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A Chance for Change? Nieuwe media en publieksbetekenis in het veranderende museum  

 
Sociaal, grassroots, toegankelijk, empowering, interactief, community, democratisch, samenwerking, 
participatie, keuze, creativiteit – termen zoals deze verwijzen naar een veelgehoorde retoriek met 
betrekking tot nieuwe media. In de context van het museum wordt digitale technologie vaak geroemd 
vanwege het veronderstelde vermogen om het ouderwetse museum te transformeren en zo van zijn stoffige 
imago te ontdoen. In deze dissertatie staat precies die vraag centraal: wat is de rol van nieuwe media in het 
veranderende museum? Kan digitale technologie helpen in de transformatie van het ouderwetse museum 
naar het museum van de toekomst?  

Voor een correct begrip moeten concepten als het ‘ouderwetse museum’, het ‘museum van de 
toekomst’ en ‘nieuwe media’ natuurlijk helder gedefinieerd worden. Deze en andere concepten die ik in 
mijn proefschrift veelvuldig hanteer, zet ik in de eerste, meer theoretische hoofdstukken uiteen. Ik ben 
geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop bezoekers betekenis creëren in het museum, in het 
bijzonder in de rol van digitale technologie daarin. In hoofdstuk 1 staat het begrip ‘betekenis’ centraal, dat 
ik in eerste instantie benader vanuit het perspectief van de literaire theorie. Het meest beroemd is wellicht 
de methode van De Saussure, wiens ideeën over betekenis gebaseerd zijn op zijn concepten signifiant 
(significant) en signifié (significaat), die samen de tekeneenheid, ofwel betekenis, vormen. Het centrale 
vraagstuk rondom betekenis wordt gevonden in de relatie tussen significant en significaat, die De Saussure 
als arbitrair bestempelt. Als dit inderdaad zo is, wie is dan de arbiter? Wie bepaalt uiteindelijk wat de 
betekenis van iets is? De antwoorden die hierop zijn geformuleerd kunnen we in twee stromingen 
onderbrengen: een auteursgericht en een lezersgericht perspectief. Het eerste, ook wel de traditionele of 
modernistische houding,  is niet erg in zwang binnen het wetenschappelijk discours, maar zeker nog 
relevant in de hedendaagse museumcontext. Volgens het auteursgerichte perspectief op betekenis, hier 
vertegenwoordigd door Hirsch, bepaalt de auteur uiteindelijk zelf de betekenis van een tekst. Hij is in staat 
om zijn intentie in de tekst te leggen waarna de lezer  zich van al zijn vooroordelen dient te ontdoen zodat 
hij deze unieke betekenis kan begrijpen. Hier tegenover staat het lezersgerichte perspectief, 
vertegenwoordigd door Barthes, leider van een revolutie die juist het tegenovergestelde beweert. In La 
Mort de l’Auteur (De dood van de auteur) betoogt Barthes dat de auteur niet langer de betekenis vaststelt, 
maar dat deze macht nu bij de lezer ligt. De rol van de lezer wordt duidelijker via een korte zijweg naar de 
hermeneutiek. Theoretici zoals Gadamer, Heidegger en Iser menen dat een lezer persoonlijke betekenis 
kan creëren juist door gebruik te maken van zijn persoonlijke context, bestaande uit de eigen vooroordelen, 
kennis en ervaringen. Hierdoor verwordt de lezer tot actief deelnemer die een virtuele betekenis maakt in 
samenspraak met de tekst. Deze twee houdingen ten opzichte van betekenis – auteursgericht en 
lezersgericht – zijn de eerste bouwstenen van dit onderzoek.   

In het tweede hoofdstuk integreer ik deze concepten uit de literaire theorie in de context van het 
museum met behulp van twee concepten van Hooper-Greenhill, het modernistisch museum en het post-
museum. Deze concepten moeten gezien worden als metaforen of denkbeeldige constructen die we kunnen 
plaatsen op de tegenovergestelde uiteinden van een spectrum. Zij bestaan niet werkelijk, maar vormen 
analytische hulpmiddelen die het mogelijk maken om concrete musea te karakteriseren, zoals ik dat in 
hoofdstuk 3 doe. Allereerst bespreek ik het modernistisch museum vanuit de historische context van het 



negentiende-eeuwse museum. Negentiende-eeuwse musea zijn lastig te typeren, maar wellicht kun je het 
instituut het best definiëren door zijn dubbelzinnige karakter. Enerzijds kan er een democratische invloed 
worden ontdekt, een term die hier gebruikt wordt om de fysieke openheid van het museum aan te duiden. 
Sommige Britse ‘museum men’ geloofden dat musea de samenleving voor iedereen konden verbeteren. 
Volgens hen functioneerden musea als instrumenten van instructie, speciaal opengesteld voor de lagere 
klassen om hen, en via hen de gehele samenleving, te verheffen. Het South Kensington Museum in Londen 
is hier een goed voorbeeld van. Het modernistisch museum kan ook worden bekeken vanuit een meer 
elitaire invalshoek, waarvan de basis kan worden gevonden in zijn zeventiende-eeuwse voorlopers, zoals 
de studioli, elite-collecties en prinselijke galerijen. Deze drie verschillende type instellingen zijn op twee 
manieren te verenigen: ze waren bedoeld voor een elitair publiek en ze maakten deel uit van een politiek 
spel van macht, uitsluiting en distinctie. Deze kenmerken zijn duidelijk terug te vinden in de negentiende-
eeuwse musea die door de bourgeoisie gebruikt werden om zich juist te kunnen onderscheiden van de lagere 
klassen. Door het werk van theoretici als Bourdieu en Pomian kunnen we negentiende-eeuwse musea zien 
als plaatsen waar de verschillen tussen arm en rijk juist werden benadrukt. Het Louvre, bijvoorbeeld, was 
open voor publiek, maar toch werden de lagere klassen buitengesloten vanwege hun onwetendheid en 
onvermogen om de collecties correct te begrijpen. Deze twee ogenschijnlijk tegengestelde visies op het 
negentiende-eeuwse museum, één van democratie en één van distinctie, komen samen in de metafoor van 
het modernistisch museum. Een eerste verbindende eigenschap betreft het narratief van dit museum, een 
verhaal van vooruitgang en evolutie, dat gepresenteerd wordt als de objectieve, neutrale en enige waarheid. 
Dit komt overeen met het auteursgerichte perspectief, waarbij de intentie van de auteur correspondeert 
met het verhaal van het museum. Het modernistisch museum presenteert zijn narratief als het enig 
mogelijke verhaal, en verbergt en ontkent enige arbitraire constructie. Daarnaast kun je het modernistisch 
museum kenmerken aan de hand van zijn houding ten aanzien van het publiek. In dit museum worden 
bezoekers gezien als ‘empty vessels waiting to be filled’ (lege vaten die slechts wachten om gevuld te worden). 
Hun enige taak is het volgen van het script van het museum, wat uiteindelijk zal leiden tot het ontvangen 
van kennis en het verrijken van hun leven. Om tot deze beoogde museumbetekenis te kunnen komen, moet 
de bezoeker alle persoonlijke context opzijzetten, zodat hij de boodschap van het museum correct kan 
begrijpen. Kortom, het modernistisch museum wordt gekenmerkt door een auteursgerichte 
benaderingswijze, waarbij een ogenschijnlijk neutraal en objectief verhaal wordt gepresenteerd en van 
bezoekers wordt gevraagd het museumscript te volgen zodat zij kennis zullen opdoen en de samenleving 
als geheel zal verbeteren.   

 Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de post-museum metafoor, waarvan 
de basis kan worden gevonden in de tweede helft van de twintigste eeuw. Onder invloed van het 
neoliberalisme en het postmodernisme begon het museum te reflecteren op zijn eigen rol, een bredere 
beweging bekend als de New Museology. Het belangrijkste aspect van het post-museum binnen de context 
van de New Museology is de nadruk op de bezoeker. In plaats van een museumgericht perspectief op 
betekenis te handhaven waarin het verhaal van het museum centraal staat, is het post-museum 
publieksgericht. Het accepteert en promoot een veelheid aan betekenissen en moedigt zijn publiek aan om 
hun persoonlijke context te gebruiken in betekenisgeving. Dat concept van persoonlijke context is cruciaal 
in het post-museum en ik benader het in dit proefschrift vanuit de hermeneutiek in combinatie met 
museumtheorie. Ik gebruik de term persoonlijke context om te verwijzen naar entrance narratives of 
prejudices: eerder opgedane kennis en ervaringen die elke bezoeker tijdens een museumbezoek met zich 
meebrengt. De realiteit van deze persoonlijke context is één van de meest belangrijke redenen waarom het 
post-museum aandringt op het bestaan van een veelvoud van betekenissen. Hoewel deze verscheidenheid 
aan betekenissen één van de kernwaarden van het post-museum is, is deze niet volledig onbetwist. In zijn 
meest extreme vorm heeft het post-museum als doel dat elke bezoeker naar huis gaat met een persoonlijk 



relevante betekenis. Hiermee reageert het museum op het modernistisch benadrukken van een objectief, 
enkelvoudig narratief. Echter, in sommige manifestaties van het post-museum ligt de nadruk sterker op 
het aanvechten van de inhoud van dat enkelvoudige verhaal. De theoretici van deze laatste vorm verzetten 
zich in het bijzonder tegen de veronderstelde objectiviteit van het modernistische museum en de manier 
waarop betekenissen van blankheid, masculiniteit en heteroseksualiteit worden bevoorrecht. Deze variatie 
van het post-museum, die we zien in de Museums Are Not Neutral-beweging en in het werk van Sandell, 
heeft als doel een alternatief verhaal te bieden dat diversiteit en inclusie vooropstelt. De verschillen tussen 
deze twee alternatieve benaderingen van het post-museum, als dialogisch of meer activistisch, 
benadrukken opnieuw de noodzaak om de metaforen van het modernistisch museum en het post-museum 
als twee uitersten te beschouwen waartussen meer en minder absolute posities mogelijk zijn. 

De centrale theoretische concepten, het modernistisch museum en het post-museum, maak ik 
zichtbaar in de concrete context van de twee case studies in dit proefschrift: het Allard Pierson en het 
Riverside Museum. De eerste case study betreft de tentoonstelling ‘Crossroads’, te zien in het Allard Pierson 
in Amsterdam van september 2017 tot april 2018. Deze tentoonstelling was onderdeel van een door de 
Europese Unie gefinancierd project genaamd Connecting Early Medieval European Collections (CEMEC). Het 
Allard Pierson was de aanvoerder van het project, verantwoordelijk voor de projectleider en hoofdcurator, 
en de ‘Crossroads’-tentoonstelling was ook eerst in Amsterdam te zien. Daarom benader ik de opzet van 
de ‘Crossroads’-tentoonstelling vanuit de bredere context van het Allard Pierson. In de geschiedenis van 
dit instituut is een bijna perfect modernistisch museum te herkennen: gebaseerd op de archeologische 
collecties van de rijke intellectueel Constant Willem Lunsingh Scheurleer was het museum oorspronkelijk 
sterk educatief. Lunsingh Scheurleer wilde met zijn collectie de kennis van de klassieken overbrengen op 
een ongeschoold publiek, waarbij de modernistische waarden duidelijk worden weerspiegeld. Tot het 
begin van deze eeuw blijven deze ideeën zichtbaar, waarna het Allard Pierson een meer publieksgerichte 
koers gaat volgen. Onder leiding van directeur Wim Hupperetz vernieuwt en transformeert het museum, 
wat zichtbaar wordt in initiatieven zoals MuseumCamp en Archeo Hotspots. Het CEMEC-project maakt 
deel uit van deze vernieuwende koers, en Hupperetz merkt op dat de ‘Crossroads’-tentoonstelling, één van 
de belangrijkste uitkomsten van CEMEC, een goede weerspiegeling is van de nieuwe richting van het Allard 
Pierson. In het projectplan, een kerndocument binnen het CEMEC project, zijn de innovatieve 
doelstellingen beschreven, en in interviews met belangrijke betrokkenen komen deze ook terug. Ook blijkt 
CEMEC weerstand te willen bieden aan het eenzijdige modernistisch narratief; de belangrijkste boodschap 
van Crossroads is een correctie van het beeld van de vroege middeleeuwen als ‘dark ages’. Echter, via 
interviews met relevante spelers en na analyse van de tentoonstelling wordt duidelijk dat de 
modernistische waarden ook in deze context niet geheel verdwenen zijn. De meeste betrokkenen hopen 
dat hun tentoonstelling het door hen beoogde narratief aan het publiek overdraagt; ze willen dat bezoekers 
de boodschap begrijpen die zij hebben geconstrueerd. Ook worden alternatieve betekenissen die aan het 
licht komen tijdens de oprichting van de tentoonstelling aan de kant geschoven ten gunste van dit 
autoritaire, eenzijdige perspectief. Bovendien blijft de tentoonstelling stevig in het verleden hangen door 
niet expliciet verbinding te maken met haar hedendaagse publiek, bijvoorbeeld door te refereren aan 
actuele gebeurtenissen. Tot slot speelde het publiek geen rol in het proces rondom de totstandkoming van 
de tentoonstelling en werden er geen bezoekers geraadpleegd over initiële tentoonstellingsconcepten of 
ideeën. Een volledige uitwerking is te vinden in hoofdstuk 3, waar ik concludeer dat de ‘Crossroads’-
tentoonstelling onderdeel is van een meer modernistisch verhaal.   

Mijn tweede case study, het Riverside Museum, toont een alternatieve aanpak. Het Riverside 
Museum, gelegen in Glasgow te Schotland, vertelt het verhaal van de rol van transport in de geschiedenis 
van de stad. Wanneer we naar de geschiedenis van dit museum kijken, is een modernistische invloed 
zichtbaar, zoals ook in het Allard Pierson. Het Riverside Museum en zijn voorgangers zijn onderdeel van 



Glasgow City Council. Deze gemeenteraad geloofde dat musea de stad zouden verbeteren, en met name de 
lagere klassen zouden verheffen uit hun armoede. De laatste jaren is deze visie echter gewijzigd in een 
andere aanpak, die zich op een andere wijze op bezoekers richt. Dit perspectief, uiteengezet in 
verschillende essays van O'Neill, kenmerkt zich door een ontkenning van één groots modernistisch 
narratief en focust in plaats daarvan op meerdere kleine, menselijke verhalen. Daarnaast speelt het publiek 
een centrale rol in het ontwikkelen van tentoonstellingen. De huidige koers van het Riverside Museum is 
een perfecte illustratie van deze filosofie. Het museum vertelt geen overkoepelend modernistisch verhaal 
van evolutie en vooruitgang in de geschiedenis van transport. In plaats daarvan staan de levens van de 
inwoners van Glasgow, de Glaswegians, centraal. Curatoren zoals Kirsty Devine, Neil Johnson-Symington 
en Heather Robertson betrekken het publiek actief bij het maken van hun opstellingen. Zij maken 
kleinschalige thematische tentoonstellingen die een afspiegeling vormen van de verschillende 
gemeenschappen uit Glasgow. Op basis hiervan kunnen we het Riverside Museum beschouwen als een 
museum dat ernaar streeft een post-museum te zijn.   

Het doel van dit proefschrift is om de rol van nieuwe media in het post-museum te analyseren, en 
vooral met betrekking tot de betekenisgevingsprocessen van de bezoekers. In hoofdstuk 4 beschrijf ik mijn 
zoektocht naar manieren en methoden waarop ik een dergelijke studie zou kunnen benaderen. Allereerst 
schets ik in navolging van Lindauer twee verschillende theoretische perspectieven die aan het meeste 
bezoekersonderzoek in musea ten grondslag liggen. In de eerste plaats kunnen we een positivistische 
benadering waarnemen, die publieksonderzoek ziet als een manier om te ontdekken of het publiek de 
beoogde museumboodschap goed heeft begrepen. Deze manier van denken komt aan het begin van de 
twintigste eeuw naar voren in studies van Gilman, Robinson en Melton. Door middel van wetenschappelijke 
experimenten probeerden deze onderzoekers problemen te identificeren die de bezoekers ervan zouden 
weerhouden het enige ‘correcte’ museumverhaal te ontdekken. Methoden die vaak worden geassocieerd 
met dit perspectief zijn observaties en gesloten vragenlijsten. Wanneer we kijken naar de meningen van 
belangrijke spelers binnen het CEMEC-project met betrekking tot publieksonderzoek kunnen we zien dat 
de meesten deze positivistische benadering volgen. Echter, de doelstellingen van deze dissertatie worden 
het best onderzocht vanuit een meer interpretivistisch onderzoekskader. Eén van de belangrijkste 
kernwaarden binnen het interpretivisme is het accepteren van een veelvoud aan betekenissen en het 
ontkennen van het bestaan van een enkele, objectieve waarheid. Interpretivisme wordt ingezet om deze 
verschillende bezoekersverhalen te kunnen benaderen als relevante betekenissen op zichzelf, in plaats van 
ze alleen te zien in relatie tot de eenduidige betekenis die het museum beoogt over te dragen. 
Methodologieën die vaak worden gecombineerd met interpretivisme zijn etnografisch geïnspireerd, zoals 
bepaalde soorten participant-geleide interviews. Omdat mijn onderzoek deel uitmaakt van het CEMEC-
project, heb ik geprobeerd de positivistische en interpretivistische benaderingen te combineren in mijn 
constructie van een evaluatieprogramma met zeven verschillende methoden. Dit programma bevat 
kwantitatieve methoden, zoals head-counting, vragenlijsten en observatie, maar ook kwalitatieve 
methoden, zoals exit interviews op basis van foto’s, accompanied visits en een analyse van de gastenboeken. 
In mijn analyses heb ik deze verschillende methoden gecombineerd om een volledig beeld te krijgen van 
de bezoekerservaring in de ‘Crossroads’-tentoonstelling. In het Riverside Museum heb ik een kleiner aantal 
interviews gehouden en deze ingebed in een kwantitatief kader op basis van het bezoekersonderzoek dat 
het museum door de jaren heen heeft uitgevoerd. 

Op grond van de gegevens die ik heb verzameld via deze verschillende methoden, en in het 
bijzonder de interviews, heb ik een analytisch hulpmiddel geconstrueerd dat een centrale rol speelt in mijn 
onderzoek naar de ‘Crossroads’-tentoonstelling en het Riverside Museum. Deze analytische tool is 
gebouwd door een proces van ‘open coding’ , een specifieke methode van interviews coderen. Eerst heb ik 
de twintig interviews in het Allard Pierson gecodeerd, en vervolgens dat werk verfijnd en versterkt door 



de negen interviews in het Riverside Museum te incorporeren. Mijn analytische tool is gebaseerd op twee 
kernconcepten: meaning making moments (momenten van betekenisgeving), en meaning making approaches 
(benaderingen tot betekenisgeving). Eén moment van betekenisgeving refereert aan de interactie van een 
bezoeker met betrekking tot één museumobject, of het nu een artefact, tekst, nieuwe media of een ander 
tentoonstellingselement is. Op deze momenten gebruiken bezoekers verschillende benaderingen om 
betekenis te creëren. Deze benaderingen tot betekenisgeving zijn manieren waarop de bezoeker dichter 
bij een betekenis van het object komt. In hoofdstuk 5 is te lezen hoe ik twaalf verschillende benaderingen 
uit de interviewdata heb gedistilleerd. Nadat ik deze benaderingen heb beschreven en verkend, heb ik 
geprobeerd deze te categoriseren in ‘meer museumgericht’ of ‘meer publieksgericht’. Door op deze manier 
naar de benaderingen te verwijzen, wil ik duidelijk maken dat sommige benaderingen gemakkelijker 
neigen naar publieksgerichte betekenisgeving, terwijl andere benaderingen meer museumgerichte 
betekenisgeving mogelijk maken. Sommige benaderingen bieden bezoekers de mogelijkheid om een 
betekenis te creëren die voor hen persoonlijk relevant is, terwijl anderen het publiek aanmoedigen hun 
persoonlijke context te negeren ten gunste van een gezaghebbende museumbetekenis. Ik bespreek hier 
kort de twaalf verschillende benaderingen om aan te geven uit welke elementen mijn analytische tool 
bestaat. 

De eerste van deze meer museumgerichte benaderingen tot betekenisgeving is ‘engage with 
museum’ (feedback op het museum) waarbij een bezoeker kritisch of positief commentaar geeft op het 
museum. In dit geval is de bezoeker veelal gericht op het museum door het geven van positief of negatief 
commentaar waarbij het niet nodig is om hun persoonlijke context te betrekken. ‘Want more information’ 
(wil meer informatie) is een tweede benadering waarbij het museum centraal staat. Ook hier geven 
bezoekers commentaar op het museum, specifiek over het gebrek aan informatie. In deze gevallen blijft de 
encounter (het moment van betekenisgeving) bij dit commentaar, en ontwikkelt zich meestal niet verder tot 
een meer substantieel moment van betekenisgeving. Aan de andere kant van het spectrum staan drie 
benaderingen die duidelijk meer bezoekersgerichte betekenis verlenen: ‘personal identity’ (persoonlijke 
identiteit), ‘previous knowledge’ (al bestaande kennis) en ‘personal experience’ (persoonlijke ervaringen). 
Deze benaderingen zijn zeer evident gericht op bezoekers; hun fundament is dat wat ik versta onder 
persoonlijke context. In ‘personal identity’ creëren bezoekers betekenis op basis van eigenschappen 
waarmee ze zichzelf identificeren, zoals hun beroep of interesses. Als het gaat om ‘previous knowledge’ 
gebruikt het publiek haar reeds bestaande mentale structuren in nieuwe encounters in het museum. En 
door ‘personal experience’ te gebruiken, verwijzen bezoekers naar hun herinneringen en ervaringen als 
manieren om betekenis te creëren. Deze drie benaderingen staan de bezoekers vrij duidelijk toe om meer 
publieksgerichte betekenis te geven. De zeven resterende benaderingen neigen minder sterk naar één van 
beide uiteinden van het spectrum. Twee hiervan, ‘emotional engagement’ (het betrekken van emoties) en 
‘visual engagement’ (een visuele benadering), zijn überhaupt wat problematisch en zijn wellicht minder 
nuttig als analytische tools omdat ze moeilijk te meten zijn. Een interessante benadering is ‘creating visit 
narrative’ (het creëren van een narratief over het bezoek), omdat deze benadering kan worden gebruikt bij 
het creëren van zowel meer publieksgerichte als meer museumgerichte betekenis. Enerzijds kunnen 
bezoekers proberen om het narratief van het museum te begrijpen door hun persoonlijke context aan de 
kant te zetten, anderzijds kunnen ze hun bestaande kennis en ervaring actief gebruiken om een persoonlijk 
relevant verhaal te creëren. Ten slotte zijn er nog vier benaderingen die wellicht ook een meer 
publieksgerichte betekenisgeving makkelijker mogelijk maken. De benadering ‘compare to contemporary’ 
(vergelijken met het nu) lijkt grotendeels voort te bouwen op de persoonlijke context van bezoekers, in het 
bijzonder hun begrip van het nu. Evenzo kan ‘hypothesise’ (een hypothese maken) als publieksgericht 
worden gezien, omdat deze benadering vaak wordt gecombineerd met ‘previous knowledge’ en ‘personal 
experience’. Je zou kunnen stellen dat de ‘imagine’-benadering (een voorstelling maken) afhangt van de 



persoonlijke context van de bezoekers; in hun constructie van een bepaald beeld wordt het publiek 
beïnvloed door hun bestaande kennis en ervaringen. Ten slotte heeft ‘take action’ (actie ondernemen) ook 
de potentie om meer publieksgericht te zijn; in de data zien we deze benadering vooral in momenten die 
persoonlijk relevant zijn voor de participant. Deze twaalf benaderingen vormen tezamen de centrale 
analytische tool in mijn discussie over de rol van nieuwe media in de ‘Crossroads’-tentoonstelling en het 
Riverside Museum. 

Voordat we overgaan op deze analyse is het echter belangrijk om aandacht te geven aan het 
concept nieuwe media, het laatste en centrale aspect van dit proefschrift. Zoals hierboven opgemerkt, 
worden nieuwe media vaak geassocieerd met veelbelovende idealen als democratie, participatie en 
interactiviteit. Deze ideeën spelen ook een prominente rol in de context van het museum, waar een 
transformerende kracht wordt toegeschreven aan digitale technologie. Alvorens deze retoriek verder te 
exploreren sta ik eerst stil bij het concept nieuwe media. Ik contextualiseer deze discussie vanuit de relatie 
tussen technologie en de samenleving, waarop historisch gezien drie benaderingen mogelijk zijn. De eerste 
wordt wellicht het best vertegenwoordigd door McLuhan en zijn beruchte uitspraak “the medium is the 
message”. Volgens McLuhan en andere volgers van het technologisch determinisme, is het medium 
technologie in staat om de samenleving te bepalen, te beïnvloeden. Door academici wordt dit perspectief 
als verouderd gezien en veelvuldig bestreden, bijvoorbeeld door Livingstone en Lievrouw, die beide tot de 
Social Shaping of Technology (SST)-stroming behoren. SST meent dat het niet de technologie is die bepalend 
is, maar dat de samenleving, de mens, agency heeft. Een derde perspectief vinden we in Latour en zijn 
uitwerking van Actor-Network Theory (ANT). Daarin stelt hij dat zowel technologie als de maatschappij, 
media en mensen, agency hebben. In deze ‘flat ontology’ (een ‘platte’ ontologie, verwijzend naar gelijkheid) 
zijn zowel mens als materie in staat om te handelen en te beïnvloeden. In mijn dissertatie benader ik nieuwe 
media vanuit dit ANT-perspectief, omdat het onze aandacht richt op wat nieuwe media mogelijk maakt of 
veroorlooft in plaats van op welke manieren nieuwe media wordt bepaald of bepaalt. Ik combineer dit 
perspectief met het werk van Boast, waarin hij betoogt dat het digitale karakter van nieuwe media haar 
onderscheidend maakt ten opzichte van oude media; het feit dat het informatie codeert in een reeks van 
‘aan’ en ‘uit’. Deze digitality maakt bepaalde ‘affordances’ (mogelijkheden, toepassingen, een concept van 
Gibson) mogelijk, zoals interactiviteit en een networked structure. Dankzij deze affordances is er een andere 
relatie mogelijk tussen gebruiker en producent, lezer en auteur, bezoeker en museum. Op deze manier 
benader ik de relatie tussen nieuwe media en het museum: nieuwe media determineert niets, maar kan het 
museum wel bepaalde mogelijkheden bieden.  

De meeste mensen die in de context van het museum schrijven, benaderen nieuwe media en het 
museum echter niet vanuit dit perspectief. Veel museumtheoretici lijken te werken vanuit een 
technologisch-deterministische invalshoek. In sommige gevallen beschrijft men een positieve relatie: waar 
digitale technologie het museum kan veranderen van een ouderwetse instelling naar een museum van de 
toekomst. Zo’n ‘Californian Ideology’ ziet nieuwe media vanuit een bijna messiaans perspectief: digitale 
technologie zal het museum democratiseren en veranderen in een plaats van interactiviteit en participatie. 
Er is echter ook een tegenovergestelde tendens, waarin het digitale haast wordt verdoemd omdat het het 
museum onvermijdelijk zal veranderen in een plaats van entertainment in plaats van educatie. Ook met 
betrekking tot de ‘Crossroads’-tentoonstelling kunnen we een dergelijke technologisch-deterministische 
houding ontdekken, die vooral positieve resultaten toeschrijft aan het gebruik van nieuwe media in het 
museum. Het CEMEC-projectplan bevat veel voorbeelden waarin digitale technologie wordt verbonden 
aan positieve resultaten, wat leidt tot een verbeterde bezoekerservaring. Bovendien heeft CEMEC, vanaf 
het allereerste concept, een sterke focus op het digitale, en zou je kunnen zeggen dat het functioneert 
binnen een ‘digital imperative’. Vanaf het begin speelden technische partners een belangrijke rol in de 
samenwerking, en verschillende van de voorgestelde activiteiten betreffen nieuwe media. Met andere 



woorden, in het project zien we een sterke verplichting om bepaalde elementen digitaal toe te passen. 
Concluderend kunnen we vaststellen dat nieuwe media een significante rol spelen binnen het CEMEC-
project; het digitale staat vanaf het begin centraal en wordt positieve transformerende eigenschappen 
toegewezen.  

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift analyseer ik de rol van nieuwe media in de ‘Crossroads’ 
tentoonstelling en vergelijk deze met een kleinere studie in het Riverside Museum. In hoofdstuk 6 merkte 
ik op dat belangrijke spelers binnen het CEMEC-project digitale technologie willen gebruiken als een 
manier om de bezoekerservaring te transformeren. In het laatste hoofdstuk probeer deze claim te 
onderzoeken. Wat is de rol van nieuwe media in de context van de ‘Crossroads’-tentoonstelling? Ik heb 
mijn analyse gestructureerd op basis van de verschillende digitale elementen in de tentoonstelling. Van 
deze applicaties heb ik de onderliggende doelen en intenties bestudeerd, waarna ik de reactie van 
bezoekers op deze nieuwe media tools verder heb onderzocht. ‘Crossroads’ bevat verschillende digitale 
hulpmiddelen, waaronder een introductiefilm, verschillende holoboxen, een grotere applicatie genaamd de 
Cross Culture Timeline en verschillende kleinere installaties. Mijn analyse van deze elementen laat zien 
dat, in de meeste gevallen, een museumgerichte benadering tot betekenisgeving de overhand heeft. Hieruit 
concludeer ik dat binnen de ‘Crossroads’-tentoonstelling in het Allard Pierson digitale technologie niet op 
zo'n manier wordt gebruikt dat ze meer publieksgerichte betekenisgeving mogelijk maakt. De meeste 
nieuwe mediatoepassingen die voor het CEMEC-project zijn gemaakt, zijn opgezet en uitgewerkt in een 
modernistische context. Het gebruik van digitale technologie vanuit zulke intenties, waardoor de 
beschikbare affordances niet worden ingezet, leidt niet tot verandering in museumgerichte 
betekenisgeving, of anders gezegd, de modernistische museumcontext wordt hier niet op magische wijze 
getransformeerd door het gebruik van nieuwe media. In plaats daarvan houdt het gebruik van digitale 
technologie op deze manier de museumgerichte betekenisgeving in stand. Digitale tools, opgezet en 
uitgewerkt vanuit een modernistische context zoals het CEMEC-project, bieden geen mogelijkheid tot een 
veranderde relatie tussen het museum en zijn bezoekers.  

Een alternatieve aanpak kan worden gevonden in de context van het Riverside Museum, waar de 
affordances van nieuwe media wellicht beter tot hun recht komen. Digitale technologie wordt veelvuldig 
gebruikt in het Riverside Museum, maar in tegenstelling tot wat werd gezien in de context van CEMEC 
krijgen nieuwe media weinig nadruk van belangrijke museumspelers en in documentatie. In het Riverside 
Museum worden digitale tools gezien als één van de vele beschikbare middelen voor interpretatie, en 
worden nieuwe media altijd gebruikt en benaderd vanuit een meer publieksgerichte houding. Het Riverside 
Museum geeft prioriteit aan deze publieksgerichte filosofie in plaats van de transformerende rol van het 
digitale te benadrukken. In het museum in Glasgow wordt het gebruik van nieuwe media altijd verbonden 
aan de verschillende doelgroepen van het museum. Het digitale wordt door curatoren gebruikt als één van 
de hulpmiddelen waarmee deze publieksgerichte filosofie in de praktijk kan worden gebracht. Het 
Riverside Museum maakt ook expliciet gebruik van nieuwe media om hun bezoekers actiever te betrekken 
bij het museum, waarbij ze gebruikmaken van de networked structure van digitale technologie. Een 
voorbeeld hiervan zijn de ‘Feedback Screens’ waar bezoekers input mogen geven en direct kunnen 
beïnvloeden wat er in het museum te zien is. Het publieksonderzoek dat ik in het Riverside Museum heb 
uitgevoerd helpt ons voorzichtige conclusies te trekken, want de eerste indicaties op basis van mijn 
interviews suggereren dat de manier waarop dit museum nieuwe media gebruikt meer publieksgerichte 
betekenisgeving mogelijk maakt. Deze voorlopige resultaten laten de mogelijkheid open waarbij nieuwe 
media een ondersteunende rol toekomt in het transformerende museum – a chance for change! Digitale 
technologie is geen magisch middel dat een modernistisch museum snel verandert in een post-museum. 
Als digitale tools vanuit een modernistische visie worden gebruikt, zoals in de ‘Crossroads’-case study, 
kunnen nieuwe media museumgerichte betekenisgeving niet wezenlijk veranderen. Echter, wanneer er 



vanuit een meer publieksgerichte visie wordt gewerkt, zoals in het Riverside Museum, kunnen de 
affordances van digitale technologie worden ingezet om een meer publieksgerichte betekenisgeving te 
faciliteren. Op deze manier hebben nieuwe media nog altijd de potentie om bij te dragen aan verandering. 

In de conclusie van mijn proefschrift ga ik in op de kernvraag waarop mijn hele onderzoek steunt: 
is die verandering eigenlijk wel nodig? Moet het modernistisch museum daadwerkelijk transformeren naar 
een post-museum? Op basis van mijn empirische bevindingen voegt deze studie zich bij het discours dat 
beweert dat het idee van het modernistisch museum inderdaad ineffectief is. Musea moeten proberen te 
transformeren naar een post-museum, omdat keer op keer wordt bewezen dat het modernistisch ideaal 
niet werkt. In de eerste plaats leidt het modernistisch museum tot exclusie, zoals door Bourdieu en Pomian 
wordt beargumenteerd. Een enkelvoudig narratief zal alleen resoneren met bezoekers die lijken op de 
conservatoren die het narratief construeerden; alle andere bezoekers, die niet ‘geïnitieerd’ zijn in die 
wereld, worden buitengesloten. Ten tweede veronderstelt (en vereist) het modernistisch museum dat de 
bezoeker in staat is al zijn persoonlijke context opzij te zetten, om zo de beoogde betekenis van het museum 
te begrijpen. De empirische bevindingen van mijn studie, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5, tonen echter 
aan dat dit proces niet zo werkt. Elke deelnemer aan mijn onderzoek heeft in interviews meerdere keren 
gebruik gemaakt van publieksgerichte benaderingen tot betekenis, zoals ‘personal identity’, ‘previous 
knowledge’ en ‘personal experience’. Deze bevindingen bevestigen wat al door anderen is beargumenteerd, 
zowel theoretisch als empirisch, namelijk dat bezoekers hun persoonlijke context actief gebruiken om 
betekenis te creëren. Hierom is het onrealistisch om te verwachten dat iedere bezoeker de beoogde 
museumbetekenis op dezelfde manier kan begrijpen. Op basis hiervan lijkt het wijs om het nastreven van 
dergelijke verwachtingen op te geven. In plaats daarvan moeten musea zich focussen op het vinden van 
manieren waarop ze hun bezoekers kunnen aanmoedigen om persoonlijk relevante betekenis te creëren. 
Mijn studie toont aan dat de affordances van nieuwe media zo’n mogelijkheid bieden, mits ze ingezet 
worden vanuit een publieksgerichte filosofie. Wellicht biedt digitale technologie dus a chance for change.  
 


