Voor het museum en haar bezoekers moet het duidelijk zijn wat het doel van de 

participatieve activiteit is, en hoe de activiteit bijdraagt aan de missie van het museum.57  

 

5. “Neem de persoonlijke interesses van de bezoekers als vertrekpunt.”58 

Bezoekers hebben hun eigen persoonlijke interesses en herkenningspunten. In een 

participatieve activiteit zouden deze aspecten centraal moeten staan.  

Vormen van participatie  
Nina Simon noemt vier vormen van participatie:  

1. Contributory59: bezoekers kunnen tijdens hun bezoek bijdragen aan een tentoonstelling door 

ideeën te uiten of iets toe te voegen; 

2. Collaborative60: participanten werken actief samen met het museum aan projecten die door 

het museum zijn opgezet; 

3. Co-creative61: participanten denken samen met het museum na over (nieuwe) projecten en 

helpen bij de uitwerking hiervan;  

4. Hosted62: gemeenschappen gebruiken ruimtes of de collectie van het museum voor eigen 

doelen. 

De vorm contributory is voor een participatief element in de tentoonstelling Hedendaags Verleden 

het meest toepasselijk. Deel van de missie van Op Solder is dat bezoekers ervaringen en kennis met 

elkaar kunnen delen en dat het museum een gastvrije en inspirerende ontmoetingsplek is.63  

In de contributory-vorm kunnen bezoekers bijdragen door64:  

• Feedback te geven aan het museum; 

• Persoonlijke objecten of (kunst)werken uit te lenen aan het museum; 

• Meningen en verhalen te delen in verscheidene vormen; 

 
53H. van Vliet, J. Broeren-Huitenga e.d., De tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw; Ontwerpen voor beleving. (Amsterdam: 

Hogeschool van Amsterdam – Kenniscentrum Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, 2019), 148-149. 
54 J. van Leeuwen, T. Rock, Nina Simons ‘Participatory Museum’; Rode draden en commentaar. (Brussel: FARO, 2013), 5. 
55 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), 13. 
56 J. van Leeuwen, T. Rock, Nina Simons ‘Participatory Museum’; Rode draden en commentaar. (Brussel: FARO, 2013), 5. 
57 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), 16. 
58 J. van Leeuwen, T. Rock, Nina Simons ‘Participatory Museum’; Rode draden en commentaar. (Brussel: FARO, 2013), 5. 
59 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), 187. 
60 Ibidem.  
61 Ibidem.  
62 Ibidem.  
63 Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, “Missie en visie”, https://www.opsolder.nl/over-ons/over-de-organisatie/missie-en-

visie, geraadpleegd 3 juni 2020. 
64 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), 203. 
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• Herinneringen en foto’s te delen op websites van het museum. 

Sociale objecten 
Simon betoogt dat elk museum ‘sociale objecten’ heeft die conversatie kunnen opwekken en zich 

van nature lenen voor sociale ervaringen. Doordat bezoekers eigen interesses en ervaringen delen 

met andere bezoekers bij het object, kunnen de ‘sociale objecten’ bezoekers met elkaar verbinden.65 

Sociale objecten kunnen één of meerdere van de volgende kenmerken bevatten66:  

1. Persoonlijk: wanneer bezoekers een persoonlijk object zien, hebben ze gelijk verhalen en/of 

herinneringen bij het object, die ervoor zorgen dat bezoekers hun verhaal uit enthousiasme 

willen delen. 

2. Actief: Actieve objecten vallen de bezoeker op doordat ze iets doen, bijvoorbeeld bewegen, 

waardoor bezoekers verrast reageren en erover praten. 

3. Provocatief: een provocatief object is controversieel en verrast bezoekers. 

4. Relationeel: relationele objecten zorgen ervoor dat bezoekers samen iets moeten doen, 

zoals een spel voor 2 personen. 

Nina Simon beschrijft vijf manieren van tentoonstellingsdesign waardoor objecten kunnen worden 

geactiveerd als sociaal object67:  

1. Het stellen van vragen aan bezoekers; 

2. Het zorgen voor live voorstellingen of uitvoeringen bij het object; 

3. Het ontwerpen van tentoonstellingen met provocatieve designtechnieken; 

4. Bezoekers instructies geven over hoe ze met elkaar iets kunnen doen rondom het object; 

5. Bezoekers de kans geven om objecten te delen met anderen. 

Voor Hedendaags Verleden is het selecteren van persoonlijke, sociale objecten van belang. Om 

bezoekers te laten bijdragen is het belangrijk dat zij een persoonlijk connectie hebben met een 

object. Zo kunnen zij met andere bezoekers of hun eigen gezelschap praten over een object, maar 

kunnen zij hun verhalen ook delen met anderen door middel van een participatieve tool. Door het 

stellen van vragen worden bezoekers aangemoedigd om na te denken over een object en zich er 

persoonlijk mee te verbinden.68 Een goede vraag heeft volgens Simon twee kenmerken69:  

1. De vraag kan veel verschillende antwoorden hebben. Elk antwoord is welkom, er is geen 

‘goed’ antwoord;  

2. De vraag moet zich niet baseren op de kennis van de bezoeker. Elke bezoeker moet de vraag 

kunnen beantwoorden. 

Een persoonlijke vraag is niet gericht op wat bezoekers zien aan een object, maar eerder gericht op 

wat zij zelf vinden van een object.70 

  

 
65 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), 128-129. 
66 Ibidem, 129.  
67 Ibidem, 138.  
68 Ibidem, 139. 
69 Ibidem, 140. 
70 Ibidem, 141. 
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Deelconclusie: het object aan het woord; de bezoeker aan het woord 
Om participatie in Hedendaags Verleden te bevorderen, is het van belang dat naast het object ook de 

bezoekers aan het woord komen. Door bezoekers te laten bijdragen, kunnen ze elkaar leren kennen, 

maar denken ze ook dieper na over zichzelf en welke connectie zij hebben met een object. Elke 

bezoeker moet de kans krijgen om te kunnen participeren, daarom is het belangrijk te onthouden dat 

niet elke bezoeker hetzelfde is. Niet elke bezoeker wil iets creëren of iets toevoegen aan een 

tentoonstelling, dus er moet ook een optie zijn om iets bij te dragen, zonder zelf iets te maken. 

Vragen die gesteld worden aan bezoekers moeten afgebakend en persoonlijk zijn. Zo kan de 

bezoeker een antwoord bedenken binnen zijn eigen interesses, kennis en herinneringen, zonder te 

veel creatieve vrijheid (en dus niet weten wat te doen) te hebben. Door bezoekers te laten bijdragen 

aan een object wordt de toegeschreven waarde van het object nog meer uitgebreid, steeds meer 

mensen hebben een verhaal bij het object.  
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Deelvraag 4 
Welke vormen van publieksparticipatie hanteren andere musea die religieuze objecten 

presenteren en welke beschouwen zij als het meest effectief? 

In dit hoofdstuk komen twee musea aan bod die religieuze objecten presenteren. PARCUM, in 

Leuven, is het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen. Museum 

Catharijneconvent (MCC)  in Utrecht is het museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland. 

Welke vormen van publieksparticipatie gebruiken zij en waarom kiezen zijn hiervoor?  

PARCUM  

Persoonlijke objecten in het museum 
PARCUM riep mensen via hun website op om zelf een object in het museum te plaatsen. Uit het 

traject zijn een tiental mooie verhalen gekomen die met bijbehorende objecten in de pandgang van 

het museum zijn gehangen. De persoonlijke verhalen werden met video opgenomen en werden bij 

het object getoond. De persoonlijke band met de bezoekers werd zo vergroot.71 Bezoekers konden 

zien van wie een object was en zagen hoe de eigenaar erover vertelde. De eigenaren van het object 

kwamen zelf naar het object kijken, wat de band met het museum vergrootte.72 Een mooie vorm van 

een, in de woorden van Simon, contributory73 project, waarin bezoekers iets konden bijdragen aan 

het museum.  

Participatief element in tentoonstellingen  
PARCUM experimenteert met participatieve elementen in hun tentoonstellingen. In de 

tentoonstelling ‘Bij nader inzien’ werd het traject van waarderen en selecteren onder de aandacht 

gebracht. Bezoekers konden uit een vitrine met drie voorwerpen, één voorwerp kiezen dat ze wilden 

behouden. In een boekje konden ze een stem uitbrengen. Op de volgende pagina konden bezoekers 

meer lezen over de objecten, wat hen aan het twijfelen bracht over hun keuze. De bezoeker werd zo 

aan het denken gezet over het traject van waarderen en selecteren. De reacties werden door het 

museum verzameld, verwerkt en gepubliceerd op de website.74  

Sociale objecten  
Zoals gelezen in hoofdstuk 1 speelt PARCUM erg in op de herkenbaarheid van hun objecten. 

Bezoekers geven in de laatste tentoonstellingsruimte, met religieuze kitsch, aan dat ze veel dingen 

herkennen. Bezoekers delen persoonlijke verhalen met elkaar. In deze tentoonstellingsruimte wordt 

veel gewerkt met persoonlijke, sociale objecten, zoals Simon deze noemt. 

  

 
71 L. Kusters, curator PARCUM, geïnterviewd door N. Kusters op 21 april 2020 via Skype. 
72 Ibidem. 
73 N. Simon, The Participatory Museum. (Santa Cruz: Museum 2.0, 2010), 187. 
74 L. Kusters, curator PARCUM, geïnterviewd door N. Kusters op 21 april 2020 via Skype. 
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Museum Catharijneconvent  

Persoonlijke objecten in het museum  
Ook MCC werkt met persoonlijke objecten en persoonlijke verhalen van alledaagse mensen die 

worden uitgeleend aan het museum. Het museum combineert objecten uit hun eigen collectie (hoge 

esthetische waarde) met alledaagse objecten van bezoekers.75 Deze alledaagse objecten zijn, in de 

woorden van Simon, sociale objecten. Bezoekers gaan voornamelijk in gesprek met elkaar bij 

objecten die ze herkennen.76 In de tentoonstelling ‘Allemaal Wonderen’ is er gewerkt met een 

huisaltaar, waarin de geleende objecten samen met museale voorwerpen gepresenteerd staan.77 

Door de eigentijdse, persoonlijke verhalen raakt de bezoeker geïnspireerd zijn eigen definitie en 

invulling te geven aan een onderwerp.78 

Catharijne Verhalen  
MCC werkt met het online platform Catharijne Verhalen79. Op dit platform kunnen bezoekers hun 

eigen verhalen, foto’s en video’s plaatsen, zodat andere bezoekers en het museum ze kunnen zien. 

Ook kunnen bezoekers in de fysieke tentoonstelling80 iets opschrijven op een kaart. Het museum 

plaatst de verhalen dan op het platform.81  

 

Afbeelding  2: Screenshot homepagina website Catharijne Verhalen 

 

Afbeelding  3: Screenshot verhalen pagina bij tentoonstelling 'Allemaal wonderen'  

 
75 M. de Nood, conservator en medewerker educatie Museum Catharijneconvent, geïnterviewd door N. Kusters in april 2020 

via e-mail. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Museum Catharijneconvent, Wonderen Projectplan. (Utrecht:2020). 
79 https://www.catharijneverhalen.nl/ 
80 In de tentoonstelling ‘Allemaal Wonderen’ 
81 M. de Nood, conservator en medewerker educatie Museum Catharijneconvent, geïnterviewd door N. Kusters in april 2020 
via e-mail. 
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Deelconclusie: persoonlijke objecten en verhalen  
Uit interviews met PARCUM en MCC blijkt dat zij bezoekers vooral op een contributory manier laten 

bijdragen aan het museum. Door persoonlijke objecten en verhalen te verzamelen bij hedendaagse 

personen, wordt het narratief van een tentoonstelling voor een bezoeker persoonlijker en 

herkenbaarder. Door bezoekers vragen te stellen en persoonlijke verhalen te laten aandragen, zet 

het museum ze aan het denken. PARCUM en MCC laten bezoekers zich betrokken voelen bij wat het 

museum aanbiedt. Verder dan dat gaat het echter niet. De zogenoemde ‘collaborative’ (actief 

samenwerken) ‘co-creative’(samen nadenken over nieuwe projecten en helpen bij uitwerking) en 

‘hosted’ (gemeenschap gebruikt ruimte/collectie voor eigen doel)-projecten komen nauwelijks voor. 

Het museum heeft daarom het narratief van hun tentoonstellingen zelf in handen en bepaalt 

daarmee ook de inhoud. De bezoeker wordt daardoor maar in beperkte mate toegelaten.  
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Deelvraag 5  
Aan welke voorwaarden moet een participatietool binnen Hedendaags Verleden voldoen, in 

acht nemend de verwachtingen en behoeften van de doelgroep Nederlandse dagtoeristen? 

Een participatietool binnen Hedendaags Verleden moet voldoen aan de volgende voorwaarden, in 
acht nemend de verwachtingen en behoeften van de doelgroep Nederlandse dagtoeristen:  

• Actief en passief gebruik  
Nina Simon en het onderzoek ‘Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw’ tonen aan dat het 
gedrag van bezoekers ten opzichte van participatietools verschillend is, zoals gezien in 
hoofdstuk 4. Voor de participatietool in Hedendaags Verleden is het van belang dat deze 
passief en actief te gebruiken is. Niet elke Nederlandse dagtoerist zal zich comfortabel voelen 
bij het delen van eigen ervaringen of verhalen. Het is daarom van belang dat bezoekers ook 
op een andere manier kunnen participeren. De participatietool in Hedendaags Verleden is 
idealiter gericht op ‘creators’, ‘critics’ en ‘spectators’. ‘Creators’ kunnen nieuwe inhoud 
toevoegen aan de tentoonstelling, zoals hun eigen verhaal, mening of ervaring. ‘Critics’ 
kunnen reageren op de inhoud van de tentoonstelling, bijvoorbeeld door te stemmen of iets 
te beoordelen. ‘Spectators’ kunnen de inhoud van de tentoonstelling bekijken, zonder daar 
zelf actief iets aan bij te dragen.  
 

• De juiste vraagstelling: afgebakend en persoonlijk    
Om bezoekers actief te laten bijdragen moet er een afgebakende, concrete vraag gesteld 
worden. Elke bezoeker moet de vraag kunnen beantwoorden; het antwoord moet niet 
afhankelijk zijn van de kennis die de bezoeker heeft over een bepaald onderwerp. Een goede 
vraag is dus een persoonlijke vraag, die de bezoeker kan beantwoorden vanuit persoonlijke 
ervaringen en verhalen. De vraag kan daarom ook verschillende antwoorden hebben, er is 
niet één goed antwoord.  
 

• Herkenbaar object  
De Nederlandse dagtoerist hecht aan herkenbare en gewone situaties en heeft een grote 
interesse in zijn eigen omgeving en herkenbare objecten. Een herkenbaar object heeft 
(tenminste een van) de volgende kwaliteiten: 

- Herinneringen  
Een object kan bij de bezoeker herinneringen oproepen. De bezoeker heeft wel 
eens een soortgelijk object gezien, of kan zich het bijbehorende ritueel 
herinneren.  

- Associaties  
Het object kan associaties oproepen. Een bezoeker heeft wellicht geen 
herinneringen aan een object, maar kan het object wel verbinden met eigen 
ervaringen.  

 

• De juiste presentatie: herkenbaar, zonder te veel prikkels  
Voordat de bezoeker in de tentoonstellingsruimte van Hedendaags Verleden komt, heeft 
deze al heel wat indrukwekkende ruimtes in het oude huis gezien, waaronder de zolderkerk. 
De Nederlandse dagtoerist beleeft cultuur graag op een rustige manier, zonder te veel 
spektakel. Het is daarom van belang dat de presentatie in Hedendaags Verleden niet te veel 
onverwachte visuele en auditieve prikkels heeft. De presentatie moet daarnaast herkenbaar 
zijn en met gebruik van herkenbare media.  
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Conclusie 
Met welke middelen kan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in de tentoonstelling 

Hedendaags Verleden publieksparticipatie bevorderen onder de doelgroep Nederlandse 

dagtoeristen?  

Het immaterieel erfgoed dat verbonden is met een religieus object, is nodig om een religieus object 

te kunnen begrijpen. Wanneer een religieus object het museum betreedt, verliest het de essentiële 

religieuze context. De rituelen, tradities en handelingen waarin het object gebruikt werd, zijn 

betekenis gevende factoren. Musea moeten zich daarom niet alleen focussen op object-

georiënteerde kunsthistorische tentoonstellingen, maar moeten manieren vinden om de 

toegeschreven waarde, het verhaal achter het object, ook te presenteren.  

De Nederlandse dagtoerist heeft wellicht niet veel voorkennis over religie, maar wil wel graag nieuwe 

dingen leren en ontdekken. Het is dan ook belangrijk dat de toegeschreven waarde van religieuze 

objecten aan bod komt om de objecten in de juiste context te plaatsen. Zonder deze waarde is het 

moeilijk te begrijpen wat een object betekende voor een gelovige. Wanneer een bezoeker een object 

herkent, of begrijpt waarvoor en waarom het werd gebruikt, is het makkelijker om herinneringen of 

associaties te maken bij het object.  

In Hedendaags Verleden zal telkens maar één religieus object tentoongesteld worden. In de museale 

setting is het van belang dat de toegeschreven waarde zichtbaar wordt gemaakt voor de bezoeker. 

Om de tentoonstelling meer relevant te maken, en de bezoeker zich betrokken te laten voelen, kan 

het museum gebruik maken van een publieksparticipatietool. Door bezoekers te laten bijdragen aan 

de tentoonstelling, laat het museum zien dat ook hun verhaal ertoe doet. De toegeschreven waarde 

van het object groeit, doordat er steeds meer verhalen worden bijgedragen.  
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Reflectie 
Dit onderzoek is uitgevoerd voor Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Het museum wil graag weten 

welke emoties en herinneringen de religieuze objecten oproepen bij bezoekers. Daarvoor zijn zij op 

zoek naar een passende publieksparticipatietool, waarmee bezoekers kunnen reageren op het 

object. Met de tentoonstelling wil het museum Nederlandse dagtoeristen een bredere blik meegeven 

en iets nieuws leren.  

Door de maatregelen rond Covid-19 was een publieksonderzoek naar de Nederlandse dagtoerist 

onmogelijk. Een publieksonderzoek naar deze doelgroep is dan ook een aanbeveling voor het 

museum.  

Voor Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een tentoonstellingsconcept ontwikkeld met daarbij een 

publieksparticipatietool.  
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Bijlage 1: Interview met Hermine Pool 
Interview met Hermine Pool, conservator religieus erfgoed bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in 
Amsterdam.  
 
Interview afgenomen op 30 april 2020 om 10:00. Digitaal via Skype.  

Nikita Kusters: Ik ben nog steeds bezig voor Hedendaags Verleden, als het hopelijk nog doorgaat.  

Hermine Pool: Jawel. Ik kreeg gisteren een mailtje van de VU, met de wervingsfolder voor de minor. De 

studenten kunnen meewerken aan Hedendaags Verleden, het wordt ingevoerd in het onderzoeksprogramma 

voor de VU-studenten. Op enig moment gaan de Reinwardters daar ook weer op inhaken. In ieder geval wordt 

Hedendaags Verleden gekoppeld aan een studentenprogramma van de minor van de VU. De UBVU gaat ook 

meedoen, we gaan een digitale kaart maken van al het religieus erfgoed in Amsterdam. Zo kunnen mensen ook 

een route lopen.  

Hedendaags Verleden gaat zeer zeker door. We hebben dat ook in het Kunstenplan geschreven, dus het is ook 

heel belangrijk. We krijgen er straks geld voor, in principe. Het zal wel wat worden uitgesteld, vanwege het 

coronavirus.  

Kun je voor dit interview het concept en de kernboodschap van de tentoonstelling Hedendaags Verleden 

uitleggen?  

De kern van het concept is het centraal stellen van een object. Aan dat object ga je heel veel vragen stellen, je 

doet alsof het een hele levensgeschiedenis heeft, alsof het een persoon is. Dat heb ik ontleend aan Crispin 

Paine. Hij benadert het alsof objecten personen hebben, en die hebben een hele levensgeschiedenis achter 

zich. Dat noem je hun biografie. In die levensgeschiedenis zijn de objecten op allerlei plekken terecht gekomen 

en op die plekken hadden ze allemaal taken. Ze stonden ten dienste van de mensen die ze eerst gemaakt 

hebben en daarna gebruikt hebben. Het is vaak niet alleen het gebruik, maar er zit ook een ideologie achter of 

een bepaalde context of een religie of religieuze gebruiken. Als je dat gaat uitpluizen kom je ontzettend veel te 

weten over het object maar ook over de wereld rond het object heen. Over de mensen en de groepen die dat 

object hebben gekoesterd, gebruikt en op een gegeven moment hebben weg gedaan. En dat is ook weer 

bijzonder. Want juist die breukvlakken – waarom gaat het opeens weg en waarom komt het in een museum 

terecht – zijn interessant. In dit geval werd er een kerk gesloopt, en niemand wilde het object meer hebben. 

Voor alle objecten levert het andere informatie op. Als je die informatie in een iets ander kader plaats, een 

cultuur-historisch-maatschappelijk kader, dan leer je veel over de omgeving. En ik denk: ‘waarom bewaar je 

objecten in een museum?’ Soms omdat ze waanzinnig mooi zijn, en je enorm veel plezier aan de schoonheid 

van het object beleeft. Maar veel cultuur-historische objecten bewaar je ook omdat je hoopt dat ze je een 

verhaal vertellen over de samenleving, over het verleden en het heden.  

Maar het is wel nog steeds het plan om één object in de tentoonstelling te zetten?  

Ja, eigenlijk gaat het om één object. Het kan ook wel eens een ensemble zijn, een groepje dat bij elkaar hoort. 

Nee, het gaat gewoon echt over één ding, we kijken naar één ding. Er kunnen in de loop van het project wel 

objecten bij komen.  

Bijvoorbeeld wanneer het doopvont alleen tentoongesteld staat. Dat verhaal loopt tot in de 17e eeuw, daar zit 

een enorm verhaal in. Maar er zit ook een actueel verhaal in; van mensen die dit doopvont nog gebruikt 

hebben. Voor de doop van hun kinderen of kleinkinderen. Het kan voorkomen dat in de loop van het project, 

mensen hun doopjurk willen schenken of lenen. Dan is er de mogelijkheid dat de tentoonstelling wordt 

uitgebreid. Maar het moet wel verbonden zijn met dit doopvont.  

Heb je al een paar objecten uitgekozen, een paar voorbeelden van objecten die in de tentoonstelling komen 

te staan?  

Nu gaan we het over dit doopvont hebben. Dat wordt een heel project, daar is van alles over uit te zoeken. De 

volgende keer komt er weer een ander project.  
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Dus die kiezen jullie gaandeweg?  

Ja. Ik heb er wel een paar in mijn hoofd. Wat ik bijvoorbeeld wel een heel leuk object vind is dat 

beaardingskistje. Dat staat nu in de epiloog. Een heel klein kistje met een zilveren lepeltje. Het komt uit een van 

de huiskerken. Er zit een heel verhaal achter, het heeft een heel leven geleid. Het is door heel veel mensen 

gebruikt, om een beetje aarde op de kist te gooien. Door een object helemaal uit te pluizen, kom je achter 

allerlei begrafenisgebruiken in Amsterdam. Maar ook de ingewikkelde kwestie: ‘Mensen hebben in 

verschillende religies verschillende religieuze gebruiken.’ En hoe doe je dat dan? Dat kun je ook heel actueel 

maken, hoe gaat dat nu in de stad? Dat ene object kan heel veel verhalen gaan vertellen. Ik denk dat het een 

hele leuke manier van leren is. Ik heb mij daar ook jaren geleden door laten inspireren, door Orhan Pamuk. Ken 

je die?  

Het gesprek ging hier verder over Orhan Pamuk. Hij schreef de roman ‘The innocence of objects’, waarin 

voorwerpen verzameld zijn in een huis, d.m.v. deze voorwerpen wordt zeventig jaar aan geschiedenis van 

Turkije verteld.  

Het zijn allemaal onwaarschijnlijk losse voorwerpen; soms bij elkaar in een vitrine, soms alleen, soms met foto’s 

erbij. Al die voorwerpen vertellen een enorm verhaal over de geschiedenis van Turkije. Dat is het leuke van 

voorwerpen, niet alle voorwerpen hebben een verhaal. Maar als je als curator de voorwerpen zo weet te 

achterhalen, neer te zetten en te ordenen, en er betekenis aan weet te geven, dan kun je door middel van die 

voorwerpen ontzettend veel inzicht krijgen in de samenleving en in de geschiedenis.  

Hebben jullie ook selectiecriteria voor de objecten, om ze te kiezen?  

Dat hangt in ons geval af van de missie van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Wij beheren en verzamelen alle 

voorwerpen die met het katholieke erfgoed in Amsterdam te maken hebben. Dat is nagenoeg altijd katholiek of 

komt uit de katholieke praktijk/religie, en het is Amsterdams. Als er geen aantoonbare relatie aan zit met het 

katholicisme in Amsterdam nemen we objecten niet aan.  

Daar zijn twee grote compartimenten in. Enerzijds verzamelen we datgene wat met de huiskerkenperiode te 

maken heeft. Toen het katholicisme een gedoogde godsdienst was en het niet openlijk beleden mocht worden. 

Anderzijds verzamelen we objecten uit de periode daarna. Toen het katholicisme in de tweede helft van de 19e 

eeuw weer mocht, was er een enorme bouwexpansie en kwamen er overal katholieke kerken en overal nieuw 

vormgegeven, katholieke objecten. En eigenlijk in dit tijdsbeeld, de derde grote periode, zie je dat ook dat 

erfgoed weer verdwijnt en afgebroken wordt.  

Dat zijn de invalshoeken van ons verzamelbeleid. En dus verzamelen we voorwerpen die daar altijd aan 

gerelateerd zijn: katholiek en Amsterdams.  

Maar geen speciale criteria voor deze tentoonstelling?  

Nee. 

De objecten die jullie gaan kiezen, zijn die herkenbaar voor een grotere groep. Zijn het objecten die veel 

gebruikt worden of objecten die bijvoorbeeld in een kerk hebben gestaan maar niet gebruikt zijn door 

mensen? 

Alle spullen die bij mensen zelf vandaan komen of uit de kerk komen zijn objecten die actief zijn gebruikt. Maar 

op het moment van secularisatie, wanneer een kerk wordt afgebroken of wanneer mensen er niks meer mee 

hebben; dan wordt het langs de kant van de weg gezet, of naar een museum gebracht. En dan wordt het niet 

meer gebruikt.  

Tegelijkertijd kun je nog wel zeggen: ‘dit doopvont wordt niet meer gebruikt, maar er zijn nog steeds wel 

doopvonten in gebruik.’ En als je het even niet beperkt tot het katholicisme of christendom; er zijn nog steeds 

overal in de stad voorwerpen in gebruik die gebruikt worden om kinderen te initiëren in hun godsdienst. Dus zo 

breed kun je het ook weer maken.  
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Welke betekenis hebben de objecten voor u, als conservator religieus erfgoed?  

Behalve dat ze soms uitzonderlijk mooi gemaakt zijn; ik houd heel erg van het verhaal erachter. Zo ga ik ook 

van de voorwerpen houden. Ik vraag me altijd af, waar komen ze vandaan, wie heeft het gekocht of gemaakt, 

dat is ook wel je taak als conservator.  

Je bent altijd wel geïnteresseerd in het hoe en wat van zo’n voorwerp. Door dat breder te maken kun je dus 

cultuurgeschiedenis ontdekken door middel van het object. Dan wordt het voor mij altijd alleen maar 

interessanter.  

De objecten in de tentoonstelling kunnen meerdere betekenissen hebben, hoe verhouden deze zich tot 

elkaar in de tentoonstelling?  

Hoe je de betekenissen vangt is een lastige vraag. Dat is ook waar jouw onderzoek over gaat. Wat je wil weten 

is wat de emoties van mensen zijn ten opzichte van een object. En dat is het lastige van alle tentoonstellingen, 

maar zeker ook van dit project. We zijn bezig om daar methodes voor te zoeken. Hoe kijken mensen er 

tegenaan? En wat is het religieuze perspectief van waaruit ze kijken? Voor sommige mensen levert het emoties 

op en herinnert het zich aan belangrijke gebeurtenissen. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen: ‘Ik heb 

helemaal niets meer met de kerk te maken. Ik vind het allemaal vreselijk, was ik maar nooit gedoopt.’  

Daar is Marlous Willems heel erg mee bezig, met emotienetwerken. Dat is ook een zoektocht: ‘Hoe kan je in 

tentoonstellingen en in het museum de gevoelens en emoties van mensen bewaren ten aanzien van objecten 

of bepaalde plekken in de stad?’ 

Gesprek ging verder met een voorbeeld over de voormalige Kempering garage in de Bijlmer. Deze is gesloopt 

maar er zit een enorm verhaal achter. Zo werden er ook kerkdiensten gehouden in de garage.  

Imagine IC bewaart voorwerpen en verzamelt verhalen van de emoties die die mensen hadden (bij de 

Kempering garage). Je komt dan immigranten tegen voor wie die pinkstergemeente heel erg belangrijk was en 

die het vreselijk hebben gehad hier in Nederland die eerste jaren. Er komt een waaier aan verhalen en 

stadgeschiedenis naar boven. Imagine IC doet dat via de emoties van mensen. Die binden mensen en daar 

zitten ook weer objecten bij.  

Maar dat is erg lastig en dat is ook in dit project heel lastig. Daarom is het ook heel jammer dat het doopvont er 

niet staat en dat we niet allerlei mensen hebben kunnen interviewen, om daar een methode voor te vinden. 

Het object genereert door het object en die biografie te onderzoeken, veel kennis. Maar je wilt ook de emoties 

weten, wat mensen er van vinden.  
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Bijlage 2: Interview met Liesbet Kusters  
Interview met Liesbet Kusters, curator bij PARCUM, museum en expertisecentrum voor religieuze 
kunst en cultuur in Vlaanderen.  
 
Interview afgenomen op 21 april 2020 om 20:00. Digitaal via Skype.  

 
Liesbet Kusters:  
 
De Abdij van Park is een hele mooie abdijsite, een van de best bewaarde abdijcomplexen, 
norbertijnenabdijen van Vlaanderen. Die is nu in restauratie. In 2017 hebben wij de eerste vleugel 
die klaar was met de restauratie in gebruik mogen nemen als museum. We hebben de beperking dat 
we heel weinig ruimte hebben. In eerste instantie is er altijd ingezet op tijdelijke expo’s, maar we 
hadden geen permanente opstelling. Daar hebben we eigenlijk op dit moment de ruimte niet voor. 
Maar we merkten dat het publiek dat wel miste. Want je moet ook telkens als museum een 
spanningsboog opbouwen, je hebt een expo die loopt af en het is weer dicht, en een aantal maanden 
later heb je weer een expo, dat is heel moeilijk.  

 
We hebben ingespeeld op de verwachtingen van het publiek, want die willen wel altijd iets te zien 
hebben. We hebben besloten dat we de vleugel die we in gebruik hadden, dat we daar de 
bovenverdieping van zouden inrichten als semi-permanente opstelling. Want in 2024 zou de 
volledige abdij gerestaureerd zijn. Dan zouden we een permanente opstelling maken.  
 
Van daaruit is het idee ontstaan dat we eigenlijk een expo zouden maken die vertrekt vanuit de 
collectie van PARCUM zelf. Dus eigenlijk de collectie die voor de eerste keer echt centraal gaat staan. 
En vanuit daaruit een permanente opstelling. Dus het is eigenlijk de eerste collectie presentatie van 
PARCUM. De collectie van PARCUM is heel divers, dat gaat van topstukken en bijzondere objecten, 
tot echte kitsch. Zo de typische Vlaamse huisvlijt bij wijze van spreken.  
 
Die echte kitsch, wilden we naar voren brengen, om op die manier ook een heel divers idee te geven 
van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Op die manier wilden we de rijkdom aan religieus erfgoed in 
Vlaanderen tonen, en ook de vraag stellen: ‘wat is eigenlijk een collectie?’ Vandaar ook de titel ‘This 
is not a collection’. En op welke manier kun je daarin een dialoog aangaan met de bezoeker? Want 
eigenlijk is een museumcollectie nooit af. Je kunt niet zeggen dit is het, dit staat vast. Het gaat altijd 
veel breder en veel diverser. Het is constant in beweging met erfgoedgebruikers en 
erfgoedbeheerders. Het is een constante flux van nadenken, of constant daarmee omgaan. Dat 
wilden we ook daarin naar voren brengen. En op die manier ook de bezoeker daarin betrekken.  

 
We hebben dat op verschillende manieren geprobeerd. Enerzijds hebben we in de opstelling heel erg 
gespeeld op de herkenbaarheid. Voorwerpen zoals typische Christusbustes en het heilige hart, die 
stond in Vlaanderen op elke schoorsteen. Je merkt dat de bezoeker daarin heel hard getriggerd 
wordt met die herkenbaarheid. ‘Ik ken dat nog uit mijn jeugd of bij mijn grootouders.’ 
Dat is tegelijkertijd een heel sterke uitdaging. Nu hebben we nog de generatie die dat herkent, maar 
wat gaan we daar in de toekomst mee doen? Dan verdwijnt de generatie die het herkent, die kennen 
het niet meer.  

 
We hebben ook naar een publiek van jongeren toe, de dialoog proberen te maken tussen onze 
collectie en hedendaagse kunst. We hebben o.a. werk van Berlinde de Bruyckere, Guillaume Bijl, Ria 
Pacquée en David Claerbout. Dat zijn vier grote namen in de Belgische kunstscene. Om aan te tonen 
dat religieus erfgoed veel meer is dan religie.  
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Ik heb heel lang lesgegeven aan jongeren van 20 jaar, die iets hadden van: ‘ja ik ken daar niks van, die 
religie interesseert mij niets, zo zijn we niet opgevoed’, enzovoorts. Maar ik gaf dan altijd les vanuit 
thematische invalshoeken. Bijvoorbeeld, relatie tussen man en vrouw, lichamelijkheid, 
transcendentie, vergankelijkheid. En daarmee kun je het religieus erfgoed veel meer opentrekken. En 
dat hebben we ook voor ‘This is not a collection’ gedaan, aan de hand van die combinatie met 
hedendaagse kunstenaars. Dat was heel interessant voor jonge bezoekers. Die op dat moment 
beseffen: ‘ja dit gaat over veel meer dan religie. Over grote thema’s in het leven waar mensen nu 
mee bezig zijn, maar ook vroeger mee bezig waren. En vroeger gaven mensen daar een religieuze 
uiting aan, nu is dat een totaal andere uiting’. In die combinatie hebben we dat naar voren willen 
brengen.  
 
Daarnaast ontwikkelen we altijd een aantal activiteiten rondom onze expo’s. Daarin zit vooral heel 
erg die dialoog en participatie. Bijvoorbeeld filmavonden en debatten. Maar we hebben bijvoorbeeld 
ook een interreligieuze fietstocht opgezet. Waarbij mensen niet alleen kennis kunnen maken met de 
collectie katholiek, religieus erfgoed in Vlaanderen, maar bijvoorbeeld ook naar een moskee konden 
fietsen, en daar uitleg kregen. Om op die manier hun blik op dat erfgoed te verruimen.  
Dat is ook een uitdaging, dat is echt niet gemakkelijk. Je merkt dat in die verschillende religies, niet 
iedereen op dezelfde manier om gaat met erfgoed. Of ze beschouwen het nog niet als erfgoed. Bij 
ons is al veel uit de liturgie gehaald, uit de kerken gehaald, en dat komt in het museum. Maar 
bijvoorbeeld voor de islam is dat helemaal niet evident, daar zijn het echt nog gebruiksvoorwerpen in 
de liturgie. Dat was wel een beetje zoeken.  

 
We hebben ook een echt participatief traject gedaan en dus aan bezoekers gevraagd: ‘Toon ons of 
geef ons een voorbeeld van religieus erfgoed uit uw omgeving en een bijzonder verhaal daar rond. En 
wie weet gaan wij dat selecteren en tonen in de pandgang.’  
We hebben een hele mooie pandgang. Uit het traject zijn een aantal hele mooie verhalen naar boven 
gekomen. Die objecten hebben we in de pandgang getoond. En dat was heel tof, omdat het echte 
mensen betreft en daar zijn filmpjes van gemaakt en die zijn ook getoond.  

 
Nikita Kusters: Hoe hadden jullie dat gevraagd aan die mensen, waren dat bezoekers die al waren 
geweest in het museum of…?  

 
Nee, we hebben een brede oproep gelanceerd via de website. En onze communicatiemedewerker 
heeft daar een heel formulier voor opgesteld, zodat mensen iets konden indienen met een foto. We 
hebben dat heel breed genomen. De band met de bezoeker is extra tof. Ze komen kijken naar hun 
object.  
Het was een test maar in de toekomst willen we dat nog breder doen. We zijn met een heel klein 
team op dit moment, met ongeveer een vijftal mensen, die niet voltijd zijn. En de ambities liggen wel 
heel hoog. We hebben elk jaar een nieuwe tijdelijke expo, dus dat is heel hard doorwerken. We 
moeten daar nog in groeien. Dus het was een eerste test, we zijn wel tevreden.  

 
Hadden jullie ook een participatief element in de tentoonstelling. Konden mensen ook iets 
achterlaten bijvoorbeeld? 
Dat hebben we op dat moment zelf niet gedaan, maar in het verleden hebben we dat met andere 
expo’s al gedaan. Dat was heel tof. We doen een keer per jaar een grote expo en een keer per jaar 
een kleine expo. En die kleine expo is een soort van dossierexpo, daar doen we allerlei experimenten, 
o.a. met participatie. We hebben dat een keer gedaan met de expo ‘Bij nader inzien’.  
 
We wilden het traject waarderen en selecteren onder de aandacht brengen. Op dit moment maakt 
PARCUM een hele transformatie door. We zijn gegroeid uit een expertisecentrum. Dus het museum 
was heel kleinschalig, we waren vooral een expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen. 
Nu is het museum eigenlijk de grote poot waar alles onder hangt. Het expertisecentrum is vooral 
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bezig met trajecten zoals: ‘Hoe moet je in een kerk of klooster omgaan met al dat erfgoed? Veel 
kloosters en kerken gaan sluiten, wat moet met dat erfgoed gebeuren? 
We bevinden ons als museum in dezelfde situatie. We hebben een zeer brede collectie, maar we 
voeren op dit moment een traject waardering en selectie door. We bekijken welke objecten binnen 
ons selectieprofiel passen. Welke gaan we afstoten? Welke gaan we herbestemmen? De 
dossierexpo, ‘Bij nader inzien’, gaf een beetje inzicht in hoe dat moet gebeuren.  
 
We toonden een vitrine met drie verschillende voorwerpen. En we vroegen aan de bezoeker: ‘Welke 
drie zou jij bijhouden, welke zou je selecteren?’ De bezoeker kreeg een boekje, daar konden ze een 
stem op uitbrengen. Op de volgende pagina vond je een uitleg bij de drie objecten. Dat waren 
zorgvuldig uitgekozen objecten, waardoor je eigenlijk begon te twijfelen. Dat was om de bezoeker te 
doen nadenken, wat doen we daar nu precies mee. Dat was wel heel tof.  
 
Het was ook  de basis voor de collectie presentatie, om te laten zien waar we mee bezig zijn en dit 
was de eerste selectie die we in ons depot tegenkwamen en gaan tonen. Dat hele traject waardering 
en selectie was dus eigenlijk de basis voor de collectiepresentatie ‘This is not a collection’.  

 
Als ik het goed begrijp is de tentoonstelling ‘This is not a collection’, in thema’s ingedeeld? 
Ja, inderdaad ja.  

 
Als bezoekers komen, krijgen ze dan een audiotour mee bijvoorbeeld, of zijn er veel teksten?  
Ja en nee. We kiezen er bewust voor in het museum om heel spaarzaam te zijn met te veel teksten 
en te veel panelen. We zijn geen documentair museum. We laten heel sterk in de scenografie de 
objecten voor zich spreken. We hebben de zalen opgedeeld per thema, maar wel thema’s die in 
elkaar overlopen. Je hebt het gevoel dat je van het ene thema heel smoothly overgaat in het andere 
thema.  
 
Voor ‘This is not a collection’ hadden we geen tekstpanelen, enkel in het begin in de eerste zaal die 
uitlegt waarover de expo gaat. Maar voor de rest niks, alleen hele kleine bordjes onder de objecten 
zelf. De bezoeker kreeg een audiotour mee. Onze expo’s zijn altijd in verschillende lagen opgebouwd, 
daar zit ook het participatieve in, een beetje experimenteren wat we daarmee kunnen doen. Je hebt 
enerzijds mensen die gewoon naar het object willen komen kijken. Dat is ook goed, de objecten zijn 
mooi, zijn mooi gepresenteerd en spreken voor zich. Dus dat kan perfect. Maar er zijn natuurlijk ook 
mensen die meer duiding willen geven. En dat is ook wel de meerwaarde. We zijn een museum dat 
echt gaat over de verhalen. We tonen bijvoorbeeld een heilige Antonius, en dan is het zeer mooi om 
daar het verhaal achter te horen. Om te weten welke betekenis dat heeft gehad in Vlaanderen. En 
die duiding krijg je dan wel in de audioguides.  
 
Voor ‘This is not a collection’ hadden we een tweede audioguide. Daar werden verhalen gebracht van 
mensen. Dus dat was geen klassieke audiotour met uitleg. Maar dat waren bijvoorbeeld verhalen van 
iemand die een tocht had gemaakt naar Santiago de Compostella. Verschillende ervaringen eigenlijk 
van religieus erfgoed en die waren telkens gelinkt aan een bepaald object. Op die manier kreeg de 
bezoeker echte ervaringsverhalen mee. Dat was echt tof. Daar zat echt sterk herkenbaarheid in.  

 
Echt persoonlijke verhalen dus?  
Echt persoonlijke verhalen, ja.  

 
Het gebeurt dus ook wel dat bezoekers onderling in dialoog komen met elkaar?  
Ja, absoluut. Dat is heel mooi om te zien. Soms ging ik wel eens stiekem de zaal in. Dat was altijd 
leuk. Om je een klein beetje een beeld te geven:  
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De expo begon met een zaal met een heel groot topstuk uit de Abdij van Park, een zeventiende-
eeuws schilderij. Dat gaat over de vergankelijkheid en over hoe mensen om gaan met hun eigen 
dood. Geleidelijk aan leg je een parcours af dat meer gaat over de omgang met Christus en het 
lichaam van Christus en vrouwelijke religieuzen, hoe ze daarmee omgingen. Dan kwam je bij de 
relieken; wat de betekenis van relieken is in Vlaanderen. En dan ging je helemaal naar boven, naar de 
zolderverdieping en daar stond echte religieuze kitsch. Dat is eigenlijk een hele mooie zolder, een 
zoldergebinten, zonder ramen. We hadden daar hele grote vitrinekasten gezet, een soort van 
kijkkasten, met allerlei objecten erin. Een soort kunstkamer van vroeger. Daar stond van alles in. Daar 
stonden foto’s in, de buste van Christus, Lourdesmadonna’s van plastic, enzovoorts. Dat was vooral 
de zaal waar ik bezoekers hoorde zeggen tegen elkaar: “Oh zo’n communieprentje dat heb ik ook 
gehad!”. En het alziend oog hing daar ook, daar hebben we heel veel reactie op gekregen. En dan 
merk je wel dat bezoekers daar met elkaar begonnen te spreken: “dit heb ik gehad en dit ken ik nog”. 
En het was vooral in die zaal, dat was ook het einde van de expo, waarin de meeste reacties werden 
losgeweekt. Die herkenbaarheid is echt wel belangrijk.  

 
We hebben daar heel veel mooie reacties gehad en de mooiste reactie was iemand die daar huilend 
buiten kwam en die zei: “Dit is zo erg mijn jeugd en dit raakt zo enorm hard.” 
Dat vonden we wel echt heel mooi. Je merkt dat ook in het gastenboek, dat dat heel erg 
gewaardeerd werd.  

 
Het gesprek ging verder over een situatie die een overweldigende reactie losweekte bij een 
bezoeker van het museum. Het ging over een typisch Vlaams spaarpotje, in de volksmond vroeger 
een ‘knikkend negertje’ genoemd. Het museum had het beeldje tentoongesteld omdat het vroeger 
gebruikt werd om missiegeld in te zamelen voor de katholieke kerk. Het museum had het woord 
‘neger’ niet gebruikt, maar de woorden ‘Afrikaans kindje dat dankbaar knikt’. De bezoeker 
beweerde dat het museum het beeldje wel ‘knikkend negertje’ had genoemd, en was erg kwaad.  
 
Zo zie je hoe dit leeft in het collectieve geheugen. Als museum moeten wij dergelijke objecten tonen 
als deel van de geschiedenis, en ze niet uit de weg gaan, wij kunnen als museum geen censuur 
plegen. Duiding is hierbij evenwel zeer belangrijk. Maar dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, van 
hoe dat objecten wel iets oproepen of teweegbrengen en discussie kunnen opbrengen en 
participatie opgang brengen. Eigenlijk waren wij erin geslaagd om te bereiken wat we wilden 
bereiken, ondanks die negatieve kritiek. Dat was eigenlijk ook een mooi moment.  
Zo zie je wat voor reacties er binnen kunnen komen.  
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Bijlage 3: Interview met Marije de Nood 
Interview met Marije de Nood, conservator en medewerker educatie bij Museum Catharijne Convent 
in Utrecht. 
 
Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 is dit interview afgenomen via e-mail.  

Kunt u mij iets vertellen over uw functie binnen Museum Catharijneconvent?  

Ik ben medewerker educatie en heb als conservator drie keer een tijdelijke tentoonstelling gemaakt, 

waaronder de huidige Allemaal Wonderen tentoonstelling 

De nieuwe tentoonstelling ‘Allemaal wonderen’ is helaas niet geopend nu. Wat is het idee achter de 

tentoonstelling?  

Zie het projectplan in pdf bij deze mail. 

Hoe worden objecten tentoongesteld in de tentoonstelling?  

• Wat is het narratief van de tentoonstelling?   

Zie het projectplan in pdf bij deze mail. 

• Wordt er zoals eerder gebruik gemaakt van een combinatie van alledaagse voorwerpen en 

voorwerpen van hogere esthetische waarde? 

 Zie het projectplan in pdf bij deze mail. 

Op welke manier wordt er informatie overgebracht op de bezoeker? (Bijvoorbeeld via audiovisuele 
middelen, audiotour, informatieteksten etc.) 
Zie het projectplan in pdf bij deze mail 
 
Voor jullie nieuwe tentoonstelling ‘Allemaal wonderen’, kunnen mensen ook weer gebruik maken van jullie 

platform Catharijne Verhalen, zie ik op de website. Hebben jullie deze ook weer gebruikt om mensen spullen 

te laten lenen voor de tentoonstelling? Zo ja, hoe heeft dit uitgepakt? Zo nee, waarom niet?  

Ja dit hebben we ook weer gedaan. Zie ook het Word-document Indeling huisaltaren. Een aantal mensen heeft 

een voorwerp uitgeleend dat verbonden is met een persoonlijk wonderverhaal. Alle voorwerpen staan in twee 

zogenoemde huisaltaren, samen met museale voorwerpen (van de late middeleeuwen tot vandaag de dag) en 

gekochte voorwerpen (zoals de Koran). In een begeleidend tekstboekje kunnen bezoekers het verkorte 

wonderverhaal lezen bij de persoonlijke voorwerpen.  

Het digitale platform is passief ingezet. Er liggen kaarten aan het einde van de tentoonstelling waar mensen 

hun wonderverhaal op kunnen schrijven en direct kunnen inleveren of thuis opschrijven en dan naar ons 

toesturen per post. Wij plaatsen die verhalen vervolgens op het platform. Op de museumpagina op facebook 

heeft ook een keer een oproep gestaan om verhalen te delen, maar het is niet echt (jammer genoeg) een groot 

onderdeel geworden in de tentoonstellingscommunicatie. Die wordt door de afdeling Marketing en 

communicatie gedaan. 

In het artikel wordt beschreven dat er vooral veel herinneringen bij bezoekers opkwamen in het onderdeel 

waar de (uitgeleende) persoonlijke objecten lagen. Wat is hier de reden voor denkt u?  

Omdat ze die voorwerpen herkennen, ook zij hebben wandelschoenen, een pelgrimspaspoort etc. Of omdat ze 

generiek maar toch heel herkenbaar waren, zoals sieraden.   

Kunnen bezoekers ook hun eigen herinneringen en verhalen achterlaten wanneer ze in het museum zijn? En 

op welke manier?  

Zie hierboven uitgelegd. 
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Komt het voor dat er interactie of dialoog ontstaat tussen bezoekers in de tentoonstelling(en) en hoe komt 

deze tot stand?  

Bij Pelgrims kwam die onbedoeld tot stand bij een grote landkaart met alle pelgrimswegen door heel Europa 

richting Santiago. Hier raakten veel mensen met elkaar in gesprek en in de herberg die we toen hadden 

‘nagebouwd’ in een aparte ruimte. Die was knus en intiem en nodigde uit om even te gaan zitten en dan 

begonnen de gesprekken vanzelf. 

Bij Allemaal wonderen ontstonden ook veel gesprekken. Uit observaties door mij en collega’s bleek dat mensen 

in de eerste museumzalen nog heel rustig waren en op eigen houtje alles bekeken, maar als ze in de 

kloostergangen liepen waar thema’s als wonderlijke genezingen en reddingen te zien waren, begonnen de 

gesprekken tussen bezoekers onderling. Zowel tussen bezoekers die elkaar al kenden als tussen onbekenden. 

De gesprekken ontstonden dus vooral bij thema’s de mensen aanspraken, waar ze zich in herkenden en die hen 

dus persoonlijk raakten.  

Wat is er veranderd in de tijd tussen het schrijven van het artikel in 2018 en de situatie nu in 2020? Zijn er 

nog nieuwe methodes of inzichten bijgekomen? 

Nee helaas… er is in de tussentijd nog geen beleid gemaakt voor het verzamelen en ontsluiten en de inzet van 

persoonlijke verhalen of het verzamelen ervan is nog steeds afhankelijk van persoonlijke motivatie van 

medewerkers en gebeurt alleen bij tentoonstellingen. We zijn wel bezig met het nadenken over een 

herinrichting van het museum met daarin ruimte in de vaste opstellingen voor persoonlijke verhalen en 

voorwerpen en wellicht zelfs een losse ruimte voor deze collectie.  
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Op bovenstaande foto is een plaegrond van de tentoonstellingsruimte van 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder te zien. Om een goed beeld te krijgen van 
de ruimte zijn er foto’s bijgevoegd. De foto’s zijn gemaakt op de plek van de sp 
en in de richng van de bijbehorende pijl. 

De wiDe wie, museale ruimte is het tegenovergestelde van het oude, historische 
pand en de zolderkerk (te zien op onderstaande foto). In het oude pand is de 
religieuze context volop aanwezig, in de tentoonstellingsruimte ontbreekt deze 
context. 



In bovenstaande SketchUp-ontwerpen is de tentoonstellingsruimte van 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder te zien, met daarin het ontwerp voor de 
tentoonstelling Hedendaags Verleden. In het ontwerp is een ‘fake wall’, een 
object en een parcipaetool (touchscreen) met bankje te zien. 

In de In de tentoonstelling wordt maar één object tentoongesteld. Daar is rekening 
mee gehouden in het ontwerp. Wanneer een bezoeker via de trap of de li 
binnenkomt, is het object meteen zichtbaar, het staat op een duidelijke zichtlijn 
in de ruimte. 

Voor de drie ramen is een ‘fake wall’ geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat het 
object in de bepaalde zichtlijn kan staan en vóór een muur waar op 
geprojecteerd kan worden. 

WWanneer er gekozen was om de parcipaetool en object te plaatsen aan de 
lange muren van de ruimte, was er weinig plek geweest om te bewegen. De 
parcipaetool en het object hadden dan te dicht op elkaar gestaan.

SketchUp-ontwerpen



In de presentae van de tentoonstelling is er bewust gekozen voor een rusge 
uitstraling, met weinig kleur en afleiding. Dit hee twee redenen: 
     
         1. Het object neemt de hoofdrol in deze tentoonstelling. Het object      
            zou dan ook alle aandacht moeten krijgen. Het toevoegen van         
             tekstpanelen, drukke muurpatronen- of kleuren en andere objecten  
            zou areuk doen aan de kern van het concept. 

                  2. De doelgroep Nederlandse dagtoeristen belee cultuur op een         
            rusge manier, zonder te veel spektakel. Het bezoek aan het            
            historische pand hee al veel indrukken op de doelgroep                
            achtergelaten. Het is daarom belangrijk dat de bezoeker in             
            Hedendaags Verleden rust kan nemen. Te veel audieve en           
            onverwachte prikkels zouden dan ook te overweldigend kunnen zijn  
            voor de doelgroep.

Om het object en de bezoekers het woord te kunnen geven is er gekozen voor 
een parcipaeve tool. In deze tool is er rekening gehouden met drie 
verschillende groepen gebruikers: 

         1. Creators:  kunnen nieuwe inhoud toevoegen aan de tentoonstelling
         2. Crics: kunnen reageren op aspecten van de tentoonstelling 
         3. Spectators: kunnen de inhoud van de tentoonstelling bekijken,        
            zonder zelf iets bij te dragen 

De De tentoonstelling is zo te gebruiken op passieve en aceve wijze.

De parcipaeve tool hee een touchscreen, waardoor het makkelijk te 
gebruiken is voor bezoekers. Voor de tool zijn 5 schermweergaves geschetst, 
een beginscherm en vier interaceve schermen. De parcipaeve tool is 
verbonden met een beamer die projecteert op de ‘fake wall’. 



Wanneer de bezoeker de tentoonstelling betreedt (mits de parcipaevetool 
niet in gebruik is) zal de parcipaeve tool op het beginscherm ingesteld 
staan. Op dit scherm leest de bezoeker een kleine hoeveelheid intrinsieke en 
extrinsieke informae over het object. De bezoeker wordt uitgenodigd het 
scherm aan te raken om meer te ontdekken over het object. 

De tekst is geschreven op een niveau dat makkelijk te begrijpen is voor elke 
bezoeker. Er is geen vakjargon gebruikt. 

Op de ‘Op de ‘fake wall’ achter het object worden reaces geprojecteerd van andere 
bezoekers. 

De kleur die gebruikt is in de achtergrond van het beginscherm is ‘Paarse 
dodenkop’, de kleur die de zolderkerk hee.

Beginscherm 
parcipaeve 
tool



Wanneer de bezoeker het beginscherm hee aangeraakt, ziet deze het 
bovenstaande scherm. In de bovenste balk ziet de bezoeker vier knoppen met 
de woorden: ‘Ontdek’, ‘Luister’, ‘Schrijf’ en ‘Reageer’. De bezoeker kan tussen 
deze vier knoppen navigeren door ze aan te raken. 

Het bovenstaande scherm hoort bij de knop ‘Ontdek’. Door de aeelding aan 
te raken start de bezoeker een filmpje. Deze zal geprojecteerd worden op de 
‘fake wall’ achter het object. Dat is te zien in bovenstaand SketchUp-ontwerp. 

In dIn deze film kan het museum het immaterieel erfgoed verbonden met het 
object zichtbaar maken. In het geval van het doopvont, kan dit een filmpje zijn 
waarbij een baby wordt gedoopt, met uitleg van het ritueel door een priester. 

Door het beeldmateriaal achter het daadwerkelijke object te projecteren, kijkt 
de bezoeker naar beiden. De link tussen het ritueel en het object is dan 
duidelijker.

Ontdek-scherm 
parcipaeve tool



Het bovenstaande scherm hoort bij de knop ‘Luister’. Bezoekers kunnen hier 
luisteren naar wat drie anderen van het object vinden. Dit kan bezoekers 
inspireren zelf na te denken over het object.  

Voor dit ontwerp zijn er drie voorbeelden van personen gekozen die geschikt 
zouden zijn om iets te zeggen over het object. Deze personen hebben allemaal 
een andere religieuze achtergrond en dus een ander perspecef. Van links 
naar rechts: 
                  1. Onbekend persoon (gelovige): het perspecef van een ‘gewone’      
            gelovige.

         2. Stephan Sanders: o.a. columnist bij de Volkskrant, hee geschreven  
            over het veranderen van een atheïst naar een gelovige. Een           
             interessante kijk op religie. 

                  3. Edsilia Rombley: hee o.a. Maria gespeeld in The Passion en is dus   
           een bekend persoon. Ze is zelf katholiek opgevoed, maar geen vaste   
           kerkganger. Een ander perspecef dan bovenstaande personen. 

Luister-scherm 
parcipaeve tool



Schrijf-scherm  
parcipaeve tool

Het bovenstaande scherm hoort bij de knop ‘Schrijf’. Hier wordt gevraagd 
waar bezoekers zelf aan denken bij het doopvont. Een afgebakende vraag, die 
niet gebaseerd is op de voorkennis  van de bezoeker. De vraag is persoonlijk, 
dus elke bezoeker kan, mits deze dat wilt, iets schrijven bij het object. Er is 
geen goed antwoord. 

OndeOnderaan de pagina kan de bezoeker ervoor kiezen zijn/haar e-mailadres 
achter te laten. De bezoeker krijgt dan de reaces opgestuurd die andere 
bezoekers achterlaten bij het verhaal. 

Op de ‘fake wall’ worden verhalen geprojecteerd. Deze worden willekeurig 
gerouleerd vanuit het bestand met verhalen. 



Reageer-scherm  
parcipaeve tool

Het bovenstaande scherm hoort bij de knop ‘Reageer’. Hier kunnen bezoekers 
reageren op verhalen van anderen. Op het rechter gedeelte van het scherm 
staan een aantal emocons. Deze verbeelden een emoe. Bezoekers kunnen 
op het linker gedeelte van het scherm scrollen door de verhalen van andere 
bezoekers. Hier is de mogelijkheid om bij elk verhaal een emoe te kiezen die 
het verhaal bij de bezoeker oproept. 

WWanneer de schrijver van het verhaal ervoor gekozen hee ge-emaild te 
worden, krijgt deze de emocons gestuurd die hier geplaatst worden. Dit kan 
bijvoorbeeld wekelijks. Het museum onderhoudt zo een band met de 
bezoeker en de schrijver van het verhaal ziet dat zijn verhaal gebruikt wordt in 
het museum. 

Op de ‘fake wall’ worden verhalen geprojecteerd. Deze worden willekeurig 
gerouleerd vanuit het bestand met verhalen. 


