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Wie ben je zelf?
In dit nummer van Museumpeil is een groot aantal typeringen en visies
te vinden, die afkomstig zijn uit de museumwereld. Voordat u deze
pagina omslaat, eerst een test: hoe bent u te typeren en wat is uw
visie ten aanzien van een aantal museale kwesties. Beken kleur en laat
u vervolgens inspireren door afwijkende, gelijksoortige meningen en
uitgangspunten!

Wat bent u voor type tentoonstellingsmaker?

□ een hamster
□ eenvertoner
□ een smaakbevestiger
□ een exhibitionist
□ een demonstrator
Leesverder op pagina 4.

Hoe leert u?Als een:

□ doener
□ denker
□ dromer
□ beslisser
Leesverder op pagina 8.

Wat is u favoriete museummuurkleur?

□ beige
□ wit
□ de kleuren van Knopf
Leesverder op pagina 12.

Waarmeevindt u het juiste bureau?

□ met een bureaupresentatie
□ met een meervoudigeopdracht
□ via een ideeënprijsvraag
Leesverder op pagina 16.

Wat voor poppenziet u het liefst in het museum?

□ levensechtepoppen
□ onzichtbare dragers
□ uniforme poppen
□ individuele trekjes
Leesverder op pagina 24.

Hoe heeft u uw theatervoorstelling het liefst in het
museum?

□ als reizendevertellers
□ living History
□ echt theater
□ ik wil meedoen
Leesverder op pagina 36

Werken in een museumbetekent herbezinnen,keuzes
makenen vernieuwen.Wij hopen dat dit nummer weer
stof tot nadenkenen gespreksstofoplevert. Al is het
maar door de antwoorden van uzelf en uw collega's te
vergelijken.

Marianne deRijke
Marjelle vanHoorn
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Tentoonstelleritis
Hamsters, smaakbevestigers, vertoners en andere typen
in museumland

HenkvanOs,
oud-directeur
Rijksmuseumen
universiteits¬
professor

Universiteitvan
Amsterdam

Zodra in een bestuurskamer over een jubileum wordt gesproken,
verzandt de vergadering in een felle discussie. Een voorstel voor de
viering, dat met moeite op tafel komt, wordt door anderen eronder
geveegd omdat het volstrekt niet deugt. Dat afserveren is een sterke
kant van veel - en niet uitsluitend - bestuurders.

Erwaart een ziekte door Nederland,die heel besmette¬
lijk is. Levensbedreigendis hij niet, maar het is een aan¬
doening die wel heel veel overheidsgeldkost dat vaak
beter besteedhad kunnen worden. Deziektehaardenzijn
de kamerswaarin bestuurdersvan allerlei allooi, slag of
snit, plegen bijeen te komen.Erwordt vergaderdover
het jubileum van het ziekenhuisof de plaatselijke bil¬
jartclub. Ermoet iets gebeuren.Maar wat? Van de wei¬
nige damesen de vele heren,waaruit besturen nu een¬
maal zijn samengesteld,wordt een creativiteit verwacht
waarop ze niet zijn berekend.Met moeite krijgt de voor¬
zitter hier en daar eenvoorstel los. Maar zoals dat met
besturen in ons land meestal gaat: zo gauw iemand een
voorstel doet, weet een ander meteenwaarom dat voor¬
stel absoluut niet deugt. Daarzijn bestuurdersnu weer
we! heel erg goed in. Uiteindelijk zegt iemand: 'Laten we
een tentoonstelling organiseren'.Dat vinden allen een
prima idee. Het is waardig, het is aardig, anderendoen
het ook, het hoeft niet teveel geld te kosten en er is
altijd wel een museum in de buurt. Dezebestuurdersnu
zijn aangetast door het virus van de tentoonstelleritis.

Nu zou het flauw zijn om de tentoonstelleritis alleen toe
te schrijven aan onwetende bestuurders.Zeker in de
wereld van de kunsttentoonstellingen, heeft de ziekte
pasecht chronischevormen aangenomenonder muse¬
ummensenzelf. Onderde tentoonstellingsmakerszou ik
vijf verschillende typen willen onderscheiden:de ham¬
ster, de exhibitionist, de demonstrator, de smaakbevesti-
ger en de vertoner.

Het eerste type: de hamster
Eerstde hamster.Bijna altijd is hij een museummede¬
werker die van binnen uit de organisatie komt en zeer
zeldenvan buiten. Door dit type tentoonstellingsmaker
heb ik een traumatiserende ervaring opgedaan.In het
Rijksmuseumhaddenwe de tentoonstellingen ingedeeld
in drie soorten: A, B en C.A-tentoonstellingen werden
éénmaal per jaar in de winter gehouden. In 1992 hadden
we de grote tentoonstelling Schilderenzonderpenseel
gepland van de Chinesevingerschilder GaoQipei, een
kunstenaardie leefde van 1660-1734. Deconservator
die de tentoonstelling samenstelde,had besloten dat
alles, maar dan ook alles wat GaoQipei had geschilderd,
voor dezegelegenheidnaar Amsterdammoest komen.

Wat de museumdirectieook probeerde,hij was in zijn
hamsterwoedeniet te stoppen.Zelfs budgetcontrole
hielp niet, omdat hij privé aan collegae elders om bruik¬
lenen vroeg.

Tenslotte kwam de dag met dit bijzonder bizarre tafe¬
reel. Deconservator zat op een tafel met zijn benen
onder zich gekruist als eenverlekkerdeBoeddha,terwijl
uit de hele wereld collegae hun GaoQipei schilderingen
binnenbrachten.Als een soort offerandes. Uit NewYork,
Chicago,Genève,Londen,Osaka,Hongkong,Sjanghai,
van overal kwamenze. Ende conservator zat verzadigd
te genieten op zijn tafel. Alleen al de aanblik van dit
orgastischeverzamelgenot heeft mij geleerddat deze
vorm van tentoonstelleritis, die vele conservatorenheeft
geïnfecteerd,alleen met de allerzwaarste middelen te
bedwingen is. Het moge duidelijk zijn, dat tentoonstel¬
lingsbezoekerser in het denkenvan de hamster in het
geheel niet toe doen.Argumenten om zoveel mogelijk bij
elkaar te brengen,worden nooit aan het belang van het
publiek ontleend, maar komen uitsluitend voort uit de
filatelistische verzamelwoedevan de samensteller in de
trant van: 'we moeten de serie compleet hebben,anders
heeft het geenzin' of 'als je dezekrijgt, moetje natuur¬
lijk ook die vragen'.Het enige publiek dat voor de ham-
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ster bestond,waren collega-specialisten. Daarvanwaren
er ongeveertien in de hele wereld. Zijn tekst in de cata¬
logus was dan ook een wetenschappelijk artikel waarin
hij met die collegae in debat ging over allerlei details die
elke andere lezer ontgingen of niet interesseerden.
Ondankswanhopige pogingen van de inrichter en van de
medewerkersvan educatie en publiciteit, kwamen er
veel te weinig mensenkijken voor een tentoonstelling
van de A-categorie. We haddengehoopt dat er enig
contact zou ontstaan met de Chinesegemeenschapin
Nederland,maar dat was de zoveelstemisrekening.Kort
gezegd:de expositie werd een flop. Maar niet voor de
conservator.Die nam op de slotdag weemoedig,maar
innig tevreden, afscheid van het resultaat van zijn
onverbiddelijke egotrip.

De exhibitionist
Het tweede type tentoonstellingsmaker, is de exhibitio¬
nist. Daarmeebedoel ik de tentoonstellingsmaker die
kunstwerken bij elkaar brengt, waarvan de samenhang
vooral wordt bepaalddoor zijn eigen associatievermo¬
gen.Wanneerzulke groeperingenook voor anderen
visueel zonder al te veel moeite herkenbaarzijn, kunnen
er bijzondere tentoonstellingen ontstaan waar veel aan
te belevenvalt. Sommigevan de zogenaamdeCouplet¬
ten van Rudi Fuchsin het Stedelijk Museum haddendie
kwaliteit. Het succesvan zo'n presentatie schrijf je eer¬
der op het conto van de tentoonstellingsmaker dan op
dat van de kunstenaarwier werken zijn geëxposeerd,
omdat hij nu eenmaal degene is geweest die de toe¬
schouwersschoonheid laat ervaren door verrassende
combinaties te maken.Naarmate de combinaties minder
herkenbaarzijn, komt de tentoonstellingsmaker steeds
meervoor de kunstwerken te staan. Maar dan wel in
negatievezin, omdat iedereen,behalveeen incidentele
snob,zich alleen nog maar wanhopig gaat afvragen:
'wat zou hij hier nou toch mee bedoeld hebben?'

Demeest principiële exhibitionist onder de tentoonstel¬
lingsmakersdie ik ken is Harald Szeemann(1933-2005;
o.a. in 1999 aangesteldals directeur van de Biënnale

van Venetië).Vanaf 1973 behoorde hij niet meer tot een
kunstinstituut; hij was zelf een instituut geworden. In
talloze interviews en in allerlei lossegepubliceerdesta¬
tements had hij slechts één doel voor ogen: zichzelf en
zijn mythologisering. Deexhibitionist treedt op als 'de
bemiddelaar,de presentator,degenedie de vibraties
visualiseert, degenedie uit het oneindigheidssymbool
langzaammaar zeker een rozet met niet even lange
wegen creëert en zich daarmeeeen eigen wereld van
bewegingen naar en weg van het centrum vibrerend,
eigen maakt. Ende vibraties tijdelijk tot stilstand brengt,
in overeenstemmingmet zijn affectieve concentratie van
de equivalenties naar het centrum toe.' Om misverstan¬
den te voorkomen, ik citeer hier Harald Szeemannen
niet TerpenTijn van Marten Toonder.
Eenlaag bezoekersaantalmaakt niet uit voor een exhi¬
bitionistische tentoonstellingsmaker, aldus Harald Szee¬
mann: 'En de mensheidvalt in nog slechts twee klassen
uiteen: diegenen hier op aarde die mijn tentoonstellin¬
gen hebbengezien en diegenendie die niet hebben
gezien.'Met Harald Szeemannis de tentoonstellingsma¬
ker de eigenlijke kunstenaar geworden.

O

De demonstrator
Er is onder de typen van tentoonstellingsmakers geen
grotere tegenstelling denkbaar dan die tussen de exhibi¬
tionist en de demonstrator. Dedemonstrator wil door
middel van kunst iets duidelijk makendat niet direct
met kunst te maken heeft. Eenmaatschappelijkeont¬
wikkeling bijvoorbeeld. Hijzelf verdwijnt achter wat hij
wil aantonen. Zo zijn in Nederland in de jaren tachtig
twee belangrijke en fascinerendetentoonstellingen
gemaakt waarin de positie van de vrouw centraal stond.
In de herfst van 1981 vond in het FransHalsmuseumen
de Hallen in Haarlemde tentoonstelling DeKunst van
het Moederschap.Levenen Werkvan deNederlandse
Vrouw in de 19eEeuwplaats.Vijfjaar later werd in vijf
verschillendemuseade expositie RomantischeLiefde.
EenDroombeeldVereeuwigdgehouden.Op beide ten¬
toonstellingen waren verrassendekunstwerken te zien in
een vaak evenverrassendecontext. Allang door moder¬
nisten afgeschrevensalonkunst bijvoorbeeld kreegdaar
een nieuwe betekenis.Maar het ging in de eerste plaats
niet om de schoonheidvan de kunst, maar om de bete-
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Deze ingekorte tekst
is gebaseerdop de
zogenaamde novem-
berlezing door Henk
van Os, uitgesproken

in Assen op
25 november 2004
en in oorspronkelijke
vorm eerder
gepubliceerd als
'Slechts drie
maanden

de Nachtwacht'
in DeGroene
Amsterdammer,

jrg. 128, nr. 48, pag.
26-29.

kenisvan de voorstelling en dus waren er ook gravures,
foto's, huwelijksfelicitatieboeken, advertenties en allerlei
ander beeldmateriaal rond het thema. Ze vertegenwoor¬
digden niet het genie van de tentoonstellingsmaker,
zoals bij Harald Szeemann,maar de maatschappelijke
problematiek die de demonstrator aan de orde wilde
stellen. Deopwinding over wat oneigenlijk gebruik van
kunst werd geacht was in die jaren zo groot, dat het er
zelfs toe leidde, dat de toenmalige directie van het
Rijksmuseumgeen bruiklenen meer wenste te gevenaan
zogenaamdethematentoonstellingen.
Meer demonstratoren graag, maar dan zonder de ideolo¬
gische drammerigheid en de daarbij passendeoverdosis
aan tekstborden die sommige thematentoonstellingen
tot zulke vervelendebelevenissenmaakten.

De smaakbevestiger
Het vierde type tentoonstellingsmaker behoeft nauwe¬
lijks uitvoerige bespreking.Desmaakbevestigeris eigen¬
lijk niet interessant.Maar omdat er zoveelvan zijn,
moet er toch iets over gezegdworden. Het is net alsof
er in de wereld een geheime liga bestaat van opportu¬
nisten die met een boekje op zak lopen waarin de
geboorte- en sterfdata van alle belangrijk geachte kun¬
stenaarsstaan vermeld. Komt er eenjaar aan, waarin de
betreffende kunstenaarzoveeljaar-eindigend-op-O is
geborenof gestorven,dan is er altijd wel een museum
te vinden dat deze0 met een grote tentoonstelling her¬
denkt. Er is geen enkele culturele, intellectuele of maat¬
schappelijke urgentie. Het gaat alleen maar om de kassa.
Maar het is best lastig om hier onderscheidte maken,
want er zijn ook jubileumtentoonstellingen die meer zijn
dan obligate blockbusters.

Ondertussenis er een hele industrie van urgentieloze
kunsttentoonstellingen ontstaan en dat heeft verstrek¬
kendegevolgenvoor museaalbeleid.Tot voor kort over¬
woog je bij een bruikleenaanvraagof de conditie van
het aangevraagdekunstwerk toeliet dat het op reis ging,
of je het enige tijd uit de vaste presentatie kon missen
en of de tentoonstelling waarvoor het werd aange¬
vraagd, inhoudelijke betekenis had. Maar wat doeje
wanneer de aanvrager€ 50.000 biedt als huur van een
schilderij voor een fluttentoonstelling ergens in Italië.

Dat overkwam eenvoormalige collega-museumdirecteur.
Enhij besloot uit te lenen, ondanksde slechte staat
waarin het betreffende schilderij verkeerde.Wat wil je in
een tijd waarin museasteedsmeer 'hun eigen broek
moeten ophouden' om in termen van de overhedente
spreken.Banken,grote bedrijven en vermogendeparti¬
culieren makenzich meer en meer meestervan het ten¬
toonstellingswezen. Ze zijn allang niet meer alleen de
kapitaalverschaffers.Corrumpering en vervlakking zijn
het gevolg. Gelukkigzijn er in Nederlandnog maar wei¬
nig door geldmakersaangedrevensmaakbevestigersdie
onbenullige tentoonstellingen maken. Ik hoop dat ze er
ook niet in grote getale zullen komen.

De vertoner
Nu de vertoners. Dat is een moeilijke categorie, want
natuurlijk voelen de exhibitionist, de demonstrator en de
smaakbevestigerzich ook vertoners.Wat ik bedoelmet
dit type kan ik het beste duidelijk makenmet het voor¬
beeldvan de poppenspeler.Dievertoont een spel dat
nog nooit vertoond is. De kinderen kijken sprakeloos
naar wat zich daar in de poppenkastafspeelt. Af en toe
hoor je kreten van verbazing, ontzetting en medeleven.
Depoppenspelerzit weliswaar ook in de kast, maar de
toeschouwerszien hem niet. Hij laat het gebeuren,zon¬
der dat de kinderen beseffen hoe hij dat doet. Devoor¬
stelling heeft een eigen logica en vertelt haar eigen ver¬
haal. Ookal is het de poppenspelerdie spreekt,je weet
zeker dat het de poppenzijn die met elkaar bezig zijn.
Al toen ik schooljongenwas, heb ik de kick van de ver¬
toner van kunst leren kennen. Ik wilde niet deugen in de
eerste klassenvan het gymnasium.Dat kwam ook omdat
ik veel te veel tijd besteeddeaan mijn reproductiecollec¬
tie. Deommekeer in mijn schoolcarrière kwam in de der¬
de klas toen de leraar Duits mij vroeg om van mijn
reproducties een tentoonstelling te makenover expres¬
sionisme in Duitsland. Niets liever natuurlijk! Mijn
BruckmannsKunstkartenvan Kirchner,Nolde, Mare,
Macke, Kandinskyen vele anderen bevestigde ik in een
zo mooi mogelijke ordening op de prikborden van het
lokaal Duits. In 1954 was het tonen van Duits expressio¬
nisme op het Praediniusgymnasiumin Groningen een
gewaagdeonderneming. Erwaren voor- en tegenstan¬
dersvan modernekunst onder leerlingen en leraren.
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Vooral als je niet meer kon zien wat het kunstwerk
voorstelde was voor velen de boot aan. Erontstond een
levendigeen somszelfs wat bozige discussie.In de
schoolkrant verscheeneen stuk waarin de auteur zich
ernstig afvroeg of ik wel goed bezig was. Ik vond het
geweldig. Opeenshad ik mij op school kunnen legitime¬
ren met wat mij het dierbaarst was. En iedereenhad het
erover! Wat een vertoning!

De eigen topstukken als
evenement
Onsaller tentoonstel leritis heeft tot gevolg gehad dat
het tentoonstel Iingsbedrijf niet alleen een cultureel
fenomeen van de eerste orde is geworden.Tentoonstel¬
lingen en de begeleidendecatalogi bepalen nu voor een
belangrijk deel de dynamiekvan de kunsthistorische
wetenschap.Maar ook voor de economiezijn tentoon¬
stellingen van wezenlijk belang. DeRembrandttentoon-
stelling van 1992, bijvoorbeeld, genereerdef60.000.000
voor de economievan Amsterdam en de Repin-tentoon-
stelling € 9.650.000 voor die van Groningen.
Natuurlijk gaan er stemmen op dat het helemaal uit de
hand loopt met al dat tentoonstellen. Tegententoon¬
stellingen zijn is zoiets als tegen de maneschijn ageren.
Tentoonstellingen horen bij ons culturele leven.Wel is
de belangrijkste opgavevoor musea in dezetijd, om een
evenwicht te vinden tussen tentoonstellingen en pre¬
sentatie van de eigen collectie. Watje nu ziet is dat de
creatieveremuseumdirecteurendelen van de eigen col¬
lectie gaan presenterenals tentoonstellingen en experi¬
menteren met semi-permanente opstellingen. Wat dat
betreft is het enorme publiekssuccesvan de door de
nood gedwongen politiek van het Rijksmuseum,om in
Amsterdam een kerncollectie te laten zien en elders in
het land delen van de collectie te tonen, eenvoorbeeld
dat tot veel nadenkenstemt. Misschienmoeten we een
veel kleiner deel van ons rijke museumbezitvastnagelen
in permanente presentaties. Ik vermoed dat de beste
remedie tegen koortsachtige tentoonstel leritis, het 'eve-
nementieel' makenvan de eigen collectie zal zijn.
Desnoodslaatje met heel veel publiciteit DeNacht¬
wacht maar drie maandenper jaar zien. Dan komt
waarschijnlijk echt iedereen.
Erwordt de laatste jaren veel te veel moralistisch geka¬
keld en gezeurdover tentoonstellingen. Deéén verwijt
de ander dat hij alleen maar op publiek speelt. Iemand
anders luidt zonder duidelijke redende noodklok en sig¬
naleert een crisis. Erworden zelfs symposiaover die
onrust gehouden.Maar niemand weet eigenlijk waar
het preciesover gaat.
Ik hoop dat dezebeperkte poging tot typologie van ten¬
toonstellingsmakers een klein beetje mag bijdragen tot
begripsvormingen een inspiratie mag zijn tot een
behoorlijke geschiedschrijvingvan het tentoonstellings¬
wezen in ons land.

Illustraties: Jo de Putter ■
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Leren in het museum
Hoe zorg je dat museumbezoekers dat doen?
LiesbethTonekens,
consulent

publiekstakenen
erfgoededucatie
GeldersErfgoed

Een willekeurige zondagmiddag in het museum. Her en der verspreid
staan bezoekers in de expositieruimte, sommigen alleen, anderen druk
overleggend over hetgeen ze zien. Er zijn bezoekersdie langer in de
museumwinkel verblijven dan in de expositieruimte, anderen komen
met name voor het restaurant.

yrtoxmt

afweet. Veel leren in het museumbestaat uit het her¬
zien en moderniserenvan bestaandeinzichten en het
omhooghalenvan dingen die men al wist, maar bijna
vergeten was. Eenbezoekerdie u vertelt dat hij niets
geleerd heeft en zegt dat hij alles al wist over het
onderwerp,vergist zich waarschijnlijk. Onbewust is er
meer gebeurddan hij weet. Enomdat hij al iets van het
onderwerp afwist, zal de hernieuwde kennis beter beklij¬
ven en indien nodig gebruikt worden.

/

Driemaanden na het
museumbezoek
In Amerika is onderzoekuitgevoerd1,waarbij museumbe¬
zoekers,kinderen en volwassenen,zowel direct na
afloop van het museumbezoekals drie maanden later,
werden gevraagdwat zij interessant haddengevonden
en wat men zich van het bewuste museumbezoekkon
herinneren.Verrassendwas dat het antwoord na drie
maandensomsveel uitgebreider en gemotiveerderwas,
dan het antwoord direct na het museumbezoek.Het
bleek dat de museumkennisondertussenwas aangevuld
met eigen waarneming door gesprekkenmet anderen,
uit een boek of door eenTVprogramma.Zeker bij het
bezoekvan een sociale groep, een familie bijvoorbeeld,
wordt de (nieuwe) informatie die het museumbiedt,
continu besprokenen vermengdmet gemeenschappelij¬
ke voorkennis.

Het leerprocestijdens het museumbezoek,is een doorlo¬
pend procesdat door 'toevalligheden' in allerlei richtin¬
gen gestuurd kan worden. Toevallighedenvoorafgaand
aan het bezoek,die leiden tot bepaaldeverwachtingen
over hetgeen er te zien of te belevenzal zijn, en toeval¬
ligheden na afloop van het bezoek,waardoor het leer¬
procesverder gaat, verfijnd wordt of verdieping krijgt.
Of het onderwerp van een expositie aansluit bij een
actualiteit of bij de persoonlijke interessevan de bezoe¬
ker; men komt naar het museummet een bepaalde
inhoudelijke verwachting. Men verwacht (somsonbe¬
wust) iets te leren.

Wat komt van leren in het museum
terecht?
Eenleerproceskomt pasop gang als iemand geïnteres¬
seerd raakt en zich openstelt voor de opnamevan infor¬
matie. De ideale museumpresentatieis zo aantrekkelijk,

Bezoekersbekijken
dewetenschappelij¬
kepresentatiein de
tentoonstelling
Veenlijkenof The
MysteriousBog
Peoplein het Drents

Museum

foto:DrentsMuseum

Heeft u het idee dat uw bezoekersiets leren?Enzo ja,
weet u ook wat ze leren?Uiteraard heeft u allerlei
belangwekkendeinformatie in de teksten gezet en spre¬
ken in een aantal gevallen de voorwerpen voor zich, de
kennisspat eraf! Maar halen uw bezoekersinderdaad
ook de informatie uit de tentoonstelling die u erin heeft
gestopt?

Leren staat hoog op het
verlanglijstje
Ondanksdat beleving en ervaring de laatste jaren als
belangrijke motivatie voor museumbezoekwordt
genoemd,staat 'iets leren' en 'nieuwe kennis opdoen'
altijd nog zeer hoog in het rijtje verwachtingen van
museumbezoekers.In het rapport Publieksonderzoek
Geldersemusea2002 (Museummonitor) blijkt dat 48%
van de bezoekerkomt om te recreërenen 45% om iets
te leren.

Lerenin een museum is een informeel proces.Dejuiste
leerroute is door niemand uitgestippeld, zodat iedereen
zelf kan bepalenwat voor hem relevant is, welke zij¬
sprongendaarbij gemaakt worden en in welk tijdsbestek
iets geleerdwordt. Dit onbewuste en informele leren
richt zich vaak op de onderwerpenwaarvan men al iets
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dat de interessewordt gewekt en men gemotiveerd
wordt om iets te leren. Die motivatie kan bevorderd
worden door de bezoekervoorafgaandeaan de expositie
in de goedestemming te brengen.Dat kan door feitelij¬
ke informatie te geven,bijvoorbeeld door de historische
context in hapklare brokken te presenterenof door een
op de emotie werkendemultimediapresentatie. Na deze
'amuse' is de bezoekerklaar voor de expositie zelf, men
weet een beetje wat men kan verwachten en staat open
om nieuwe dingen te ontdekken. Het werkt motiverend
om themaroutes of eilandopstellingen aan te bieden,
waarbij iedere bezoekereen keuzekan makendie aan¬
sluit bij zijn persoonlijke interesseen voorkennis. De
betrokkenheidvan de bezoekerkan ook verhoogdwor¬
den met behulp van de aanspreektoonvan de teksten.
Kennisnemenvan feiten is passief,meegenomenwor¬
den in een bepaalde logica vraagt een actieve opstelling.
Handson activiteiten, beeld- en geluidsfragmenten,
computers en andereactieve middelen doorbrekenhet
vaste stramien van kijken en lezenen verhogen de
actieve deelnameaan de expositie. Het museumbezoek
is zo geen passiefopnemenvan extern aangedragen
informatie, maar wordt een actieve aangelegenheid
waar een beroepwordt gedaanop verschillende kwali¬
teiten van de bezoeker.

Samen leren in de juiste stemming
Sociale interactie is voor veel mensenonderdeelvan een
geslaagdmuseumbezoek.Mensen leren makkelijk door
samente praten over hetgeenze zien. Eenpresentatie
die interactie mogelijk maakt, zal het leereffect verho¬
gen. U kunt hierbij denkenaan teksten die uitdagen tot
gesprek,vitrines waar je goed samenvoor kunt staan en
een beamerdie het beeld van het computerschermop
de muur projecteert.
Belangrijk element in het leren is de fysieke context van
het museumen de sfeer en presentatie van het museum
als gebouw.Voelt de bezoekerzich prettig in het
gebouw, hoe is de routing en kan men zijn weg goed
vinden? Sluiten de sfeer van de presentatie, de vormge¬
ving en het kleurgebruik aan bij het onderwerp van de
expositie? Is er voldoendezitgelegenheid en zijn de
tekstbordjes ook door ouderen goed te lezen?
Lerenverloopt beter als je in de juiste stemming bent
gebracht. Het informele, onbewuste leren tijdens een
museumbezoekheeft veel meer te makenmet de juiste
sfeer en de juiste voorbereiding van de bezoeker,dan
met het droog aanbiedenvan wetenswaardigheden.

Museumbezoekers: doeners, den¬
kers, beslissers en dromers
Geentwee bezoekerszijn gelijk; elk mensheeft zijn
eigen stijl van leren. Door afwisseling in de presentatie¬
middelen aan te brengen,kunnen zo veel mogelijk
bezoekersaangesprokenworden. De leerstijlen van Kolb
(zie kadertekst) geveneen mogelijkheid om bezoekersin
te delen. Deene bezoekerwil bijvoorbeeld graag per¬
soonlijke verhalen en fantasierijke teksten. Die motive¬
ren hem of haar om door te gaan en dieper in het
onderwerp te duiken. Eenandere bezoekerwil juist
graag weten hoe de wetenschappelijkefeiten zich tot

elkaar verhouden,voordat hij zich openstelt voor de per¬
soonlijke verhalen. Eenderdewil graag zelf iets doen en
ervaren,voordat de nieuwe informatie betekenisvoor
hem krijgt. Fantasieen feiten, poëzieen muziek, zakelij¬
ke en emotionele kleuren, oral history en schematische
afbeeldingen, beschouwendeteksten en doe-elementen,
elke bezoekerzal zich onbewust aangesprokenvoelen
door verschillende elementen in dit aanbod.
Eenexpositie die alleen maar kennis overdraagt en
informeert zal, uitgaande van de theorie van Kolb,een
deel van de bezoekersniet aanspreken.Demotivatie om
verder te kijken, te lezenen te ontdekken, zal snel ver¬
dwenen zijn. Decombinatie van een feitelijke tekst met
een emotionele video of een schematischeweergave
naast het weefgetouw waaraan men zelf plaats kan
nemen,zal een grotere groep bezoekersaanzetten tot
een onbewust leerprocesin het museum.

Of de bezoekersvan uw museum iets leren, is moeilijk te
zeggen.Wel kunt u uw presentatie zo aantrekkelijk
makenvoor verschillende soorten mensendat de kansen
op een succesvol leerproceserg groot worden.

Falk,John H., Lynn D. en Dierking: Learning from museums.

New York, Oxford: Altamira Press,2000.

Bezoekersbekijken

de sfeerpresentatie

in de tentoonstelling

van het Drents

Museum

foto: DrentsMuseum

Dit kind van 6 heeft

veel interesse voor de

presentatie. Wat zal

het leren?

foto: LiesbethTonckens

h
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Veenlijken gepresenteerd
vanuit leerstijlen

In het Drents Museumwas afgelopen win¬
ter de expositie TheMysterious BogPeople
te zien, een samenwerkingmet musea in
Duitsland en Canada.Bij de opzet van de
expositie was rekening gehoudenmet de
verschillende leerstijlen van bezoekers.Deze
benaderingwerd met name door de Cana¬
dezen ingebracht met wat zij noemende
'interpretative strategy'.Allereerst was er
een grote ruimte ingericht als 'smaakmaker'
voor de expositie. Eenaantal verschillende
multimediapresentaties bracht de bezoeker
in de juiste stemming voor het onderwerp.
Demensenuit het veen werden tot leven
geroepen,de presentatie deedeen beroep
op emoties en fantasie van de bezoeker.

Wie hier geen prijs op stelde, kon rustig
doorlopen tot de start van de feitelijke
expositie over het dagelijks leven,gere¬
construeerd met behulp van verschillende
vondsten uit het veen.Vitrines in de vorm
van grote stapels turf, uitgelichte voorwer¬
pen en poëtische,schijnbaar zwevende,
kopteksten creëerdeneen sfeer van verba¬
zing, verwondering en emotie. In de sfeer-
oproependeteksten werden steedsde kern¬
woorden vet gedrukt. Debezoekerdie snel
de feiten wilde weten, kon dezevette
woorden scannenen had daarmeede feite¬
lijk kern van het verhaal te pakken.

De kans is groot dat een bezoekerna het
zien van een dergelijke expositie, met een
hoofd vol vragen achter blijft. De interesse
is gewekt en men heeft vragen over de

conserverendewerking van het veen of vra¬
gen over de veenlijken zelf (waren ze
gezond?).Dezevragen en de wetenschap¬
pelijk gebaseerdeantwoorden, kwamen aan
bod in de tweede expositie die qua opzet
en vormgeving totaal verschilde van de eer¬
ste. Het licht was helder,de panelen leken
op afgescheurdenotitieblaadjes en er was
te zien hoe een veenlijk onder een MRI-
scan ligt. Emotie en sfeer hebbenplaatsge¬
maakt voor feiten, schema'sen heldere uit¬
eenzettingen. Het totaal van de drie delen
van de tentoonstelling maakten dat elke
bezoekerop zijn eigen wijze kennis kan
nemenvan het onderwerp.

LiesbethTonckens,

consulentpubliekstakenenerfgoededucatie

GeldersErfgoed

Wat is ervaringsleren: over
doeners, denkers, beslis¬
sers en dromers

DavidA. Kolb is eenAmerikaanseleer- en
organisatiepsycholoogdie in het manage¬
ment en bedrijfsleven, in het onderwijs en
ook steedsvaker in de musealepraktijk
opduikt. Zijn boek Experiential Learning
(1984) wordt veel gebruikt om grip te krij¬
gen op het leerprocesvan volwassenen.Het
boek geeft de lezer inzicht in verschillende
manierenvan leren die terug te brengen
zijn tot vier verschillende leerstijlen.1Enhet
geeft antwoord op de vragen: welke eisen
stelt welke leerstijl en hoe kunnen we hier
de juiste informele leeromgevingop aan¬
passen.

In het museum is het model van ervarings¬
leren te gebruiken om publieksgericht te
werken. Daarbij schuilt de uitdaging in het
aantrekkelijk makenvan de overdrachts¬
middelen voor alle vier de leerstijlen.
Zodoendeworden voor iedere bezoeker
aanknopingspuntengecreëerd.

De term ervaringsleren is eenvertaling van
Kolbsbegrip 'Experiential Learning' en dient
breedopgevat te worden. Niet alleen erva¬
ringen speleneen rol, maar ook kennisas¬
pecten, de leeromgevingen de persoonlijke
leerstijl. Leren(kennisontwikkeling) wordt
gezien als een proceswaarin de menszich

verhoudt tot zijn omgeving. Binnen het
leren is sprakevan twee dimensies:
1. Kennenversusweten: kennen is een
ervaring met iets. Dezeervaring is uniek
en niet over te brengenop een ander
(het kennen kan alleen door het te erva¬
ren).Weten is in het bezit zijn van de
waarheid, uit te drukken in taal en daar¬
door over te dragen op anderen.
2. Introvert versusextravert. Introvert, naar
binnen gericht: de kenniswordt intern
verworven en verwerkt, middels concen¬
tratie en reflectie. Extravert, naar buiten
gericht: kennisverwervingmiddels expe¬
rimenteren en handelen.

Uit de twee dimensies in het leerproces,
ontstaan vier leeractiviteiten en vier leer¬
stijlen: gezamenlijk vormen ze een cyclisch
leerproces.Decyclus wordt altijd rechtsom
doorlopen, de instap verschilt per persoon
en is gerelateerd aan de voorkeursleerstijl.

Eenvoorbeeld om het concreet te maken.
Erdoet zich een probleemvoor: de videore¬
corder moet ingesteld worden en de vraag
is hoe gaat u te werk? Pakt u eerst de
gebruiksaanwijzing?U bestudeert deze,
gaat stap voor stap aan de slag en merkt
uiteindelijk dat de videorecorderwerkt
[kortom gezienvanuit de leercyclus:van
reflectief observerennaar begrijpen (ab¬
stract conceptualiseren),naar actief experi¬
menteren en vervolgensde concrete erva¬
ring - voorkeursleerstijl is de beslisser].Of
probeert u eerst allerlei knoppen?U ontdekt
zodoendehoe het werkt en stelt vervolgens
de video in [gezien vanuit de leercyclus:
instap is bij actief experimenterendan de
concrete ervaring en conclusiestrekken
(reflectief observerenen abstract conceptu¬
aliseren) om vervolgensde video te kunnen
installeren - voorkeursleerstijl is de doener].

Concrete ervaring

/T\
m Doener WÊ Dromer m

Actief J B M Reflectief
experi- obser-
menteren I H ■ veren

Beslisser Denker

Abstract conceptualiseren
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De instap in de cyclus bepaalt de voorkeurs¬
leerstijl. Het blijkt dat dezevoorkeursleer¬
stijl2 veel van het leren (en daarmeeook de
informatieverwerking in het museum)
bepaalt. De kadertekst over de veenlijken

laat al zien dat museahiermeeexperimen¬
teren. In het Museumvoor Communicatie
te DenHaag kunt u zelfs eerst u leerstijl
testen en daarna een programmaop maat
volgen bij een speciale tentoonstelling.

ElsHoogstraat,

freelanceonderzoekerendocent
' Op internetpagina www.vergouwenoverduin.nl/framesets/kolb
kunt u testen welke leerstijl u gebruikt.

2 ledereenheeft een voorkeursleerstijl, maar deze leerstijl bepaalt
niet alle handelingen.Uit een later onderzoekblijkt ook een taak-
geriehtheid in de oplossingsstrategie.

Kenmerkenvan de vier leerstilen:
Dromer Denker Beslisser Doener

Gerichtop: Waarneming Herinnering/denken Planning/ doen Voelen
Kenmerken: Groot voorstel¬

lingsvermogen
Zoekt naar
informatie/ feiten en
begrippen om het
onderwerp
conceptueel te
begrijpen

Pragmatisch,
eerst theorie
dan praktijk

Praktijkgericht,
direct aan de
slag

Oog voor
verschil-lende
invalshoeken

Durf nieuwe
wegen in te
slaan

Dingen laten
gebeuren

Belangrijk: Persoonlijke
betekenisgeving

Opzoek naar
achterliggende
samenhang

Kennis:
praktisch, geldig
& toepasbaar

Ideeën
omzetten in
actie.

Toe-eigenen van
nieuwe
ervaringen

Ontwerpen van
theoretische
modellen

Beslissingen
durven te
nemen.

Actief en
intuïtief bezig
willen zijn.

interesse: Persoonlijke en
intermenselijke
aspecten.

Exacte
verschijnselen
ordenen en
integreren in
modellen.

Praktisch nut,
efficiëntheid en
techniek

Intuïtief en
gericht op
actie, invloed,
competitie.

Centrale
vraag:

Waarom wel of
niet?

Wat ishet? Hoe werkt het? Wat zou er
gebeuren als?

Lerenhet
bestevia:

Onderzoek en
analyse

Concepten en
modellen

Uitproberen van
methodes

Doen,
experimenteren

Interactie Intellectuele
uitdaging

Praktische zaken Risico'sen actie

Brainstormen Analyseren van
gegevens

Modellen Nieuwe
ervaringen

Leeromgeving Expressie,sfeer Informatie
verzamelen

Basiskennis,
model

Toepassen
kennis

Persoonlijk
feedback

Observeren en
schrijven

Éénjuist
antwoord

Vaardigheden

Reflectie op
ervaring

Mening van de
expert

Docentgestuurd Levensechte
cases

Leren door
inleving

Leren door
onderzoek

Leren door info Leren door
doen

Restauratie atelier Sterken BV
Atelier voor conservering en restauratie van papier en perkament, gericht op behoud
Brieven & Archieven
Boeken & Banden
Prenten & Grafiek
Kaarten & Wandkaarten
Charters & Zegels

STERKEN £

>

ATELIER 3

Dpcumentèn Wacht
Calamiteitenservice, zorg en beheer

Documentenwacht is een service van
Restauratie Atelier Sterken B.V.
en gericht op schadepreventie.

isotron
Documentenwacht is de exclusieve partner van Isotron Nederland B.V.
voor de gehele Culturele en Administratieve sector
in de Benelux en Duitsland

DeCloese7-9, 7339 CM Ugchelen(Apeldoorn)
Telefoon.055-5423147 Fax. 055-5430614

E. info@sterken.nl Meer informatie op www.sterken.nl

Museumpeil 23, voorjaar 2005 _ 11



Leiden musea een muisgrijs
en beige bestaan?
Kleurgebruik in musea en tentoonstellingen

LeonSmets,

consulent behoud en

beheer

Culturele Biografie

Vlaanderen vzw

Frederik Leen

Heeft u ook de indruk dat objecten in musea meestal een gebroken wit,
bedaard beige of muisgrijs bestaan leiden? En dat hedendaagsekunst
alleen kan gedijen in een klinisch witte ambiance? Waarom wordt de
museale omgeving zo zelden met kleurrijk, knus of vrolijk geassocieerd?

In dezetwee interviews wordt aandacht besteedaan het
feit dat kleur langzaameen plaats lijkt te veroveren in
de binnenruimten van musea,zij het meestal gekoppeld
aan tijdelijke tentoonstellingen. Tentoonstellingen reiken
vaak een bruikbaar thema aan dat extra 'in de verf kan
gezet worden, en de tijdelijkheid ervan moedigt aan tot
experimenteren,het heeft iets buiten-het-gewone, iets
feestelijks. Eenshet feest voorbij, kan er weer overge¬
gaan worden tot de gewone orde van de (kleurloze)dag.
Duurzameingrepenwaarbij kleur - of het negerenervan
- uitgesprokenaan de orde is, kunnen meestal minder
op de lankmoedigheidvan de bezoekerrekenen.Getui¬
gen daarvanzijn de somsheftige reacties die het ver¬
nieuwde hagelwitte Groeningemuseumin Bruggeof het
bontgekleurdeGroninger museumvan architect Mendini
nog steedsoproepen.

Hoegaan een hoofdconservatorvan een groot museum
voor schonekunsten, en een tentoonstellingsarchitect
met jarenlange ervaring in tentoonstellingsontwerp om
met kleur? In dit interview twee getuigenissen.

FrederikLeen:'De tentoonstellingsmaker schikt de
kunstwerken naar eigen inzichten en voorkeuren.Hij of
zij moet in eerste instantie een genereuskaderscheppen

IÉ

voor de kunstwerken. Daaromis het een basisvoorwaar¬
de om zalen te creërenom in te flaneren, een ruimte
dus waarin de bezoekerzich thuis voelt'.

Voor Leen,hoofdconservatorad interim en departe¬
mentshoofd Moderne Kunst bij de Koninklijke Musea
voor SchoneKunstenvan België te Brussel,zijn witte
muren gekleurdemuren. 'Wit ontstaat immers uit een
samenstelling van alle kleuren.Zodra ergens licht op
valt, hebbenwe kleur.Alleen zwart is geen kleur. Erzijn
de substractieve en de additieve kleuren. Substractieve
kleuren zijn de verven die een deel van het licht opslor¬
pen en een deel terugkaatsen. Het gedeelte dat terugge¬
kaatst wordt, is de kleur die we zien. Als alles terugge¬
kaatst wordt, hebje wit. Additieve kleuren zijn dezevan
het licht zelf. Licht bestaat uit diversegolflengten. Werk
je met licht waaruit bepaaldegolflengten zijn gefilterd,
dan beïnvloedje de kleur'.Leenbenadert het gegeven
'kleur' duidelijk vanuit een wetenschappelijkeachter¬
grond. Hij is doctor in de kunstgeschiedenis,maar
genoot ook een opleiding in de beeldendekunst en
vormgeving, en heeft nog theoretische kleurenleer en
beschrijvendemeetkundegedoceerd.Binnen de context
van het museumbenadert hij kleur als een objectief
gegeven.Vanaf het midden van de negentiger jaren
begon hij zelf met kleur in de museumzalente werken.

Welke zijn uw uitgangspunten om
tot een kleurenkeuze te komen?
Leen:'We mogen ons niet dood staren op allerlei soorten
van legitimatiemodellen om te kiezenvoor het ene of
voor het andere,omdat we meestal vertrekken van voor¬
onderstellingen die niet juist zijn. Vergelijk de Newtoni¬
aansekleurenleermet die van Goethe.Goethe baseerde
zich sterk op empirischewaarneming en blijkt daardoor
voor onze ervaringswereldveel bruikbaarder dan de
Newtoniaanse kleurenleer.Dezeis veel meer gesofisti¬
ceerd en daardoor minder werkzaamvoor dagelijks
gebruik. De keuzedie we maken, is trouwens altijd een
arbitraire keuze:ze wordt eenvoudigwegbepaald door
degenedie op dat moment de kleur kiest. Meestal wordt
er niet echt over nagedacht,maar aanvaardt men wat
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eenvorige generatie heeft nagelaten als een evident
gegeven.Bijvoorbeeldde witte muren in de museazijn
eenverschijnsel dat men zo goed als exclusief kan toe¬
schrijven aan het Bauhaus.Dat is decennialang blijven
doorleven en mijn museumwas daarop geen uitzonde¬
ring. Ik heb helemaal niets tegen wit als kleur, maar op
een bepaaldmoment had ik zin om kleur te gebruiken.
Zo arbitrair was dat Vaakgaat men ervan uit dat het
gebruik van wit objectief is. Dat is echter niet zo: wit is
altijd een keuze.Eénvan de elementen om een zaal in
te richten is kleur, maar niet alleen kleur. Deachter¬
grond waartegen we in een museumbeslissingennemen
over inrichting, is veel complexer.Ook de verlichting
speelt een rol, de proporties van de ruimte, de raamope¬
ningen, de vloer, het budget, de beschikbaretijd zelfs, en
zeker in eerste instantie de aard en het onderwerp van
de tentoonstelling.

Wanneer u de kleuren bepaalt voor
een tentoonstelling, volgt u dan
een zeker programma?
Leen:'De eerste tentoonstelling waarbij ik kleur heb
gebruikt, was met het werk van PaulDelvaux.Dealge¬
mene teneur was: laten we kleuren kiezendie passenbij
de schilderijen. Dit was voor mij echter totaal onbelang¬
rijk en een onwerkbare stelling. Teneerste omdat elk
schilderij een eigen kleurstelling heeft, ook al gaat het
om werken van een en dezelfde kunstenaar.Tentweede
is het contraproductief: een schilderij zal als het ware in
de muur vallen als er teveel van dezelfde kleur op voor¬
komt, er is geen contrast. Contrast zorgt ervoor dat het
kunstwerk meer present is, loskomt van de muur.We
brengengeenschilderijen aan om de zaal tot zijn recht
te laten komen,maar de zaal moet context zijn, omhul¬
sel.Onsuitgangspunt moet steedszijn om een zo gene¬
reusmogelijke omgeving te creërendie de kunstwerken
tot hun recht laat komen.Dit betekent geenszinsdat de
omgeving zo neutraal mogelijk moet gehoudenworden,
in de betekenisvan: zoveel mogelijk wegcijferen. De
echte omgeving van het kunstwerk kan alleen maar
waargenomenworden in de zaal zelf, met zijn eigen
verhoudingen, de texturen in de zaal, de kleuren en
materialen in de zaal.Voor de inrichting en in het bij¬
zonder het kleurgebruik kan men geen lijstje met tips
geven. Iederepresentatie is verschillend. Naargelangde
plek moet men een ander uitgangspunt nemen.Mis¬
schien toch een tip: de kunst bestaat erin om niet meer
te doen dan nodig is; de eenhedenmoeten niet meer
vermenigvuldigd worden dan nodig is.'

Naast het creëren van een gene¬
reus kader heeft kleurgebruik toch
nog andere functies.
Leen:'Kleur geeft een geleding aan een tentoonstelling.
Kleurgebruik doorbreekt het lineaire parcoursen laat toe
te segmenteren.Iederetentoonstellingsmaker maakt een
keuzehoe hij zijn verhaal coherent gaat brengen.De
segmentering in de zalen op basisvan kleuren bevestigt
die keuze.Iederezaal geeft door zijn kleur een bepaalde
sfeer.Débasiswerkingvan kleur - dus ook van wit - is
een atmosfeer creëren,hoeje het ook draait, wendt of

Wm

keert. Eenzaal die in het blauw is geschilderdbrengt
onbewust een totaal andere psychologischeervaring
teweeg dan een rode zaal. Het laat toe bepaalde invals¬
hoekenaan te gevenen de kwaliteiten van een kunst¬
werk extra te benadrukken.Eenverhaal in een tentoon¬
stelling is een verhaal dat zich visueel ontwikkelt. Het is
geen boek aan de muur. Als tentoonstellingsmaker moet
je je trouwens steedsafvragen met hoeveel informatie je
de bezoekerwilt overvallen.Je kunt de bezoekerwel
veel meegeven,maar niet op een manier dat hij of zij
verplicht is dat allemaal op te pikken.Geenzendelings¬
mentaliteit dus. Debezoekermoet in een museumkun¬
nen flaneren, hij moet er zich thuis voelen. De kleuren-
keuzekan daartoe bijdragen.
Eenbelangrijk aandachtspunt is dat de tentoonstellings¬
maker moet verdwijnen achter de tentoonstelling. De
gecreëerdeomgeving moet voor de bezoekereen evi¬
dentie zijn, geen spectaculaire dingen om de tentoon¬
stellingsmaker in het licht te zetten. Dat zou te weinig
genereuszijn voor degenedie in het museumof in de
tentoonstelling moet rondwandelen,maar het zal tevens
te weinig flexibiliteit mogelijk maken.Deomgeving
moet gecreëerdworden in functie van wat getoond
wordt'.

De kaartjes met bijschriften zijn
eveneens gekleurd.
Leen:'Inderdaad,we baserenons hiervoor op de kleur
van de muur. Aangezienhet bijschrift zich op een dik
karton bevindt, lijkt de muur zich op die plek een weinig
te verhogen en wordt als het ware een apart terrein
afgebakendmet tekst. Eenbijschrift is een heel belang¬
rijk element dat hoort bij de presentatie van een schil¬
derij, maar moet er natuurlijk niet als een tweede schil¬
derij bijhangen. Het is onzin het bijschrift ergensver
weg in een hoekje te hangen, het hoort in een museum
bij het werk'.

De recente Khnopff-tentoonstelling
kreeg lovende kritieken in de pers,
die veel aandacht besteedde aan
de presentatie.

Zaal met schilderij

'DeLiefkozingen',

tentoonstelling

F.Khnopff,

KMSKBrussel2004

Foto:KIK
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Hendrik DeSmedt

Leen:'Voor de Khnopff-tentoonstelling heb ik naar kleu¬
ren en naar verfsoorten gezocht, die een omgeving kon¬
den creërenwaarin Khnopffzieh thuis voelde. Niet om
historisch correct te zijn. Opeen veeleer intuïtieve
manier liet ik mij inspireren door de Sessesion-omgeving
die de kunstenaar in Wenen heeft gekend.Belangrijk
hierbij was de keuzevan de verf, zowel qua tinten als
structuur. Dievond ik in het Historie Colours-gamma
(o.a.van Farrell and Ball), die van een geheelandere
kwaliteit is dan de courante verf in de handel.Ze heeft
een bepaaldekorreligheid die een andere breking en
terugkaatsing van het licht bewerkstelligt. De kleuren
zijn van Khnopffs tijd. Ik maakte tevens gebruik van
behangpapieren door de zalen liep een geschilderde
lambrisering. In de laatste zaal, waar één groot schilderij
hing, liet ik een patroon van gouden vierkantjes op witte
achtergrond aanbrengen,zoals ik in de documentatie
van de Klimttentoonstelling in Wenenvan 1905 aantrof.

Worden er externen bij de vormge¬
ving betrokken of gebeurt alles in
eigen huis?
Leen:'Alle tentoonstellingen worden in eigen huis
gemaakt, door de eigen conservatoren. In dat opzicht
zijn we autarkisch en nemenalles zelf ter hand. Ook
voor de kleur is elke tentoonstellingscommissariszelf
verantwoordelijk, maar er wordt uitvoerig over nage¬
dacht en gepalaverd.We vormen als het ware een orga¬
nismeen het eindresultaat is ploegwerk.Weetje, in een
museumvoor schone kunsten is men exclusief bezig met
kunst en esthetica. De kunstwerken die ons omringen
leren ons iets over evenwicht, kleurstellingen, verhou¬
dingen enzovoort. We móéten dan wel tonen hoe we
met onze omgeving kunnen omgaan.Als tentoonstel¬
lingsmakerschik je de kunstwerken ook naar eigen
inzichten en voorkeuren.We moeten er ons bewust van
zijn dat een tentoonstellingsbezoek twee grote momen¬
ten biedt. Er is het moment waarop men de tentoonstel¬
ling betreedt, bekijkt, ervaart, leuk vindt enzovoort.
Ener is het moment van de herinnering. Ookdat
moment is belangrijk. Eententoonstelling of museum
bezoekenis niet zo maar iets willekeurigs. Men is er
bewust naartoe gegaan,heeft toegang betaald en soms
honderdendingen gezien.Veel zal vrij snel vervagen,
maar iets moet blijven hangenop langere termijn'.

Hendrik DeSmedt: 'Er wordt veel te weinig met kleur
gewerkt in de museaen tentoonstellingen. Kleur levert
een meerwaardevoor de tentoonstellingen, het is een
essentieelelement. Ze mag echter niet te dominant
worden en de overhand nemen,ten koste van de voor¬
werpen'.

'De stad Gent moet in 1977 al een goedevisie op de
zakengehad hebben',zegt Hendrik DeSmedt,als ten¬
toonstellingsarchitect verbonden aan de kunsthal Sint-
Pietersabdijte Gent, 'toen ze als eerste in Vlaanderende
noodzaakinzag om voor eigen huis tentoonstellings¬
vormgeversaan te trekken. Thansbeschikt de Sint-Pie¬
tersabdij over een team van wetenschappelijkemede¬
werkers,technici en vormgevers.

Als tentoonstellingsarchitect kan ik werken met twee
grafische vormgevers,die affiche, catalogus, tekstpane¬
len, reclamebordenetc. ontwerpen, vier tentoonstel¬
lingsbouwers,meer bepaaldeen schrijnwerker,een schil¬
der, een elektricien, een technicus-vitrinebouw en
iemand voor de kwaliteitsbewaking (IKZ).Op piekmo¬
menten worden externen ingehuurd, meestal voor het
inlijsten en ophangen.Dit lijkt misschienveel, maar wij
zijn tevens verantwoordelijk voor de dienst 'receptieve
ruimten' van de stad, die 40 lokalen beheert met een
culturele bestemming. In de voorbije 28 jaar heeft het
team ruim 200 tentoonstellingen gerealiseerd.'

Tentoonstellingen bouwen binnen
de historische ruimten van deze
Sint-Pietersabdij stelt wel bijzonde¬
re eisen aan de tentoonstellingsar¬
chitect.
DeSmedt: 'Aanvankelijk ontwikkelden we binnen de his¬
torische ruimten een eigen ruimte met een systeemvan
demonteerbarepanelen,omdat we over te weinig bruik¬
baar muuroppervlakbeschikken,waar we trouwens van
Monumentenzorg niet mogen aankomen.Daarenboven
heeft de abdij vloeren met een opvallend tegelpatroon
dat erg prominent aanwezig is en daardoor zeer nadruk¬
kelijk op de grafische vormgeving werkt. De ruimten zijn
ook akoestischzeer moeilijk. Alle voetstappen en de
stemmen van de gidsen klinken er luid. Daardoorzijn we
al snel overgegaanop het gebruik van tapijt, somstot

2
1400 m . Niet alleen droeg dit bij tot een betere akoes¬
tiek, maar tevens werd de kleurenkeuzevan het tapijt
voortaan in zekeremate bepalendvoor de kleur van de
tentoonstelling. We werken steedsmet eenmalige tapij¬
ten. Om onze panelendestijds zoveel mogelijk te kunnen
hergebruiken,begonnenwe als snel te experimenteren
met stofbekleding. Zo kondenwe de panelen in het ate¬
lier vooraf volledig afwerken. Stofkeuzebetekendekleu¬
renkeuze.Zo is destijds de klik gekomenom meer met
kleur te gaan werken.Wat de historische binnenruimte
betreft, schilderenwe voortaan de volledige zalen in de
hoofdtonaliteit. Na de tentoonstelling worden de muren
opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke lichtbeige
kleur'.

Welke factoren zijn verder bepa¬
lend voor de kleurenkeuze?
DeSmedt: 'De kleur van het gekozentapijt kan al vrij
bepalendzijn. Vaak opteren we voor een neutrale kleur,
grijs of donkergrijs, omdat die bij alle andere kleuren
past.Voor de nieuwste tentoonstelling kozenwe een
grijs tapijt en fel rood voor wanden en sokkels.De keuze
gebeurde in samenspraakmet de Spaansecoörganisator.
De kleur verwijst naar schilderijen en miniaturen uit de
16deeeuw,en wordt gecombineerdmet zwarte sokkels.
Degrote tentoonstelling Carolus(1999, over Keizer
Karei,LS)was in vier hoofdstukken onderverdeeld.We
gebruikten vier kleuren, niet alleen om de tentoonstel¬
ling visueel op te delen, maar ook omdat we kleur als
een emotionele richtinggever beschouwen,die zowel
emotie als sfeer teweegbrengt. Roodwas de hoofdkleur
in het hoofdstuk over de onderdrukking; de welvarende
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periode die een hoopvol tijdperk was, kreeggroen.
Blauw vormde de achtergrond voor ontdekkingen en
zeevaart,en we kozengeel voor het hoofdstuk over het
gigantische rijk van KeizerKarei,waar de zon nooit
onderging'.

In hoeverre is wit voor jullie ten¬
toonstellingen nog een optie?
DeSmedt: 'Zelf ben ik pas na 10 a 12 jaar overgestapt
op het gebruik van kleuren. Ik beschouwwit wel dege¬
lijk als een kleur, maar in mijn beginjaren ging ik ervan
uit dat wit altijd wel het bestewas, de juiste kleur, met
wat zwart erbij als contrast. Wit of beige was toen de
toon in bijna alle museaen tentoonstellingen. Vandaag
zijn onze tentoonstellingen hier zeer uitgesprokenvan
kleur. Binnen de ruimten en in het materiaal waarmee
we hier werken, is een aantal kleuren zo al aanwezig:
donkergrijs van de vitrines, het natuurlijke glas, de blau¬
we hardsteenher en der en natuurlijke tinten van hout.
Dat zijn de vaste gegevens,de kleur van de materies
waarmeewe hier te maken hebben.Wit geeft altijd wel
een "niet verkeerd" resultaat, maar niet meer dan dat.
Volgensmij geeft wit niet echt een meerwaardeaan de
tentoonstelling, wat andere kleuren wel doen, als ver¬
sterkend element voor de objecten. Over kleur spreken is
bovendiensprekenover materie, licht en textuur. Ook
dat laatste is niet onbelangrijk. Somsgebruiken we
glasvezelbehangof houten panelenmet een eigen tex¬
tuur, of kiezenwe voor een stof met een bijzondere tex¬
tuur. Aan de verven voegenwe somskwarts of zand toe
omwille van het zeer aparte karakter van de oppervlak¬
te'.

Kleur, materiaal, licht en textuur:
hoe brengen jullie alles tot een
homogeen geheel?
DeSmedt: 'Voor de kleurkeuzekiezenwe uit het
bestaandeaanbodop basisvan de kleurenwaaiers.Het
commerciëleaanbod is groot genoeg,we hoevengeen
eigen kleuren te ontwerpen. Dergelijke kleurenwaaiers
van bedrijven tonen dat kleur duidelijk een modegebon¬
den gegevenis. Devisie op kleur evolueert. We merken
sinds kort een enormeopgang van grijstinten binnen de
kleuren: de kleuren worden minder zuiver maar krijgen
een grijsachtige "flou". Groenen rood zijn bijvoorbeeld
minder zuiver-zuiver, maar enigszinsafgeleide tonen.
Vervolgenshebje de keuzetussen: glanzend,satijn,
mat, supermat en de softkleuren. Eenkleurenkeuze
maken,vereist een zeer grote ervaring. Zelf gebruik ik
nooit glanzenden ook geen satijn, want beide geven
teveel weerkaatsing.Mat daarentegen is dan weer te
fragiel op panelen:je merkt onmiddellijk sporenvan
krassenen vuil. Soft bevindt zich tussen mat en satijn,
is zeer bevredigendwat betreft reflectie met spots en is
bovendiengoed te manipuleren.Zoals ik reedszei is
textuur voor mij zeer belangrijk en werk ik somsmet
kwartstoeslag in de verven. Dekleur op de wand bepaalt
tevens de kleur van de passe-partouts, identificatie¬
plaatjes, het tapijt enz.We blijven binnen hetzelfde
kleurengammamaar werken met verschil in tonaliteit.
Aangezienwe hier meestal te maken hebbenmet histo¬

rische tentoonstellingen en dus met kostbare,gevoelige
materialen, werken we nooit met rechtstreeksdaglicht,
altijd met kunstlicht. We gebruiken buiten de vitrines
dimbare halogeenspots,binnen de vitrines glasvezelver¬
lichting en dimbare buislampen.We testen en beoorde¬
len daarom de kleurenkeuzevooraf altijd onder het juis¬
te kunstlicht'.

Kunt u de lezer enkele voorbeel¬
den geven van concrete realisa¬
ties?
DeSmedt: 'Voor de tentoonstelling China,het rijk van de
draak heb ik me verdiept in de meest uiteenlopende
boekenover China, tot en met toeristische brochures.
Het viel me op dat op bijna elke pagina rood te zien
was. In China is het heel stoffig. Endan is er de Huang
Heof Yangtze,de GeleRivier,die haar naam dankt aan
het gele slijk dat ze meesleurt,en de prachtige reflectie
van de zonsondergang.Daaromkoos ik voor een knal¬
rood tapijt en lichtgeel voor de muren, het textiel en de
identificatieplaatjes. We hielden daarbij rekening met de
vaste kleuren van de vitrines en sokkels,een antraciet-
grijs. Verlichting en kleur werden vooraf getest mét
voorwerpen in de zalen. Uiteraard niet met de kostbare
kunstwerken,maar met soortgelijke voorwerpen uit de
privé-verzameling van eenvan de organisatoren. Proef¬
ondervindelijk was dit heel mooi. We hebbendus met
drie kleuren gewerkt: een rood tapijt op de grond, antr¬
aciet voor de dragendeen steunendeelementen, en geel
voor de grote wandvlakken.Voor de tentoonstelling 700
jaar Perzischekunst zocht ik zoveel mogelijk documen¬
tatie over het Perzischerijk bijeen en ontdekte zeer veel
aardkleuren.Dat zat uiteraard ook in de voorwerpen,
veelal aarden potten. Ik heb dan hoofdzakelijk met
diversetonaliteiten van aardkleurengewerkt, ook in het
tapijt, op de muren en in de passe-partouts,zij het in
blekere tinten'.

Wat raadt u de lezer aan die over
kleurgeving moet beslissen?
DeSmedt: 'Testen,testen en herbeginnen.Envooral: ga
veel kijken in musea,naar tentoonstellingen en op beur¬
zen. Gastelen met uw ogen.Gaook naar slechte voor¬
beelden kijken. Kleurengebruiken is durven, is risico's
nemen.Weesniet bang om kleur te gebruiken,maar
geef jezelf de gelegenheidom te testen.
Ik heb goedeervaringen met verven op waterbasis
(acrylaatverf). Ik gebruik enkel nog verven en vernissen
op waterbasis.Ze zijn milieuvriendelijk en gemakkelijk
te verwerken.Ze zijn van even goede kwaliteit als syn¬
thetische verven en veel lichtechter, ze vergelen minder
vlug. Het reinigen is gemakkelijker en ook het retouche¬
ren. Ener zijn minder problemen met uitwasemingen.
Hou altijd rekening met het droogproces.Het schilderen
van uw tentoonstellingsruimte moet ten laatste een
week voor de komst van de objecten afgewerkt zijn.'

Destudiedag'Wit is altijd schoon?Kleurgebruikin museaen bij het pre¬
senterenvanobjecten'op 25 november2004 in Brussel,boodnaast
enkelehistorischebenaderingenen praktijkvoorbeelden,aanzettentot
reflectieendiscussie.Hetverslagvandezestudiedagkunt u raadplegen
op dewebsitewww.culturelebiografie.be.
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Ontwerp van een tentoonstelling
Enkele aandachtspunten
Marcel Wouters,

docent LCM-cursus

Het Ontwerpproces

Hoe krijgt u de tentoonstelling zoals u die hebben wilt? U kunt zelf
aan de gang gaan, maar vaak weet u niet precies wat u wilt. U kunt
ook kiezen voor een ontwerper, maar die kunnen duur zijn en moet er
efficiënt gewerkt worden. Welke keuze moet men maken?

Bij een nieuwe inrichting is het vaak de eerste keer dat
een museumeen ontwerper in huis haalt. U kunt ook
zelf een ontwerp maken,maar als museummedewerker
heeft u vaak de eigen vragen niet eensduidelijk: u weet
een beetje wat u wilt, maar eigenlijk heeft u geen idee
van uw eigen randvoorwaarden,beperkingenen moge¬
lijkheden.Veelwordt aan het geduld van de ontwerper
(vragen,vragen, vragen) overgelaten,op hoop van zegen.
Enals het museumniet duidelijk weet wat het wil, pakt
de ontwerper uit met zijn eigen ideeën!
Ontwerpersvertalen het initiatief van een museum,met
het doel de bezoekerseen ervaring rijker te laten wor¬
den. Maar wat kunt u van ontwerpers verlangen en wat
verlangen zij van museummedewerkers?
In dit artikel wordt een beeld geschetstvan hetgeen u
van ontwerpers kunt verwachten en wat ontwerpers van
u verwachten! Hierbij is analoog aan het bouwproces
het ontwerpproces in enkele fasesonderverdeeld.Om
enig inzicht te geven in de werkzaamhedenvanaf het
begin tot aan de opening, hierbij een overzicht waarbij
niet alle onderdelen in alle omstandigheden relevant
hoevente zijn.

Hoe kom ik aan het juiste bureau?
Ontwerpers kunnen in hun manier van denkenof in hun
vormgeving nogal van elkaar verschillen. Eigenlijk wilt u
als museumgewoon weten welk bureau het beste uw
idee kan omzetten. Debestemanier om er achter te
komen of het klikt is een bureau, of enkele bureaus,zich
te laten presenteren.Probeeraan de hand van wat ze
laten zien en vertellen er achter te komenwat hen bezig
houdt, hoe ze het aanpakkenen of ze luisteren naar wat
u bezielt. Gaat u desnoodseen middag bij een bureau
langs of met ze naar een project. Pastdit bij uw eigen
benadering?
Twijfelt u tussen enkele bureaus,dan is er de mogelijk¬
heid om er vier of vijf te kiezenen hen enkeleweken te
gevenom een eerste idee te ontwikkelen. Debureaus
krijgen hiervoor een vergoeding met uitzondering van de
winnaar die de opdracht krijgt.
Bij een besloten of openbareuitschrijving worden de
plannen openbaargemaakt. Bureausdie reagerenen aan
de criteria voldoen, geveneen korte visie met een
schets.Debureauskrijgen daarvoor geenvergoeding.

De ideeënprijsvraag
Eenprijsvraag is alleen reëel bij grotere opdrachten.
Omdat contact met de opdrachtgever hierbij ongebrui¬

kelijk is, kunnen de inzendingen sterk uiteenlopen. De
beoordeling van de inzendingen is voor een opdrachtge¬
ver erg lastig. Bij een commissiedie niet gewend is aan
het lezenvan tekeningen en presentaties,bestaat de
neiging om te kiezenvoor de veiligheid van het bekende.
Zonder een persoonlijke toelichting op het vernieuwen¬
de, haalt zo'n plan het vaak niet. Het kan ook zijn dat de
meningen binnen de commissiesterk verschillen, waarbij
de neiging bestaat om elementen uit de diverse inzen¬
dingen te gaan combineren.
Eenander criterium bij de keuzevoor een ontwerpbu¬
reau, kunnen de kosten zijn. Het ontwikkelen van een
tentoonstelling is een zeer arbeidsintensief proces.
Afhankelijk van de omvang van een project en van de
complexiteit kost een ontwerpbureau ongeveer 15% van
het totaalbudget.
Op het moment dat een ontwerpbureau betrokken raakt
bij het proces,bent u vaak al een tijdje bezig met het
initiatief. Iederebetrokkeneheeft daarbij zijn eigen
ideeënen beeld gevormd. Eenvisualisering door derden
zal dan ook bijna nooit kloppen met alle individuele
gedachten.

Werkgroep
Deervaring leert dat een plan het beste ontwikkeld kan
worden met een werkgroepvan maximaal vier personen.
Op de achtergrond bevindt zich een grotere groep van
deskundigendie geraadpleegdwordt voor een inhoude¬
lijke diepgang,voor de werving van afbeeldingen, om
teksten of anekdotische informatie te leverenen om de
juistheid van informatie te controleren.

Initiatief en aanvang

wie
museum

bureau
bureau

bureau

bureau

wat
initiatief, doelstelling, budget, tijd,
ruimte en informatie
presentatie, informatie, referenties
intake gesprek,omvang opdracht
en ruimte
analysevan doel, achterhalen van
streven museum
offerte en onderhandeling
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Concept en schetsontwerp
In dezefase wordt inhoudelijk onderzoekgedaannaar
het thema en wordt een idee gevormdvan het mogelijke
karakter van de tentoonstelling. Het benodigde inhoude¬
lijke basismateriaalwordt daartoe aangeleverddoor het
museum.In overlegwordt de inhoud bepaald.Overleg
en informatievoorziening zijn in dezefase belangrijk.
Met behulp van modellen en sfeerimpressiesworden de
ideeëngetoetst aan die van het museum.De raming van
de realisatiekosten in dezefase is globaal en gebaseerd
op ervaringscijfers.Het concept of schetsontwerp
bestrijkt normaal een periodevan twee maanden.De
ontwerpvergoeding voor dezefase, het schetsontwerp,
bedraagt 25% van het totaalhonorarium van het bureau
(dezefase is inhoudelijk verkort indien er sprake is van
een prijsvraag).

Concept en schetsontwerp
wie wat
museum formulering doelstelling
museum geldmiddelen,aanvraagsubsidies
museum leveren inhoudelijk basismateriaal
museum coördinatie museumpersoneelen

inhoudelijk specialisten
museum aanwijzen contactpersoon of bij een

groter project: vormen conceptuele
werkgroep

bureau inlezen,verdiepen in thema
bureau analyse, inhoudelijk onderzoek
bureau gesprekkenmet conservator,architect
bureau aanvraagextra informatie
bureau formuleren educatieve opzet
bureau bepaling sfeer, karakter,conceptidee
bureau associatie en afbeeldingen t.b.v. ideevor¬

ming
bureau toetsing aan doelstelling, te bereiken

ervaring
bureau terugkoppeling met museum
bureau notuleren
bureau verwerking overleg
bureau sfeerontwerp van geheel en onderdelen
bureau ruimtelijke hoofdvorm, plattegrond
bureau onderzoekhoofdvorm werkmaquette

of animaties
bureau aanzet tot ideeën,tentoonstellings¬

onderdelen
bureau softwareconcept scenario's
bureau ontwerpvarianten onderdelen
bureau presentatieschetsen,sfeerimpressies
bureau plattegrond en eventuele 3D presenta¬

ties
bureau toetsing aan doelstelling
bureau omschrijving concept (en vertaling)
bureau tijdsplanning en kostenraming
bureau presentabelmakenvan het idee
bureau conceptpresentatie aan museum
museum presentatie voor personeel(eventueel

inspraakprocedure)
bureau sponsorboekje(conceptpresentatie bij

hoofdsponsor)
museum eventueel extra sponsoring

Voorlopig ontwerp
Nadat er over het ideevan de tentoonstelling overeen¬
stemming is, worden het idee en de onderdelen uitge¬
werkt in schetsenen tekeningen met hoofdmaten.
Tijdens het voorlopige ontwerp wordt de tentoonstelling
opgedeeld in kleinere onderdelen.Dezeonderdelen krij¬
gen een nummer ter voorbereiding van de werkomschrij-
vingen. Deonderdelen kunnen daardoor apart worden
ingevuld. Erwordt een lijst gemaakt wie inhoud, object,
afbeelding of tekst levert, en wanneer,
leder deelvoorstel wordt getoetst aan het concept en de
beoogdetotaalbeleving. Wat wilden we ook al weer?
Wijzigingen zijn in dezefase nog goed mogelijk.
De kostenraming is ook in dezefase gebaseerdop erva¬
ringscijfers maar is nauwkeuriger en verder uitgesplitst
per onderdeelvan de tentoonstelling. Het voorlopige
ontwerp duurt gemiddeld vijf maanden.Debureauver¬
goeding voor dezefase bedraagt 30% van het totaalho¬
norarium.

Voorlopig ontwerp
wie wat
museum ideeëntoetsen aan doelstelling, tijd,

budget en ruimte
bureau reacties op concept of schetsontwerp

verwerken
bureau ruimte inmeten op locatie
bureau uitwerking sfeer,karakter, inrichtings¬

elementen
bureau eerste uitwerking vormidee en onderde=

len
bureau schetsenen varianten van onderdelen
bureau ideevorming over materialen, kleuren

en licht
bureau beoogdewerking per onderdeel nagaan
bureau aanpassingop bouwkundige plannen,

installaties, architect
bureau plattegrond en aanzichttekeningen

met hoofdmaten
bureau inhoud per onderdeel nagaan
bureau intern overleg en samenwerking
bureau inhoudelijk overleg met museum
bureau resultaten toetsen aan concept
museum informatie
museum beeldmateriaal
museum levering conceptteksten
bureau notuleren
bureau verwerking overleg
bureau grafisch ontwerp
bureau ontwerp softwarescenario
bureau tekeningen onderdelenmet hoofdmaten
bureau besteksopzetinvullen
museum definitief realisatiebudget
bureau eerste overleg mogelijke realisatie¬

participanten
bureau tijdsplanning
bureau raming realisatiekosten
bureau presentatie aan museum

Voorbeeldvan een

uitwerking van een

ontwerptekening in

Kasteel Helmond

foto: Marcel Wouters
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1

Eenuitwerking van

het idee boerenerf in

het Natuurmuseum

Fryslan.

foto's: Marcel Wouters

Het definitieve ontwerp
In het definitieve ontwerp verandert er niets meer aan
het ontwerp, maar worden er technische tekeningen van
alle onderdelengemaakt. Daarbij worden de gekozen
oplossingenuitgewerkt. Inhoud en vertalingen van tek¬
sten, afbeeldingen en hun rechten worden daarbij op tijd
door het museumaangeleverd.Het definitieve ontwerp
heeft de vorm van een werkomschrijving met tekenin¬
gen. In de omschrijving is de omvang van alle werk¬
zaamhedenen de daaraan gestelde kwaliteitseisen aan¬
gegevenper participant in het realisatieproces.
Dezeomschrijving wordt ter goedkeuringvoorgelegd aan
de opdrachtgever en geldt daarnavoor alle participanten
waaronder opdrachtgever/museum,ontwerpbureau en
derden.Op het einde van dezefase worden aan de hand
van de werkomschrijving en de tekeningen offertes aan¬
gevraagdbij bedrijven.
Bedrijven baserenhun offertes op dezeomschrijving en
de tekeningen. Hierdoor zijn de aanbiedingen te vergelij¬
ken indien er meerdereaanbiedersom een prijs wordt
gevraagd.
Opdrachtverleningaan derden geschiedt formeel door
het museum,dat daarmeebudgetverantwoordelijk blijft.
Het museumwordt daarbij echter wel geadviseerddoor
het bureau. Het definitieve ontwerp duurt bij een gemid¬
deld project ongeveervier maanden.Deontwerpvergoe-
ding voor dezefase bedraagt 35% van het totaalhonora¬
rium.

Definitief
wie
bureau

bureau
bureau

bureau
bureau
museum
museum
museum
museum
bureau
bureau
bureau
bureau
bureau
bureau
museum
museum
museum

bureau
bureau
bureau
bureau
bureau
bureau

ontwerp
wat
elektronische techniektekening
naar architect
detaillering, technische uitwerking
materiaal- en kleurbepaling van de
onderdelen
werktekeningen
diepte informatie verwerken
afbeeldingen, films en rechten werven
keuzeafbeeldingen bepalen
regelen bruiklenen
concept tentoonstellingsteksten
grafisch ontwerp demo
softwaredemo van ontwerp
(eventueel educatieve lespakketten)
terugkoppeling met museum
notuleren
verwerking overleg
aanlevering definitieve teksten
vertalingen van teksten
rechtenvrij aanleverendefinitieve
afbeeldingen
technische tekeningen onderdelen
lichtontwerp
(schaduw)budgetbewaking
(schaduw)tijdsplanning
leverenwerkomschrijving en tekeningen
voorstel mogelijke participanten

Bouwcoördinatie
In deze laatste fase wordt er op gelet dat er gerealiseerd
wordt wat er in het bestekomschrevenis en wat er met
de participanten is afgesproken.Indien er zich in het
werk aanpassingenvoordoen worden daar oplossingen
voor gevondenen worden er eventueel aanvullende
tekeningen gemaakt. In dezefase wordt er naar
gestreefd om het werk, ondankseventuele tegenvallers,
binnen het gesteldebudget te realiseren.
Debouwcoördinatie is gedacht in de gehele realisatiepe¬
riode tot aan de opening.
Debureauvergoedingvoor dezefase bedraagt 10%van
het totaalhonorarium en heeft enkel betrekking op het
aantal te makenbegeleidingsuren.

Bouwcoördinatie
wie wat
bureau bedrijvenselectie
bureau aanvraagoffertes
bureau uitonderhandelen offertes
museum controle totaalbudget

(indien budgetverantwoordelijk)
bureau aanpassingenbinnen totaalbudget
museum opdrachtverleningenaan derden
bureau overleg producenten, eventueel

aanpassingen
bureau aanvullende tekeningen
bureau realisatiebegeleiding
bureau controle realisatie besteken aanbiedin¬

gen
bureau directievoering op locatie
museum beschikbareruimten vrijmaken
museum bruiklenen op locatie brengen
bureau oplevering (adviesaan museum)
bureau notuleren
bureau grafische routing
museum opening, uitnodigingen, publiciteit
bureau nazorg,communicatie museumbouwer
museum publieksonderzoek

In overleg heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om de
realisatie van een opdracht 'turn-key' uit te besteden.
Hierbij komt de volledige verantwoordelijkheid voor de
realisatie van het project, winst en risico bij het bureau
te liggen. Deopdrachtgever heeft daarbij de zekerheid
dat de gehele tentoonstelling gerealiseerdwordt binnen
het gestelde budget. Opdrachtgeverblijft daarbij de
inhoudelijk adviserendepartij. Bij dezeconstructie wordt
gerekendmet een hogere bureauvergoedingbinnen het
totaalbudget.

Tot slot: laat u inspireren door uw prachtige collectie,
het is concreet, tastbaar en spreekt tot de verbeelding!
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Fris je geheugen op
met het Prisma Project
Praktijkvoorbeelden van intercultureel werken met erfgoed

Stap eens in de schoenen van een ander, bekijk je eigen omgeving van
verschillende kanten en fris je geheugen op! Dat is het motto van het
Prisma Project. Maar waar komt deze naam vandaan?

Licht dat door een prismavalt, breekt. Alle kleuren
waaruit wit licht bestaat, worden zo zichtbaar. Op deze
manier symboliseert het prisma het kijken vanuit meer¬
dere perspectieven.Door de verwevenheidvan Neder¬
lands erfgoed met dat van andere landen te visualiseren,
kunnen we het geheugenopfrissen,zodat de stem van
migranten kan doorklinken in presentaties.

Het PrismaProject is een pleidooi voor het kijken met
een open blik op het verleden, het hedenen de toe¬
komst. Het gaat daarbij om de dialoog, om echt naar
elkaar kijken, en het openstaanvoor nieuwe invalshoe¬
ken. Kortom: om het tweezijdige procesvan uitwisseling
van alle diverse individuele verhalen die aan erfgoed
verbondenzijn. Als vervolg op het project Interculturele
(Museale)Programma's(IP)wil het PrismaProject deze
manier van kijken blijven stimuleren.

Interculturele praktijkvoorbeelden
Erzijn tal van grote en kleine voorbeeldenvan het
meervoudigbelichten van erfgoed. Deafgelopenjaren
vonden in musea,archieven en monumenten intercultu¬
rele projecten plaats. Dewebsite www.prismaproject.nl
inventariseert dezevoorbeeldenuit de musealeen
erfgoedbredepraktijk. Deprojecten kunnen inspirerend
werken voor collega museummedewerkers,educatoren,
projectmanagersen andereerfgoedprofessionals.

Bij de inventarisatie van de praktijkvoorbeelden is een
aantal uitgangspunten en criteria toegepast. In inhoude¬
lijk opzicht gaat het om de onderwerpkeuzeen de bena¬
dering van het onderwerp. In de eigen omgeving kunnen
bijvoorbeeld vergeten interculturele verbanden naar
voren komen als nieuwe of verrassendeverhalen.Wat
vanzelfsprekendwas, kan veranderenals je het van een
andere kant bekijkt. Zo zijn wij de internationale oor¬
sprongvan 'onze' boerenzakdoekof 'ons' broodje shoar¬
ma allang vergeten. Door nieuwe perspectievenof vra¬
gen op bekendefenomenen los te laten, kunnen
vergeten verbanden hervondenworden.
Museale projecten die in inhoudelijk opzicht intercultu¬
reel werken, hebbenvaak een relativerend breed
perspectief op bepaaldehistorische en hedendaagse
ontwikkelingen. Op de website zijn onder 'Praktijkvoor¬
beelden' veel van dergelijke projecten te vinden. Enkele
voorbeeldenvan tentoonstellingen zijn SluiersenSjaals

in het FriesMuseum in Leeuwarden(2000), Hemelbe¬
storming van katholieken enmoslims in het Museum
voor ReligieuzeKunst in Uden (2004) en de huidige
permanente tentoonstelling Komenengaan in Zcala/
Volksbuurtmuseum in DenHaag.

Vaak is er sprakevan samenwerkingmet een archief¬
dienst voor aanvullen van het collectieve geheugenmet
bijvoorbeeld het erfgoed van migranten. Als men op
dezemanier het overzicht met praktijkvoorbeelden door¬
zoekt, springen er nog veel meer projecten in het oog:
Diversiteit van het Amersfoorts' geheugenvan de
Archiefdienst en het Museum Flehite.(vanaf 2002),
Erfenisvoor de toekomst van de provinciebredeorgani¬
satie Steunpunt MinderhedenOverijssel(vanaf 2004) en
Deaankomst:Molukkers naar Nederlandvan het Natio¬
naal Archief en het Moluks Historisch Museum (vanaf
2004).

Op een ander niveau wordt er in kunstmuseaop een
inhoudelijke manier intercultureel gewerkt. Voorbeelden
hiervan zijn het werk van kunstenaarsYinka Shonibare,
dat gaat over het doorbrekenvan stereotypes,en de
organischefiguren van Sjef Hendrickx,die staan voor
het principe van 'het aantrekken en eigen makenvan
andere,vreemdeobjecten'

Bij de procesmatigekant van het project draait het om
samenwerking. In samenwerkingontstaat altijd een dia¬
loog. Eenvoorbeeld: bij het opzetten van een tentoon¬
stelling over migratie in Limburg,worden contactperso¬
nen van diversemigrantenorganisaties betrokken, en wel

i
Wat is Prisma

1 i
Bekijkdepwerp»intmt isprism*of

(HA 9 ...

Meer voorbeelden

# IndeVirtuelepmm«terttoonstelling
1 lilM i .

RomyJochems,

projectmedewerker

Interculturele

(Museale)

Programma's

en

DinekeStam,

projectleider

Interculturele

(Museale)

Programma's

www.prismaproject.nl
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Wat Is prisma?

Prisma is eer* manier van
kijken naar erfgoed
Door steeds een ander
perspectief te kiezen, zie
je hoe dynamisch
erfgoed is.
Lüsates:

Tentoonstelling
Fr/s >egeheugen op/

Hoe komt het dat er in
Nederland zoveel
"Indische buurten" zijn,
met straatnamen als
Gorontalostraat en
Javaplein? Waarom heet
Madurodam eigenlijk zo?
In de tentoonstelling vind
je voorbeelden uit
verschillende regio's van
interculturele aspecten
van Nederlands erfgoed.
>mj£sièsi

Praktijkvoorbeelden

De afgelopen jaren
hadden musea, archieven
en monumenten veel
interculturele projecten.
Zij gaven de kans om
met nieuwe ogen te
kijken naar oude of
vreemde dingen. In onze
verzameling van
projecten vindt u meer
dan honderd recente
praktijkvoorbeelden. Met
deze voorbeelden kunt u
in uw eigen omgeving op
2oek gaan naar
interculturele

vanaf het allereerste begin van het project tot en met
de eindevaluatie.Verschillendeperspectievenkomenzo
in beeld: ieder individu kleurt de betekenisvan erfgoed
anders in.

Museale projecten die een intercultureel onderwerp
hebben,doen er goed aan ook hun werkproces intercul¬
tureel te benaderen.In het overzicht met praktijkvoor¬
beeldenzijn een aantal projecten te vinden waarbij dit
het geval is. Zie bijvoorbeeld de projecten Vrouwenen
hun wijk van het Textielmuseum(2003), Zaankanters
bestaanniets/an het ZaansMuseum (2002-2003), de
inburgeringcursus Thuisin Rotterdam in het Belasting¬
en Douanemuseum(vanaf 2003) en het project Wereld-
verhalen in NatuurmuseumGroningen (2000-2002).
Idealiter is er bij dergelijke projecten sprakevan een
vraag vanuit de doelgroep,samenwerkingtussen diverse
instanties en (zelf-)organisaties, samenwerkingtussen
diversedoelgroepenen het betrekkenvan de doelgroep
bij de voorbereiding en bij de evaluatie van het project.

Een voorbeeld uitgewerkt:
Deventer Blik
Detitel van dit project verwijst in de eerste plaats naar
de blikfabriek Thomassenen Drijver, die voor veel nieu¬
we Deventenarenzo'n dertig jaar geledende redenwas
om zich er te vestigen. In de tweede plaats verwijst de
titel naar het verfrissenvan de blik op het verleden en
op de eigen omgeving. DeventerBlik is de overkoepelen¬
de naamvan een groot aantal deelprojecten. Elk deel¬
project - van het historisch archiefonderzoektot de
serie fotoportretten en van de jeugdtheaterproductie tot
de dubbeltentoonstelling in Historisch MuseumdeWaag
- past dezeblik op een anderemanier toe.

Deorganisatie van dit project ligt in handenvan de
Stichting Industrieel ErfgoedDeventer (SIED),maar er
zijn twintig culturele en zelforganisaties betrokken. De
aanleiding tot het project was de vraag van de zoon van
eenTurksearbeidsmigrant van de eerste generatie. De
geschiedenisvan de Deventerarbeidsmigranten is
onzichtbaar en verdient vanuit de migranten zelf belicht
te worden, zo bepleitte hij een breedgedragengevoel.

Het eerste concrete onderdeelvan het erfgoedbrede
project DeventerBlik was een tentoonstelling in het
Historisch Museum Deventer(24 september2004 - 9
januari 2005). Dezeexpositie omvatte enerzijds redelijk
conventionele presentatievormenzoals foto's en objec¬
ten die het Deventervan rond de zeventig jaren illus¬
treerden: de fabrieken, de pensions,de nieuwbouwwij¬
ken, de arbeidersen de bestuurders.Anderzijds vulde de
tentoonstelling op een minder conventionele wijze een
ander deelproject in met de expositie van een 18 meter
lang borduurwerk. Dit wandkleedverbeeldt de arbeiders¬
geschiedenisvan de blikfabriek, vanaf de migratie uit
Turkije tot en met de opening van een moskeein Deven¬
ter. Eentiental vrouwen uit de Turksegemeenschapin
Deventerborduurde dit kleedonder begeleidingvan een
beeldendkunstenaar.Interessantaan dit voorbeeld is
dat er tijdens het borduren in groepsverbanddiverse
individuele verhalen en anekdotesnaar boven kwamen,
die ook in het wandkleedzijn verwerkt.

Dezeconsequentebetrokkenheidvan de doelgroep bij de
expositie, komt ook terug in anderedeelprojecten van
DeventerBlik. Behalvede grote inhoudelijke verschei¬
denheid aan deelprojecten is ook dezeprocesmatige
betrokkenheiden onderlinge samenwerkingeen grote
succesfactorvan het project.1

Nog een voorbeeld: Geboeid door
het Zeeuwse Slavernijverleden
Onzichtbaarheidvan eenverleden speeldeook in dit
project een belangrijke rol. In het kadervan het door
UnescouitgeroepenJaar van de Slavernij is in Zeeland
onder het motto 'Doorbreekde stilte' de Stichting
ZeeuwsSlavernijverledenopgericht.
Destichting wil de onderbelichte rol van de provincie
Zeeland in de slavernij-geschiedenisonder de aandacht
brengenmet diverseactiviteiten, zoals drama, tentoon¬
stellingen, muziek, literaire tochten en een eigen monu¬
ment. Het 'Jaar van het Zeeuwseslavernijverleden'
wordt uitgevoerd door een projectgroep waarin veertien
organisaties samenwerken,waaronder de Stichting Cul¬
tureel ErfgoedZeeland,het BureauBeeldendeKunst
Vlissingen en het ZeeuwsArchief. Doelstelling van dit
provinciebredeproject is het gezamenlijk herkennen,
erkennenen verwerkenvan het gedeeldeverleden om de
slavernijgeschiedenisde plaats te gevendie recht doet
aan de gebeurtenissen.
Middels de tentoonstelling Geboeiddoor het Zeeuwse
slavernijverleden(3 juli 2004 - 9 januari 2005) besteed¬
de het ZeeuwsArchief aandacht aan dit verleden.Deze
tentoonstelling ging gepaardmet een speurtocht langs
plaatsen in Middelburg die herinneren aan het Zeeuwse
Slavernijverleden.

Geboeiddoor het Zeeuwseslavernijverledenmaakte ge¬
bruik van documenten uit het omvangrijke archief van
de MiddelburgscheCommercieCompagnie(MCC).Dit
archief is een belangrijke en bijzondere bron van infor¬
matie over de slavenhandelen werd nog nooit eerder
tentoongesteld. Devolgende onderwerpen kwamen aan
bod: de handelsgoederendie vanuit Zeeland naar West-
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de symbolischevoortzetting van de samenwerkingtus¬
sen de betrokken organisaties,die als zeer inspirerend
voor de toekomst wordt ervaren.Zie ook de onderstaan¬
de websites voor meer informatie2.

Prisma in de praktijk brengen
Organisatiesals provinciale erfgoedhuizen,museaof
archievenworden uitgenodigd het Prismaidee op te
pakken.Inhoudelijk gezien kan dit, kort samengevat,
door onderwerpenals 'islamitisch erfgoed', 'slavernij¬
verleden', 'migratiegeschiedenis' en 'koloniaal verleden'
te verwerken in tentoonstellingen over de plaatselijke
geschiedenis.Ook kan dit door in projecten samente
werken met eigen medewerkersdie zelf een dubbele
culturele achtergrond hebben,want dit betekent een
concrete bijdrage aan meer diversiteit in het personeel
van erfgoedinstellingen. Ookextern kan de organisatori¬
schesamenwerking tussen verenigingen en culturele
organisaties onderling gestimuleerd worden. Samenwer¬
king die zich op lokaal niveau concentreert, verbreedt
het publieksbereik.Debeschrijvingenvan praktijkvoor¬
beelden leverenhiervoor talloze concrete aanknopings¬
punten.

1www.deventerblik.nl
2Informatieoverhet Jaarvan het Zeeuwsslavernijverleden:
www.zeeuwsslavernijverleden.nl;informatieoverhet LandelijkPlatform
Slavernijverleden:www.platformslavernij.nl;informatieoverhet monu¬
ment en het Nationaalinstituut NederlandsSlavernijverledenenerfenis:
www.ninsee.nl

Priatnov
consult & training

Raad en daad op maat
met veel gevoel voor kleine musea

Priatnoviservoorpraktische,
concretehulpenadviesbij:
- veranderingen
- hetmakenvanbeleidsplannen,collectieplannen,
marketingplannen
- personeelsproblemen
- kwaliteitszorg

Voor:
- hetvoorzittenvanlastigevergaderingen
- vervangingadinterim
- individuelecoaching

Contact:poradce@priatnov.nl

PriatnovisdeondernemingvanKeesPlaisier www.priatnov.nl

Afrika en terug werden verscheept,de aankoopen ver¬
koop van Afrikanen als slavenen het leven aan boord
van een slavenschip.Aan de hand van archiefstukken,
musealevoorwerpen en audiovisuelemiddelen kregen
de bezoekerseen indruk van de geschiedenisvan de
transatlantische driehoekshandel.

Het ZeeuwsArchief heeft met dezetentoonstelling een
zo objectief mogelijke presentatiewijze gekozen,waarbij
ook onderdelenvan het slavernijverledenzijn opgeno- -
men, die men niet in de geschiedenisboekenterug zal
vinden. Dearchiefstukken sprakenvoor zich; interpreta-'
ties en concluderendeverhaallijnen werden vermeden.

Eenanderemanier om het slavernijverledente benade¬
ren was de speurtocht die speciaalvoor het basisonder¬
wijs aan de tentoonstelling was gekoppeld.Plekkenals
kantoren van handelscompagnieën,pakhuizen,koop¬
manswoningenen de havenzijn een nog altijd levende
illustratie van het onzichtbare verleden.Deopdrachten
uit het bijbehorendetekstboek sprakende kinderenvia
hun directe omgeving aan op hun inlevings- en verbeel¬
dingsvermogen.Zo werd het slavernijverledenvoor hen
inzichtelijker en persoonlijker.

In juli 2005 zal de projectgroep 'Jaar van het Zeeuws
slavernijverleden' een eigen slavernijmonument onthul¬
len. Dezeonthulling is tegelijkertijd te beschouwenals

Museum Magazijn
Uw partner voor de museumwinkel

Assortiments- en inrichtingsadvies

Custommade producten in kleine
aantallen

Museale producten uit binnen- en buiten¬
land, zoals: Replica glas, tinnen replica's,
historisch speelgoed en koelkastmagneten
met afbeeldingen van kunst

Zie ook onze site op internet:
www.museumbv.nl
E-mail info@museumbv.nl

Of bezoek ons kantoor/showroom:
Hendrik Jacobszstraat 14
1075 PD Amsterdam (nabij Vondelpark)
tel. 020 4711 723 fax 020 4713 45
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Museum op de sofa
Nieuwe

Floris Mulder,

conservator

Het Dolhuys

Testjezelf!

Het Dolhuys,

Haarlem

foto: Het Dolhuys

presentatievormen in Het Dolhuys

In Het Dolhuys, het onlangs geopende museum over waanzin en
psychiatrie, staat een sofa. Je kunt er zelfs op liggen. De sofa staat
symbool voor Freud en de psychoanalyse. Nadenken over het concept
van de nieuwe presentatie in Het Dolhuys te Haarlem was voor de
tentoonstellingsmakers een zelfanalyse met therapeutische trekjes.

Museummedewerkersen vormgevershebbenzo hun
ideeënover wat hoort en niet hoort. Eententoonstelling
makenover psychiatrie betekent dus ook: kritisch in de
spiegel kijken en je eigen zekerhedenter discussiedur¬
ven stellen.

Wat is Het Dolhuys?
Het Dolhuys is deelseen 'normaal' museum.Er is een
collectie die gepresenteerdwordt. Initiatiefnemers van
het nieuwe museum is een aantal psychiatrischezieken¬
huizen die besloten hebbenhun historisch bezit in een
nieuw museumonder te brengen.

Psychiatrie is een actueel onderwerp. Eenop de vijf
Nederlandersis klant van de geestelijke gezondheids¬
zorg. ledereenkent wel iemand die last heeft van
depressies,overspannenis of aan Alzheimer lijdt. Als
gevolg van de vermaatschappelijking van de geestelijke
gezondheidszorgzijn mensenmet psychiatrischeproble¬
men steedsnadrukkelijker aanwezig op straat en in de
buurt. Tegelijkertijd is er nog veel onbekendheidmet
psychiatrie en hebbenmensenmet psychiatrischepro¬
blemen te makenmet vooroordelen.

Het Dolhuyswil een brugfunctie vervullen tussen de
sector van geestelijke gezondheidszorgen een breed
publiek daarbuiten. In die zin is Het Dolhuysmeer dan
een museum:een kenniscentrum,een cultureel podium,
een plek van ontmoeting en debat, waar behalve ten¬
toonstellingen ook symposia,debatten, lezingen,
muziekuitvoeringen en feesten worden gehouden.
Het Dolhuys is gevestigd in het voormalig Pest-,Dol-,

Leproos-,en Verbeterhuisvan de stad Haarlem.Vroeger
lag het complex buiten de stadsmuren.Het was een
dumpplaats voor de outcasts van de burgerlijke samen¬
leving zoals melaatsen,gekken,dronkaardsen syfiliti-
sche hoeren.Tegenwoordig is er behalvehet museum
ook het Kreatief Atelier - een open atelier waar cliënten
uit de GGZcreatief aan de slag kunnen - en de kunst¬
uitleen Kunst in Huis,met werk van (ex)cliënten -
gevestigd.

Een debat via objecten
Nadenkendover het concept van de nieuwe semi-per-
manente presentatie in Het Dolhuyswas de hoofdvraag:
hoe wil Het Dolhuysmet zijn bezoekerscommuniceren?
Zoals de meestemuseaheeft Het Dolhuyseen collectie
en wil het die collectie op zo'n manier presenterendat
die betekenis krijgt voor een breedeigentijds publiek.
Dehuidige collectie van Het Dolhuysheeft betrekking op
de ontwikkeling in de klinische psychiatrie tussen 1850
en 1970,en is vooral interessant voor specialisten.Om
de voorwerpen uit de collectie betekeniste gevenaan
een niet ingewijd publiek moet ze in een context worden
geplaatst. Doorwaanzin en de omgang daarmeein een
breder cultuurhistorisch kader te vatten, wil Het Dolhuys
de bezoekerprikkelen om de eigen opvattingen over gek
en normaal kritisch tegen het licht te houden.
Devoorwerpen uit de collectie worden hierbij in de eer¬
ste plaats opgevat als dragersvan verhalen, meningen
en visies - van behandelaars,verzorgers,omstanders,
familieleden en gezagsdragers.En last but not least van
degenenom wie het allemaal te doen is - de dollen,
gekkenof cliënten zoals ze tegenwoordig worden
genoemd.Psychiatrie is mensenwerk.Er gelden in de
psychiatrie meerderewaarheden,afhankelijk vanuit welk
perspectief je er naar kijkt. Voor de een is het
elektroshockapparaathet symbool voor misstanden in de
psychiatrie, voor de ander is het exemplarischvoor de
goedebedoelingenvan behandelaars.

Veel museanemeneen alwetende houding aan tegen¬
over bezoekers.Het museum legt uit hoe het zit, het
museumvertelt de bezoekerwat hij moet denkenen
vinden, wat hij moet zien en welke kant hij op moet
lopen. Het Dolhuysheeft niet de wijsheid in pacht, het is
geen alwetend museum.Eerderis Het Dolhuyseen
plaats voor debat, waar al die verschillendemeningen,
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visies en verhalen een plek krijgen. Debezoekerkrijgt de
ruimte om daarin zijn eigen weg te vinden. Ook letter¬
lijk: er is geen dwingende routing door het museum,er
zijn vele rode draden denkbaaraan de hand waarvan je
door de tentoonstelling kan lopen.

Plek voor ontmoeting
Het Dolhuys is een plek waar ontmoetingen plaatsvin¬
den. Het museumgaat het gesprekaan met de bezoeker.
In de tentoonstelling kan de bezoekervijf mensenvolgen
die vertellen over de gekte in hun leven en hoe zij daar¬
meeomgaan.Dit gebeurt aan de hand van een audio-
spoor.Eentheatermaakster heeft diepte-interviews
"afgenomenen die opnieuw gemonteerd om de dramati¬
schespanningsboogte verhevigen.Gaandewegraakje
steedsmeer betrokken bij hun binnenwereld.Verspreid
door Het Dolhuysworden dezeverhalen telkens weer op
een anderemanier gepresenteerd.Zo kan je de geïnter¬
viewden bellen. Je draait een nummer,er klinkt een kies-
toon en vervolgenskrijg je iemand aan de lijn, die een
indringend verhaal heeft over vooroordelen en stigmati¬
sering en wat dat met je doet. Veel bezoekersschrikken
even en denkendat zij werkelijk iemand aan de lijn heb¬
ben, die hen toespreekt.
De rondleiding in groepsverbandis een klassiekeen
beproefdevorm van museumbezoek.Het Dolhuysgeeft
geen traditionele rondleidingen waarbij de museumgids
eenzijdig feitenkennis over de bezoekeruitstort. Er is
gekozenvoor een interactief model. De rondleider stelt
vragen naar aanleiding van zakendie op de tentoonstel¬
ling zijn te zien, te horen of te beleven.Devragen vor¬
men de aanleiding voor korte informele groepsgesprek¬
ken. Deelnemerskrijgen de gelegenheidom met elkaar
in gesprekte raken en meningen uit te wisselen.Rond¬
leiders krijgen daarvoor een speciale training, waarbij
ook veel aandacht wordt besteedaan communicatieve
vaardigheden.

Veel museacreëreneen afstand tussen de bezoekeren
de voorwerpen die worden tentoongesteld. Debezoeker
moet overal met zijn vingers van afblijven. Tendele is
dat een begrijpelijk standpunt. Alles vergaat en als je er
aankomt, vergaat het sneller.Maar niet alle voorwerpen
zijn even kwetsbaar en uniek. In de collectie van Het
Dolhuysbevindenzich meerdereelektroshockapparaten.
Waarom zou je er niet eenvan in de tentoonstelling
neerzetten,waaraan mensenmogen komen en aan de
knoppenmogendraaien?Het Dolhuysstelt zich kwets¬
baar op: mensenmogen kasten en laden opentrekkenof
in boekenbladeren.Schilderijen en prenten hangenvrij
in de ruimte zodat je er als bezoekertussendoor kan
lopen.Zo verklein je de afstand tussen het museale
object en de bezoeker.Ter geruststelling: echt kostbare
stukken staan in een vitrine en we makenveel gebruik
van replica's.

Informatie en beleving
Het Dolhuyszoekt een goedemix tussen informatie en
beleving. Het onderwerp psychiatrie biedt hiertoe volop
aanknopingspunten.Het gaat immers over emoties,
menselijk lijden en vooroordelen, kortom over het leven

zelf. Veel bezoekerszullen in hun persoonlijkesfeer met
het onderwerp te maken hebben.
Essentieelvoor de beleving, zijn ontmoetingen met 'gek¬
ke' Nederlandersen hun verhalen. Zijn het engerds,
freaks of zielenpoten of mensenals u en ik, die in hun
kwetsbaarheiden onaangepastheideen boeiend en zin¬
vol verhaal hebbente vertellen? Deverhalen die je
hoort, zijn confronterend en aangrijpend, maar somsook
geestig en relativerend.Vaakzijn het optimistische ver¬
halen van mensendie ondanks hun kwetsbaarheid en
hun handicap, toch nog iets van hun leven weten te
maken.

Het gebouw waar het museum is gevestigd,draagt ook
bij aan de beleving. Het complex is al meer dan 700 jaar
oud en is zoveel mogelijk naar zijn oorspronkelijkevorm
teruggerestaureerd.Eendeel van de oude dolcellen,
waar razendeHaarlemmerswerden opgesloten, is
bewaard gebleven.Het gebouw is een onoverzichtelijk
geheelvan gangen,deuren en daarachter weer verras¬
sende ruimtes. Bij de vormgeving van de tentoonstelling
is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die
het gebouw biedt. In iedere ruimte wordt een andere
wereld gecreëerd.In de ene ruimte benje op bezoekbij
de psychiater,dan weer loopt je fictieve bewonersvan
Het Dolhuystegen het lijf. Je bent getuige van een
geestuitdrijving en het volgende moment benje in de
wereld van de biologische psychiatrie. Dwalen door Het
Dolhuys is een ontdekkingstocht door de wereld van de
waanzin.

En..., werkt het?
Het Dolhuys is sinds 27 januari 2005 open voor publiek.
Er is nog geen systematischonderzoekverricht naar de
ervaringen van het publiek. Tochzijn de eerste indrukken
bemoedigend.Veel bezoekerssteken niet onder stoelen
en bankendat de tentoonstelling hen heeft aangegre¬
pen,wat bijvoorbeeld blijkt uit de reacties in het gasten¬
boek.Ookvalt op dat bezoekerslang in Het Dolhuysblij¬
ven, een bezoekvan 21/suur is zeker geen uitzondering.
Detentoonstelling maakt veel los. Eenbezoeker- een
jonge vrouw, zelf moeder - vertelde over haar dramati¬
schejeugdervaringen. Haar moeder kampte met psychi¬
sche problemen en pleegdezelfmoord. Debezoekster
kondigde aan zeker nog een keer terug te komen met
haar eigen kinderen. Is er een mooier compliment denk¬
baar voor een museum?

Zorgzaal

Het Dolhuys,

Haarlem

foto:: Het Dolhuys
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Poppen en mensen■
Over museale en oorspronkelijke dragers van historische kleding

Kleding en drager, ze horen bij elkaar. Helaas kunnen musea wel
(historische) kleding verzamelen, maar niet de oorspronkelijke dragers.
In kostuumexposities wordt hun aanwezigheid vaak wel gesuggereerd.
Evenals op het toneel werkt de ene voorstelling suggestiever dan de
andere. Een enscenering vertelt echter vaak meer over de tijdgeest en
de bedenkers dan over de historische figuur zelf.

Nieuwe verhalen, nieuwe
presentatievormen
ToenDuyvetter eind zeventigerjaren afscheid nam van
het Openluchtmuseum,was daar al enige jaren sprake
van een koerswijziging. Detraditionele volkskundige
invalshoekmaakte langzamerhandplaats voor een mul¬
tidisciplinaire benaderingvan de collecties. Die nieuwe
benaderingwerd in 1987 in volle omvang zichtbaar in
de tentoonstelling Sits, oost-west relaties in textiel.
Hierin kwamenvervaardiging, handelspatronen,toepas¬
sing van sits en haar Europesenavolgers in interieur,
mode en streekdracht en de sociale achtergronden daar¬
van aan de orde . Ook in latere tentoonstellingen over
vormgeving of (sociale)betekeniswerden kledingstukken
soms in een geheel ander verband gezet dan de regiona¬
le herkomst.

Debenaderingennoopten, samenmet veranderende
inzichten op het gebied van textielconservering, tot
nieuwe presentatievormen.Deexpositieruimte, ontwor¬
pen voor de verhalendescènes,werd verbouwd tot een
neutrale tentoonstellingszaal. Daarin was niet langer

Resultaatvanhet
experiment

foto: Nederlands

Openluchtmuseum

Dezebijdrage gaat over manierenvan presenterenin het
NederlandsOpenluchtmuseumin Arnhem, in 1912
opgericht vanuit het idee dat de 'traditionele volkscul¬
tuur' snel verdween en dus met spoedverzamelddiende
te worden. Streekgebondenkleding werd gezienals een
belangrijk en gezichtsbepalendonderdeelvan die ver¬
dwijnende tradities. Nu, na ruim 90 jaar, dragen nog
enkele duizendendagelijks streekgebondenkleding en
beheert het Openluchtmuseumde grootste collectie
Nederlandsestreekdrachten.

'Levensechte tafereeltjes' met
karakterkoppen
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw kreegde collec¬
tie een eigen tentoonstellingsgebouw, ingericht naar de
ideeënvan conservatorJan Duyvetter. 'Levensechte'
poppenwerden op dramatische wijze gegroepeerdin
interieurs en buitenscènes.Ze beelddensituaties rond

bepaaldethema's uit\ variërend van marktgang tot
geboorte. In teksten bij de taferelen stonden informatie
over wat de gesuggereerdemensenbezighield, en over
de kleding, door elkaar.Daarbij werd geen informatie op
objectniveau gegevenof aan emoties van herleidbare
oorspronkelijke dragersgerefereerd.
Ook bij het collectioneren werden niet of nauwelijks
gegevensover de oorspronkelijke dragersvastgelegd.
Naast kledingstukkenwerden afbeeldingen verzameld
van de context waarin streekdracht werd gedragen.Op
basisvan de kleding, contextuele afbeeldingen en kennis
over de dragerswerden vervolgensde scènesin de vitri¬
nesbedacht en geconstrueerd.
Conservator/kunstenaarDuyvetter modelleerdede kop¬
pen voor zijn poppenzelf. Zo ontstonden de mallen voor
zo'n 25 'karakterkoppen': gerimpeld,jong, fragiel of juist
breed.Daarmeewerden de koppengemaakt van papier-
machéen afgewerkt met een schuurpapierachtige laag,
die de indruk van huid gaf. Deexpositiesvan Duyvetter
waren immens populair en trokken jaarlijks vele duizen¬
den bezoekers.
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plaats voor de karakterpoppenmet hun schuurpapier-
achtige oppervlak.Kledingstukkenvan sits werden, vaak
zonder de rest van het kostuum, op een abstracte,
manier,zelfs plat, geëxposeerd.Context en wijze van
dragenwerden aangegevendoor contemporaine afbeel¬
dingen in de vorm van schilderijen, tekeningen en pren¬
ten.

Veranderendewetenschap leidde ook tot een toenemen¬
de belangstelling voor de oorspronkelijke dragers.Steeds
meerwerd bij acquisitie genoteerdwie de kleding in
welke omstandighedendroeg.Tegenwoordig is in het
Openluchtmuseumbeschikbaarheidvan informatie over
drager en gebruiksgeschiedenis,liefst compleet met
foto's, zelfs één van de belangrijkste criteria bij uitbrei¬
ding van de collectie.

In de expositieswerd het zoveel mogelijk gebruik moe¬
ten makenvan authentieke overblijfselen, het uitgangs¬
punt. Ervanuitgaande dat de kleding is overgebleven,
maar de drager niet, werd er in de negentiger jaren
meestal voor gekozende laatste 'niet na te maken',maar
op te voeren in de vorm van foto's en andereafbeeldin¬
gen door tijdgenoten. Maar de vraag naar poppenen de
bijbehorendediscussiebleef bestaan.Eenkostuum komt
nu eenmaal beter tot zijn recht op een menselijkefiguur.
Bij streekdrachten is bovendienaltijd sprakevan een
hoofdbedekkingen hoe kan die andersworden gepresen¬
teerd?

Een experiment
Eind negentiger jaren werd op experimentele basisweer
een pop met een gezicht gemaakt.Voor het gezicht is
gebruik gemaakt van een foto uit de tijd van het te
exposerenkostuum3.Dezefoto is gemonteerd op een
eivormig hoofd. Op dezewijze meendenwe zo dicht
mogelijk te blijven bij ons overgeleverdeelementen.
Erwerd een gezicht gemaakt met een beeld dat tijdge¬
noten vastlegden. Eendergelijke pop is eigenlijk eenver¬
dere doorvoering van een presentatie van historische
kleding op een neutrale drager met daarbij een contem¬
poraine foto.
Dezeoplossing kendebeperkingen.Vanwegede eivorm
zonder neus 'werkte' het gezicht alleen vanuit een
bepaaldstandpunt. Omdat gebruik was gemaakt van een
zwart-wit foto, werkte het gezicht ook wat vervreem¬
dend.Sommigebezoekersvonden het zelfs een beetje
eng.
Dit probeerselheeft in het Openluchtmuseum(nog) geen
vervolg gekregen.Het zou misschiende moeite waard
zijn nog eensverder te experimenteren.Tedenkenvalt
aan montage op driedimensionalegezichten en/of het
gebruik van historische afbeeldingen in kleur.

Een combinatie van
presentatievormen
In 2000 opendehet Openluchtmuseumeen nieuw
entreegebouwmet daarin de semi-permanente expositie,
getiteld. Eenbonte stoet, streekdrachten uit eigen collec¬
tie. Na de periodevan strenge reactie op de karakter¬
poppenvan Duyvetter in een theatrale presentatie, is nu

gekozenvoor een combinatie van verschillende tentoon¬
stellingsmiddelen en dragers (ondersteuningen)van de
kostuums.Debezoekermaakt op verschillendemanieren,
somsook theatraal, kennis met (oorspronkelijke)dragers.

Bij binnenkomst ziet de bezoekereen stoet van 26
streekkostuums.Demeer dan 15 meter lange vitrine
draagt de titel Wij zijn de laatsten. Destoet geeft een
beeld van de volgorde waarin de verschillende drachten
uit het dagelijks leven zijn verdwenen. Deachterwand
waartegen de kostuumszijn gegroepeerd,vormt een
soort tijdbalk. Wisselendebeelden - zowel stilstaand als
bewegend- die kenmerkendzijn voor een bepaalde
periode,geveneen indruk wanneer de getoonde drach¬
ten voor het laatst werden gedragen.Detijdbalk begint
bij 2000 en voert terug tot ca. 1875.
Destreekdrachten worden hier als (verdwijnend) feno¬
meengetoond. De poppen,die de kostuumsdragen,zijn
enigszinsnaturalistisch. Hun hoofden en onderarmen
met handen zijn gemaakt van grijsbruin papier-maché.
Voor die hoofden dienden de koppenvan Jan Duyvetter
als mal. Doordat er een dikke laag papier overheen is
gelegd zijn de sterke gezichtstrekkenvan de karakter¬
poppenals het ware geabstraheerd.Voor alle vrouwenfi¬
guren is dezelfde kop gebruikt. Ditzelfde geldt voor de
mannenfiguren en de in leeftijdsgroepen ingedeeldekin¬
derfiguren.
De koppenzijn niet opgemaakt.Ook de kapselszijn,
enigszinsgeabstraheerd,van hetzelfde grijsbruine
papier-maché.Aan dezekeuzevoor de haardracht is
enige discussievoorafgegaan.Moest de, voor sommige
streekdrachten zo kenmerkende,haardracht in echt haar
of in papier worden uitgevoerd? Naast esthetische rede¬
nen gaf vooral het feit dat de oorspronkelijke kapsels
niet, zoals de kleding, overgeblevenzijn, hier de doorslag
voor de keuzevan een papierensuggestie.Ondanksde
geabstraheerdeen uniforme poppenbiedt de stoet,
dankzij belichting en styling, een theatraal levendig
beeld. Een lichtontwerper die veel voor het theater
werkt, heeft zowel het doorlopende programmavoor de
achtergrondprojecties als een programma met bewegend
licht ontworpen. Doordat de poppen,die vanwege het

Streekdrachten als

verdwijnend

fenomeen, deel van

de vitrine

'Wij zijn de laatsten'

foto: Nederlands

Openluchtmuseum
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papier-maché al wat kleurverschillen hebben,met ver¬
anderend licht aangelicht worden, zien zij er niet uni¬
form uit en krijgen ze een soort levendigheid.Dit wordt
zeer versterkt door een beweging die een styliste vak¬
kundig in de houding van de poppen heeft gesuggereerd.
Dezebeweging is mogelijk doordat de papieren koppen
en onderarmengemonteerdzijn op flexibele lijven (eta¬
lagepoppen).
In vier kleinere vitrines worden verschillende aspecten
van de streekdrachten getoond als een soort kantteke¬
ningen bij de kostuums in de stoet. Eénvan dezevitrines
gaat over individuele verschillen in één dracht. Hier is
een totaal andere poppenkeuzegemaakt.Om duidelijk te
makendat streekdracht iets anders is dan een uniform is
eenvijftal poppen in een bijna Duyvetter-achtig tafereel
opgesteld.Devitrine suggereert een protestantse kerk op
Zuid-Beveland omstreeks 1935. Deboodschapdat
streekdracht varieert naar leeftijd, welstand, persoonlijke
omstandighedenen individuele smaak,wordt hier onder¬
streept door de keuzevoor naturalistische, sterk indivi¬
duele poppen.De realistische poppenzijn afgietsels van
naar leeftijd en uiterlijk zeer verschillendevrouwen. De
poppenvan papier-maché én de realistischeafgietsels
zijn, net als destijds de poppenvan Duyvetter, bedenk¬
selsvan de tentoonstellingsmakers.Ze gevengeen feite¬
lijk beeld van degenendie de kleding oorspronkelijk heb¬
ben gedragen.
In dezetentoonstelling is op drie manieren geprobeerd
die oorspronkelijke dragerswel te introduceren, namelijk
met citaten, in foto's en in filmportretten.

Helaaszijn opgetekendeuitspraken van de dragersover
hun kleding, niet zo dik gezaaid.Wanneer het echter
lukt ze te vinden dan vertellen ze zoveel meer dan een
tentoonstellingstekst van een conservator.Bijvoorbeeld
in eenvitrine waarin o.a. twee halssnoerenvoor meisjes
te zien zijn. Het ene is van bloedkoraal en heeft een
gouden slotje, het andere is van glaskralenmet een one¬
del metalen slotje. In de vitrine is het volgende citaat te
lezen. 'Ik weet nog dat ik voor het eerst in dracht naar
school ging. Ik had een ketting met een zilveren slotje,
want moederwas helemaal niet trots. Maar er was nog
een meisje in dracht. Endie had een gouden slotje. En
toen zei meester: "Klaasje is mooier dan jij". Ik zal het
nooit vergeten'.
Iets verder in de tentoonstelling staat de bezoekeroog
in oog met 32 oorspronkelijke dragersuit verschillende
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streken en tijden. Ze zijn te zien op reproductiesvan
foto's uit de eigen museumcollectie.Defoto's zijn zó
gekozendat alle vrouwen, mannen en kinderen de
bezoekeraankijken.Ze geveneen indringende kennisma¬
king met een grote variëteit aan gezichten.

Na de lange wand met foto's kan de bezoekernog verder
kennismakenmet dragersvan streekdracht. In drie klei¬
ne cabines,met elk twee zitplaatsen, worden zeszoge¬
naamde 'spiegelportretten' getoond. Degeportretteerden
vertellen, naar een ideevan filmer Martin van den Oever,
hun verhaal terwijl ze voor de spiegel hun kap zetten4.
Door die spiegel is gefilmd, wat een zeer direct effect
heeft. Het lijkt alsof ze hun verhaal direct aan de bezoe¬
kervertellen. Daaromworden de portretjes in kleine
cabinesop een monitor vertoond en is er bijna sprake
van een intieme één op één ontmoeting.

De reactie van het publiek
Bij de opzet van Eenbonte stoet werd uitgegaan van
gelaagde informatieoverdracht die aansluit bij verschil¬
lende interessesvan publiekcategorieënen een bijbeho¬
rendeverblijfsduur in de expositie. Waar de theatrale
stoet vooral mikt op het grote publiek dat een indruk
van Nederlandsestreekdrachtenwil hebben,zijn de klei¬
ne vitrines gericht op meer geïnteresseerden.De 'spie¬
gelportretten' waren vooral bedoeldvoor echte fijnproe¬
vers die er de tijd voor willen nemen, leder filmpje duurt
een kleine 10 minuten. In de praktijk blijken juist deze
filmpjes zeer breedbij het publiek aan te slaan. Dat ze
ook onder vakgenoten worden gewaardeerd,blijkt uit
het feit dat twee voorbeelden in 2002 werden vertoond
bij de opening van het Internationaal Etnologisch Film¬
festival in Göttingen.

Tenslotte
Uit het voorbeeld van de 'spiegelportretten' zou je bijna
concluderen dat musealepogingen tot het doen 'herle¬
ven' van oorspronkelijkedragershet nooit zullen kunnen
opnemen tegen het werkelijke optreden van die dragers.
Aangeziende meestedragersvan kleding in museumcol¬
lecties echter niet meer onder ons zijn, blijft de uitda¬
ging hen toch zo betrouwbaar en suggestief mogelijk op
te voeren.Voor iedereexpositie zal dat, afhankelijk van
beschikbaremiddelen en (tijdgebonden) belangstelling
van het publiek, leiden tot andere keuzes.Saai kan dit
werk niet worden!

1zie ook Zuthem, Hannekevan: 'Nationale Kleederdrachtenvan Harer Majesteits
onderdanen,Degeschiedenisvan de collectie en de presentaties in het Nederlands
Openluchtmuseum,in: Klederdrachten Kleedgedrag,Het KostuumHarerMajesteits
onderdanen 1898-1998, pag. 139-142, Nijmegen: 1998.
ibidem, p.141-143; ook Ebeltje Hartkamp-Jonxis, Ebeltje [red.]: Sits, oost-west rela¬
ties in textiel, Zwolle: 1987.
3ibidem, p.143-144.
4Onderde zesgefilmden is ook één man, PieterVerhage,de laatste die dagelijks de
dracht van Walcheren droeg.
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ModeMuseum
Antwerpen
Een context voor
mode

Het ModeMuseum (MoMu) Provin¬
cie Antwerpen wil een context
scheppenvoor mode en kledingge¬
drag. Mode is immers meer dan de
somvan kleding en textiel. Ze geeft
toegang tot brederesociaal-maat¬
schappelijke,politieke en culturele
aspecten.Eénvan de grootste uit¬
dagingen voor een hedendaags
modemuseumis dan ook het verta¬
len van dezecontext naar een
breedpubliek, op een manier die
educatief en visueel aantrekkelijk is,
maar nooit belerend.

merken.Dit lichaam nu wordt in de
context van het museuma priori
uitgesloten en dit hoofdzakelijk
omwille van eonservatorischerede¬
nen. Modemuseamakengebruik
van mannequinpoppenin een
poging de illusie van een lichaam
zo dicht mogelijk te benaderen.
Tegelijkertijd creëert het museumzo
een artefact, een gekunsteldepre¬
sentatievorm die in het beste geval
refereert aan wat mode is en kan
zijn. Bijgevolg hebbenveel
modemuseaeen hoog 'spookhuis'-
gehalte, waarbij men niet verder
komt dan een statische en vaak
saaie presentatie van de collectie.
Ook het MoMu werkt met bustesen
mannequinpoppen,om zijn objecten
te presenteren.Tochwordt er voor
elke tentoonstelling opnieuw nage¬
gaan welke poppenhet meest
geschikt zijn - elke historische
periodevraagt bijvoorbeeld om een
andere lichaamsbouw - en of de
fysieke presentatie van een object
absoluut noodzakelijk is.Vaak is het
gebruik van videomateriaal of
(mode)fotografie meer aangewezen
om een bepaaldecontext of sfeer te
communiceren.Ookde introductie
van andere disciplines zoals foto¬
grafie, grafische vormgeving,
geluidsontwerp en film Etvideo,
werden in verleden reeds ingezet in
de ontwikkeling van een zo breed
mogelijk kader.
Tenslotte werkt het MoMu voor elke
tentoonstelling een specifieke sce¬

nografie uit. Dezescenografie dient
enerzijds een eigen verhaal te com¬
municeren, waarbij de bezoekerde
objecten beter kan plaatsen en met
elkaar in verband kan brengen.
Anderzijds zorgt de scenografie ook
voor een natuurlijke barrière tussen
de bezoekeren de tentoongestelde
objecten.

Het MoMu bezit geen eigen vitrine¬
kasten en indien conservatorisch
niet vereist - de volledige tentoon¬
stellingsruimte is geklimatiseerd -
worden de kledingstukken niet ach¬
ter glas opgesteld.Op dezemanier
hopen we de psychologische
afstand tussen de bezoekeren de
tentoongestelde objecten te verklei¬
nen.
Het zoekennaar de juiste presenta¬
tievormen voor kleding, textiel en
mode is elke tentoonstelling
opnieuw een moeilijke evenwichts¬
oefening, waarbij inhoud, esthetiek,
conserveringsnormentegen elkaar
dienen te worden afgewogen.

Kaat Debo,

stafmedewerker

tentoonstellingsbeleid

MoMu Antwerpen

'Goddess',MoMu 2004,

scenografie

Bob Verhelst

foto: Roland Beaufre

'Malign Muses.

When Fashion turns

back',

MoMu 2004-2005,

Curator Judith Clark

foto: RonaldStoops

Kleding wordt gemaakt voor een
lichaam en heeft een bijzonder
groot aandeel in de lichaamsbeel¬
den die een bepaaldeperiode ken-
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Strip Show 1850
Een museumproductie
op het filmfestival

Strip Show 1850 is een met verras¬
send oog voor detail en eenvoudige
bewegingengemaakte film over de
prachtige Zeeuwsestreekdrachten
die, laagje voor laagje, worden afge¬
legd. Defilm is onderdeelvan een

reeksfilms, gemaakt door de kunste¬
naars Paulen Menno de Nooijer in
opdracht van het ZeeuwsMuseum
in Middelburg. Het korte kostuum¬
drama geeft nieuwe betekenisaan
het genre van de museumfilm.

Opzaterdag 25 september2004 om
12.00 uur ging de korte film zelfs in
premièreop het NederlandsFilm
Festival in Utrecht. Na de première
volgden vertoningen op verschillen¬
de plaatsen in Zeeland.Buiten Zee¬
land werd de film getoond op het
inburgeringfestival in het Amster¬
damseParadiso.

Ookwerd de film geselecteerddoor
Holland Film voor de filmfestivals in
Rotterdam en Berlijn. Het is de eer¬
ste keer dat bij het NederlandsFilm
Festival een productie van een
museum in premièregaat.

Defilm is associatief en evocerend,
meer dan educatief en aanwijzend.
Hij duurt 11minuten en is bestemd

voor permanentevertoning in de
nieuwe inrichting van het Zeeuws
Museum,al was het een deel van de
opdracht dat hij ook buiten het
museumkan worden getoond. Strip
Show 1850vraagt nadrukkelijk aan¬
dacht voor zichzelf en concurreert
openlijk met de getoonde collectie.
Daarmeepast de film in de filosofie
van de nieuwe opstellingen, die in
vormgeving en met behulp van
moderne kunst en film bezoekers
verleiden om op nieuwe manieren
naar de collectie te kijken.

Valentijn Byvanck,

directeurZeeuwsMuseum

ELSAS PRODUCTIES
Informatieveeneducatievecomputerproducties

Multimedia
f ' « CD-ROM's

Websites

Slobeend14
3435VPNieuwegein
tel. 030-6048495
GSM06-51261810
e-mail:relsas@xs4all.nl

AAULTI SPECTRAL IMAGING

PaintingsResearch T 06-38263077

Kon.WilhelminahavenZZ19 E info@paintings-research.com

3134KG Vlaardingen

WWW.PAINTINGS-RESEARCH.COM
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Moeilijk om te verzamelen?
Immaterieel cultureel erfgoed en musea

Wat betekent het om immaterieel erfgoed te verzamelen? Betekent dit
dat ommegangsreuzen en -monsters, volksdansers, poppenspelers en
gemaskerde mannen, vertellende vrouwen en Chinese operazangeressen
(sommige) musea in of uit dansen? Neen, en ja...

Immaterieel cultureel erfgoed is een uitdrukking die in
de 21ste eeuw in de hele wereld doorbreekt. 'Intangible
cultural heritage'('ICHj is via de UNESCOwereldwijd op
de agendageplaatst, ook in het oude Europa.Devoorbe¬
reiding, aanvaardingen toekomstige realisatie van de
UNESCO-conventievoor de beschermingvan immate¬
rieel cultureel erfgoed van 17 oktober 2003 (zie
www.unesco.orgof www.vcv.bevoor de versie in het
Nederlands)zijn hierbij cruciaal. Dit is ook voor tal van
museaeen belangrijke evolutie.

Binnen de UNESCOfungeert de 'ICH' als tegenhanger
van onroerenderfgoed. DeberoemdeUNESCO-conventie
van 1972 over (onroerend)cultureel en natuurlijk
werelderfgoed, bleek na drie decennia immers zeer one¬
venwichtige verspreidingskaartente hebbenopgeleverd.
Pijnlijk duidelijk is de zeer hoge concentratie van erkend
werelderfgoed in Europa.Vanuit de DerdeWereld en
door landen zoalsJapan en Brazilië werd sinds 2000
veel druk uitgeoefend om dit recht te zetten of een
tegengewicht te bieden.

Musea en de keuzes die ze maken
In zijn proefschrift Dedirigenten van de herinnering.
Musealiseringen nationalisering van de volkscultuur in
Nederland 1815-1940 (Nijmegen,SUN,2001) toonde Ad
de Jong aan hoe het opnemenen inzetten van elemen¬
ten uit volkscultuur in musea in de 19deeeuw,belang¬
rijk waren voor de representatie van de natie of van
door vooruitgang bedreigde 'nationale identiteit'. In de
20ste eeuw werd musealerepresentatievan volkscultuur
onder andereook gebruikt als een katalysator van
gemeenschapsgevoelensen collectieve identiteiten.
Museaspeeldenhierin een interessante rol. Daarwaren
immers dirigenten van de herinnering actief: degenen
die uitzochten wat als volkscultuur het behoudenwaard
was en hoe dat gepresenteerden geïnterpreteerd kon
worden. DeJong hamerdeop het feit dat verbeelding
van volkscultuur iets anders is dan volkscultuur zelf,
zelfs wanneer dit eerste gebeurt met behulp van
authentieke objecten in een museum.Van gebruiksvoor¬
werp zijn ze museum- of kijkobject geworden: zelfs een
boerderij in een openluchtmuseum is geen boerderij
meer,maar een museumobject.Zo'n contextverandering
en functieverandering identificeerde DeJong ook in het
procesbinnen het folklorisme: een proceswaarbij ver¬
dwijnende of verdwenen tradities gerevitaliseerdwor¬

den. Daarbij worden demonstratieve en representatieve
kenmerkenversterkt of toegevoegd: extra kleurrijk, typi¬
sche kleren en dergelijke.

In Frankrijk is de afgelopen dertig, en vooral de afgelo¬
pen tien jaar, deelsvanuit de museumwereld,het begrip
etnologisch erfgoed opgekomen.Het slaat op vormen
van erfgoed en alledaagsecultuur, die met een etnologi¬
sche blik worden geïdentificeerd en (aan)geduid.Het
gaat daarbij zowel om de collecties van de musea,
archieven en organisatiesvoor volkscultuur, als om de
onderwerpenvan hedendaagsonderzoek.In Vlaanderen
en Nederland is sinds 2000 etnologie of de 21ste-eeuw-
sevariant van volkskundenaar voren geschovenals een
specifiekewijze van onderzoek.Het begrip volkscultuur
fungeert in Vlaanderenen Nederlandvoorlopig nog als
centraal concept. In projecten van museazoals het Lim¬
burgs Museum te Venlo, Bokrijk, het Huis van Alijn of
het NederlandsOpenluchtmuseum,klinken de nieuwe
benaderingenen visies van de hedendaagseetnologie
stilaan door, niet alleen met name in tijdelijke tentoon¬
stellingen, maar ook in de vaste presentaties.

Traditionele cultuur en UNESCO
In de inleiding werd al onderstreept dat de conventie
van 2003 in de eerste plaats een antwoord of aanvulling
was op de UNESCO-conventievan 1972. Dit was echter
niet de enige, of zelfs belangrijkste, redenof verhaallijn.
Eengrote mislukking baardeeen succes.Demislukking
was een in 1989 door de AlgemeneConferentie van de
UNESCOaangenomenRecommendationon the safe¬
guarding of traditional culture and folklore. DezeAanbe¬
veling (voor de beschermingvan traditionele cultuur en
volkscultuur/folklore) bestond uit zeven hoofdstukken:
definitie, identificatie, bewaring, preservering,versprei¬
ding, beschermingen internationale samenwerking.
Relevantvoor dezebijdrage is dat bij 'bewaren', zowel
sprake is van archiefwerking als musea.Lidstaten wor¬
den ertoe aangezet om te: 'establish a central national
archive function for service purposes(central catalo¬
guing, dissemination of information on folklore mate¬
rials and standardsof folklore work including the aspect
of safeguarding)' en 'create museumsor folklore sec¬
tions at existing museumswhere traditional and popular
culture can be exhibited'. Musea kregendus in deze
regeling voor het koesteren('safeguarding') van dit type
van erfgoed expliciet een functie.
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Ook in het deel over verspreiding van kennis, komen
museaaan bod: 'support existing units and the creation
of new units for the production of educational mate¬
rials, as for examplevideo films basedon recent field-
work, and encouragetheir use in schools,folklore muse¬
ums, national and international folklore festivals and
exhibitions' en 'ensure the availability of adequate
information on folklore through documentation centres,
libraries, museums,archives,as well as through special
folklore bulletins and periodicals'.

Dit is relatief vrijblijvend: geen budget en ook geen
stokken achter de deur. DezeAanbevelingwerd nauwe¬
lijks nagevolgd,serieusgenomen,toegeëigendof geac¬
tiveerd. Het is meer dan een teken aan de wand dat de
Vlaamseoverheid (regering en parlement) bij het uit¬
vaardigen van een decreet volkscultuur in 1998 niet
eens refereerdeaan die UNESCO-aanbeveling.In 1999
vond te Washington een grondige evaluatie van de Aan¬
beveling plaats. Als heel problematisch werd en wordt
het woord folklore - en de kleurrijke fenomenen voor
toeristen en hoge gasten die ermeegeassocieerdwor¬
den - ervaren.Het begrip wordt niet ernstig genomen,
noch door tal van politici noch in internationale over¬
legorganen.Deconferentie in Washington formuleerde
een krachtige strategie. Laat het zachte instrument van
de Aanbevelingvallen en ga voor een sterke vorm van
internationale regelgevingof kaderteksten:een conven¬
tie. Laat begrippenzoals folklore, traditie of volkscul¬
tuur vallen; laat de notie 'culturele diversiteit' op
wereldschaalwerken en kiesvoor een nieuw, neutraler
en ernstiger klinkend label: immaterieel cultureel erf¬
goed.

De conventie van 2003
en inventarissen
Deconventie voor de beschermingvan immaterieel cul¬
tureel erfgoed van 17 oktober 2003 kwam er sneller dan
specialisten voor mogelijk hielden. Opvallend is dat in
tegenstelling tot de Aanbevelingvan 1989 (volkskundi¬
ge) museaplots verdwenen leken in het verhaal: ze
worden niet meer expliciet vermeld. Het is echter duide¬
lijk dat sommigemuseaeen rol zouden moeten opeisen
in dit verhaal.

Dedefinitie in artikel 2 van de conventie van 2003
behoeft geen probleem te zijn: 'Het immaterieel cultu¬
reel erfgoed betekent zowel de praktijken, voorstellin¬
gen, uitdrukkingen, kennis,vaardighedenals de instru¬
menten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die
daarmeeworden geassocieerd,die gemeenschappen,
groepenen, in sommigegevallen, individuen erkennen
als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel
cultureel erfgoed, overgedragenvan generatie op gene¬
ratie, wordt altijd herschapendoor gemeenschappenen
groepenals antwoord op hun omgeving, hun interactie
met de natuur en hun geschiedenis,en geeft hun een
gevoel van identiteit en continuïteit, en bevordert dus
het respectvoor culturele diversiteit en menselijke
creativiteit.' Deconventie vermeldt vervolgensdat het
onder anderegaat over: 'orale tradities en uitdrukkin¬

gen, inclusief taal als eenvehikel van immaterieel cul¬
tureel erfgoed, spektakelkunsten,sociale gewoonten,
rituelen en feestelijke gebeurtenissen,kennis en praktij¬
ken betreffende de natuur en het universum,traditione¬
le ambachtelijke vaardigheden'.Dit zijn thema's die in
museavoor volkscultuur en etnografie al volop voorko¬
men.

Artikel 2.3 omschrijft de notie 'safeguarding' als 'maat¬
regelendie erop gericht zijn de leefbaarheidvan het
immaterieel cultureel erfgoed te verzekeren,inclusief de
identificatie, de documentatie, het wetenschappelijke
onderzoek,de bewaring, de bescherming,de promotie,
de versterking, de overdracht van immaterieel cultureel
erfgoed, in het bijzonder door formeel en niet-formeel
onderwijs, en het revitaliseren van verschillendeaspec¬
ten van dat erfgoed.'Velevan dezevormen en functies
zijn niet vreemdvoor musea.

Alleen de noties van 'leefbaarheid' of 'levend erfgoed' of
begrippenals 'revitaliseren' komen problematisch over:
de vampier van folklorisering loert om de hoek.Over het
woordje 'revitaliseren' is zeer lang gediscussieerden er
werd strijd geleverdom dat begrip uit de tekst te hou¬
den. Het woord is meegesmokkelddoor de folklore-
lobby onder het mom van 'actueel houden van omgaan
met erfgoed'.Pogingenom toch ook het veld dat
omschrevenwerd in de Aanbevelingvan 1989 erbij te
betrekkenwaren succesvol.Het programmavan de
'meesterwerkenvan het immaterieel en oraal erfgoed
van de mensheid' (2001, 2003 en afsluitend in 2005)
spoorde in dezelfde richting. In de discussiedie leidde
tot de nieuwe conventie werd duidelijk gevraagdom
alternatieven: in plaats van meesterwerkenliever voor¬
beeldpraktijken van hoe men kan omgaanmet dit type
van erfgoed, bijvoorbeeld in een museum.

In de conventie wordt vooral de nadruk gelegd op
inventarissen:elke lidstaat moet lijsten aanleggen.Ook
worden anderemaatregelen in het vooruitzicht gesteld:
het oprichten van competente instellingen en het aan¬
moedigenvan wetenschappelijke,technische en
artistieke studies als onderzoeksmethoden.
In artikel 13d bijvoorbeeld gaat het over 'geschikte
wettelijke, technische, administratieve en financiële
maatregelen' die gericht zijn op:
1. het aanmoedigenvan de oprichting of de versterking
van instellingen voor vorming in het beheervan
immaterieel cultureel erfgoed en de overlevering van
dat erfgoed via fora en ruimtes, bedoeldvoor de
voorstelling of expressieervan;
2. het verzekerenvan de toegang tot het immaterieel
cultureel erfgoed, maar met respectvoor gebruikelij¬
ke praktijken die de toegang tot specifiekeaspecten
van dat erfgoed regelenen
3. het oprichten van documentatie-instellingen voor
het immaterieel cultureel erfgoed en de toeganke¬
lijkheid ervan bevorderen.

Het artikel daarna heeft het over educatieve,sensibili¬
serendeen informatieve programma's,gericht op het
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algemenepubliek, in het bijzonder op jonge mensen
maar even goed over het cultiveren van 'bescherming
van natuurlijke ruimtes en geheugenplaatsen,waarvan
het bestaannodig is om het immaterieel cultureel erf¬
goed in stand te houden.'Het woord museawordt niet
gebruikt, maar dat hoeft niemand tegen te houden.

Musea kunnen een centrale rol
opeisen
Immaterieel erfgoed staat dus momenteel centraal op de
agenda.Er kristalliseert zich binnen de UNESCOsnel een
institutioneel apparaat uit. Desectie immaterieel
erfgoed is eenvan de snelst groeiendeafdelingen: het
personeelsbestandis sinds begin 2004 vervijfvoudigd. Na
het in werking treden van de conventie in 2006 zal dit
nog sterker worden en zal er naast het UNESCO-appa-
raat voor werelderfgoed (monumenten en landschappen)
een nieuw apparaat met een krachtige publicatiemachi¬
ne en een fonds actief zijn. Heel het actieprogramma zal
in de loop van de volgende twee tot drie jaar worden
ingevuld en indien museaeen belangrijke rol willen spe¬
len, is het tijd dat duidelijk te makenen voorstellen te
formuleren.

De internationale museumwereld is ondertussenwakker
aan het worden. In oktober 2004 was er de Algemene
Vergaderingvan de ICOMte Seoul die gewijd was aan
het thema Immaterieel Erfgoeden Musea
(www.icom2004.org). DeWaalsemuseumwereldverza¬
melde zich op 25 oktober 2004 te Gerpinnesom zich
over dit thema te buigen. Het tijdschrift Museum Inter¬
national publiceerde in mei 2004 een heus themanum¬
mer over dezeontwikkelingen, met inspirerendebijdra¬
gen. Dit is echter nog maar het begin.

Het valt op dat in diversedossiersdie werden ingediend
voor het programmavan de meesterwerkenvan immate¬
rieel en oraal erfgoed van de mensheid,museaeen
belangrijke rol spelen.Het in 2003 erkendedossiervan
het carnaval van Binche is een goedvoorbeeld.Te Bin-
che functioneert het Musée International du Carnavalet
du Masque (www.museedumasque.be).Erwordt publici¬
teit gemaakt met de boodschapdat het om veel meer
gaat dan om een museumover de Gilles en het carnaval
van Binche.Desituatie is interessant omdat in het
museumblijkbaar zelf de enormedruk gevoeldwordt om
na de erkenning als meesterwerk,ook al is dat tegen de
geest van de conventie, minder ruimte te bestedenaan
mondiale culturele diversiteit van maskersen carnaval¬
viering doch meer aan Binchezelf. Dedruk van de toe¬
ristische sector is erg reëel,ook al was dit een motief
om het door UNESCOte laten beschermen.Het loont
zeker de moeite om die paradoxenen spanningende
volgende maandenen jaren op de voet te volgen.

Eeninternationale kandidatuur over ommegangsreuzen
(Frankrijk,Nederlanden België)werd in 2004 voorbereid
vanuit het Huis van de reuzente Ath, een museumover
de geschiedenisvan reuzen in Europain het algemeen
en van Wallonië en Ath in het bijzonder:
www.ath.be/tourisme/maison_des_geants/liens.htm.Het

is een interessant voorbeeld van hoe op het immaterieel
erfgoedverhaalvan UNESCOkan worden ingespeeldvan¬
uit een erfgoedhuis.Want het Maison desgéants is meer
dan een museum,het is ook een documentatiecentrum
en een knooppunt in een circuit van reuzenoptochten.

Het Vlaamsedossierdat voor de aflevering 2005 werd
ingediend, over ludodiversiteit in het algemeenen volk¬
sporten (met speciale nadruk op het gildewezen en het
boogschietenop de staande en de liggende wip) in het
bijzonder, is wellicht het bestevoorbeeld. De (toekomsti¬
ge) werking en netwerken van het Sportimonium in Hof-
stade wordt als een mogelijk 21ste-eeuwsemodel in
'safeguarding' voorgesteld (www.sportimonium.be).
Erwordt getracht een hedendaagseen reflexieve
omgang te cultiveren met processenop folkloristisch en
museaalgebied,en een nieuwe verhouding en gezamen¬
lijke presentatie te zoekenmet bijvoorbeeld commercia¬
lisering, massamediaenzovoort in de sportwereld. Pre¬
cies de combinatie van een sportmuseum (waar de sectie
traditionele sporten en speleneen volwaardig onderdeel
vormt naast anderesporten), documentatie- en archief¬
werking, een actieve volkssportentuin en de nauwe
samenwerkingmet organisaties zoalsVlas (www.vlas.be)
maakt het tot een interessantecasemet veel potentieel.
Desleutel ligt in een integrale en geïntegreerdewerking,
deels buiten de muren en intensief samenwerkendmet
grote vrijwilligersorganisaties. Ook dit is iets om te vol¬
gen.

Eénconclusie staat als een paal bovenwater. Het zou
zeer verstandig zijn indien in de diverse lidstaten die
met de conventie immaterieel erfgoed van 2003 aan de
slag gaan, de museumwereldonderzoekt en laat weten
welke rol ze kan of wil opnemen.Tegen2006, als de
conventie internationaal in werking zal treden, zou de
ICOMook best een reeksvoorstellen, formules en pro¬
gramma's klaar maken,die dan kunnen worden meege¬
nomen. Het zou jammer zijn indien dezetrein gemist
wordt. Heel specifiek voor de volkenkundige of etnologi¬
schemusea in de Nederlandendie de voorbije jaren met
nieuwe visies en verhalen geëxperimenteerdhebbenen
zichzelf en hun subsector heruitgevonden hebben, ligt er
een taak om die inzichten in de internationale discussie
die nu volop woedt, in te brengen.

Krulbol in

Meetjesland

Foto:VlaS
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Volkssporten als
immaterieel erfgoed in
het museum
Detraditionele sporten of volksspor¬
ten zoals ze momenteel in Vlaande¬
ren en Nederlandworden beoefend,
zijn eenvoorlopig eindpunt van een
eeuwenlangeontwikkeling. Het gaat
om een levendetraditie die niet
kunstmatig in stand wordt gehou¬
den of in een historiserendecontext
wordt getoond. Erzijn nog duizen¬
den die wekelijks de boog hanteren
voor het schieten op staandeof lig¬
gendewip, of hun favoriete bolspel
beoefenen.
Dezevolkssportenvertegenwoordi¬
gen een stuk erfgoed waarmeeop
verschillendemanieren kan worden
omgegaan.Uiteraard kan je in een
museumde materiële getuigenissen
van die traditionele spelcultuur ver¬
zamelen,met de beste zorgen
omringen en uitvoerig documente¬
ren. Het resultaat tonen en duiden,
behoort tot de gewone museumop¬
dracht.
Het daarbij laten zou echter tekort

doen aan de ziel van de volksspor¬
ten. Deactie en interactie die inhe¬
rent zijn aan dit soort erfgoed, kan
je immers niet in het depot opber¬
gen of in plaatjes vatten. Daarom
zou niet alleen het materiële moe¬
ten worden bewaard,maar is het
van belang de essentiemee te geven
aan de bezoekers:het spelenzelf.
Het laten kennismakenmet een
eeuwenoudespel- en sportcultuur,
kan daarbij nog steedseenverrijking
zijn van de hedendaagsebewegings¬
cultuur. Reglementenen afmetin¬
gen, die aan de omstandigheden
worden aangepast, iedereaanwezige
die een potentiële deelnemer is, de
belangrijke rol die het kanselement
somsspeelt, ploegendie door loting
worden samengesteld;het wijkt af
van wat we bij de modernesporten
gewoon zijn.

Daarom is een volkssporttuin een
integraal deel van het Sportimoni-
um-project. In dezetuin - momen¬
teel in aanleg - wordt een staal¬
kaart gebodenaan volkssportendie

Vlaanderen rijk is. Debezoekerkan
er actief aan de slag en kennisma¬
ken met beugelen,krulbol, trabol-
ling, boogschietenen nog veel meer.
Gekoppeldaan de volkssporttuin zijn
er ook de 'binnenpretjes' met kleine¬
re spelenzoals de pudebak,het ton-
spel en de toptafel.

Buiten de strikte museumcontext
zijn er nog anderemanieren om het
publiek kennis te laten makenmet
volkssporten.Door een aantal her¬
bergen,vaak de plaats waar de tra¬
ditionele sporten hun thuishaven
hebben, in een auto of fietsroute te
beschrijvenen als brochure aan te
bieden, kan men de volkssporten 'in
situ' leren kennen.Onderdeelvan
het Sportimonium is verder een uit-
leendienst voor volkssportmateriaal.
Hier kan iedereenterecht die tijdens
een (feestelijke) gelegenheidermee
aan de slag wil.

Erik DeVroede,

conservator Sportmuseum Vlaanderen

De taaikamer
Detaaikamer in het Huis van Alijn
kwam tot stand in samenwerking
met de VakgroepNederlandseTaal¬
kundevan de GentseUniversiteit,
die over een uitgebreid archief van
dialectopnamesuit de jaren 60 en
70 beschikt. Men bezit niet alleen
een rijkdom aan dialectologisch
interessant materiaal, maar ook een
schat aan informatie over het volks-
culturele erfgoed. Door middel van
een multimediale presentatie van
een aantal fragmenten, dat de ver¬
schillende dialectgroepen (Frans-
Vlaams,West-Vlaams,Oost-Vlaams,
Zeeuws-Vlaams,Brabantsen Lim¬
burgs) representeert,kan de muse¬
umbezoekerkennismakenmet dit
bijzondere, immateriële erfgoed.

Het unieke aan dit project zijn de
levendegetuigen: mensendie veelal
rond 1900 zijn geboren en hun ver¬
haal doen. Boeiende,grappige, ont¬
roerendeen ernstige fragmenten 'uit
het leven gegrepen',verteld door
Jozef, Marie, Jenny,Médard en vele
anderen: de feeststemming op een
zilveren bruiloft in Sint Concordiate

Hasselt,een uitstap naar Lourdes,de
eerstevelo in Vlissegem,de Gentse
Jenny en Georgette over de opkomst
van de wasserette en nog vele ande¬
re verhalen die de materiële getui¬
genissenin het museumterug tot
leven wekken. Degeluidsfragmenten
sluiten nauw aan bij het verhaal dat
in het museumwordt verteld: kleine
en grote dingen van het leven,
gebruiken en rituelen, werken en
feesten. Kortom, het verhaal over
het alledaagseleven in de eerste
helft van de 20ste eeuw. Eigenlijk
kunnen de dialectfragmenten
beschouwdworden als documentair
en uitdiepend materiaal van het
museumverhaal.

Luisteren naar geluidsfragmenten
Debezoekerkan via een koptelefoon
luisteren naar 48 fragmenten. Men
kan via een touch screenklikken op
plaatsnamenen luisteren naar een
geluidsfragment uit een bepaalde
plaats. Debezoekervindt tevens een
korte karakteriseringvan de verschil¬
lende dialectgroepen uit het Zuid-
Nederlandsetaalgebied. Degeluids¬
fragmenten die in de koptelefoons te

horen zijn, zijn in een boekje uitge¬
schreven.

Meer vernemen over dialectologie,
dialecten en dialectgroepen
Erzijn twee informatieboekjes. Het
ene gaat over de wetenschapvan de
dialectologie en het onderzoekdat
dialectologen uit de vakgroep
NederlandseTaalkundeuitvoeren.
Het andere boekje geeft achter¬
grondinformatie over de verschillen¬
de dialectgroepen.
Intussen is de taaikamer uitgebreid
met een cd-rom en eenwebversie.
Decd-rom bundelt alle geluidsfrag¬
menten, transcripties en achter¬
grondinformatie rond de verschillen¬
de dialectgroepen.Op de webversie
staat u een kleine quiz om uw ken¬
nis van het Gentsedialect te testen!

GreetVanderhaegen,
medewerkercollectiebeheer,
webmaster Huis van Alijn

Meer info:
Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent
T (+32) 09 269 23 50 E huis.alijn@gent.be
www.huisvanalijn.be
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Watje ziet, bestaat niet
Verkenningen en overdenkingen bij het virtuele museum

Op weg naar een Virtueel Museum Nederland , kopte een paginagrote
advertentie van CATCH(Continuous Access to Cultural Heritage) op
15 januari van dit jaar in de Volkskrant en de NRC.Alle erfgoed¬
werkers op zoek naar een nieuwe baan, zullen deze advertentie gretig
besprongen hebben.

LucasVeeger,

coördinator MUSIP-

Gelderland

GeldersErfgoed

Velenzullen ook teleurgesteld zijn, want CATCHzoekt
voornamelijk promovendi voor technologisch onderzoek.
Dit onderzoek is nodig, zo suggereert de advertentie,
omdat veel reedsgedigitaliseerd opgeslagencollecties
nog niet digitaal toegankelijk zijn. CATCHwil daarom
nieuwe informaticatechnieken ontwikkelen voor het ont¬
sluiten en gebruiken van digitale collecties. Als je de
tekst mag geloven, is het niet goed gesteld met de digi¬
tale toegankelijkheid van ons erfgoed en lijkt het Virtu¬
eel MuseumNederlandeenverre utopie. Alle digitale
activiteiten van de laatste jaren voldoen blijkbaar niet.
Eenredenom eenskritisch te kijken naar de stand van
zaken aangaandevirtuele presentatiesvan ons culturele
erfgoed.

Wat is een virtueel museum?
Tegenwoordig lijkt bijna elke digitale activiteit tot iets
virtueels te leiden. Latenwe ons daarom eerst verdiepen
in de vraag wat dit woord betekent.Van Dalegeeft voor
'virtueel' onder anderede betekenissen'slechts schijn¬
baar bestaand' en 'als mogelijkheid of vermogen aanwe¬
zig'.Virtueel is daarbij zeker niet modern,want volgens
het Groot Woordenboekder NederlandseTaal kent het
begrip al meer dan een eeuw de betekenisvan 'denk¬
beeldig' en 'imaginair'. Dezelaatste betekenis komt bijna
letterlijk terug in Lemuséeimaginaire, de titel van het in
1947 gepubliceerdewerk van André Malraux.

Hoewel virtueel en digitaal oorspronkelijk geen relatie
hebben, lijken dezebegrippen tegenwoordig haast syno¬
niemen. Dit kan te dankenzijn aan 'virtual reality', een
door de computer gegenereerdewereld waarop de
bezoekerinvloed kan uitoefenen. 'Virtual reality' kent
inmiddels veel toepassingenin de vorm van ontwerp-
software, simulators of computergames.Zo hier en daar
heeft 'virtual reality' ook de museumwereldbereikt,
zoals in de Escher-experiencein Escherin Het Paleiste
DenHaag.
Toch is de virtuele ruimte waarin je rondloopt en voor¬
werpen bekijkt, niet het enige of het belangrijkste ken¬
merk van eenvirtueel museum.Sommigenzien eenvir¬
tueel museumals een samenhangendeverzameling van
digitale objecten, die door het aanbrengenvan verbin¬
dingen en verschillende ingangen, in staat is om tradi¬
tionele middelen van communicatie en interactie te
overstijgen. Zo'n virtueel museumgaat flexibel om met
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de wensen en belangstelling van bezoekers.Het is geen
bestaandeplaats of ruimte, zodat verzameling en bijbe¬
horende informatie ongehinderd door fysieke grenzen
over de hele wereld kunnen worden verspreid.Eenvirtu¬
eel museumgeeft niet alleen informatie over de eigen
digitale collectie, maar legt ook relaties met de digitale
collecties van anderen.Objecten komenzo in een brede¬
re context te staan en er ontstaat een nieuwe en grotere
collectie die geen evenknie kent in de 'echte' wereld.

De praktijk op internet
Van de ruim 15.000 hits die Googleoplevert als we zoe¬
ken op 'virtueel museum',verwijst een klein aantal naar
een presentatie van eenvirtuele collectie in eenvirtuele
ruimte. MuseumAr@besk is een goed voorbeeld, net
als het Belgischeinitiatief leMusee.be.Somswandel je
rond in een virtuele weergavevan het 'echte' museum,
zoals bij het Natuurhistorisch MuseumMaastricht, het
Groninger Museumof het Van Gogh Museum.Variant
hierop is de virtuele reconstructie, een 3D-weergavevan
geheel of gedeeltelijk verdwenen gebouwen of gemeen¬
schappen(zoals bij Ename974).

Vakerverwijzen de zoekresultaten van Google naar een
gezamenlijke presentatie van de collecties van verschil¬
lende erfgoedinstellingen. Deene keer is dat een collec¬
tiecatalogus (zoalsMaritiem Digitaal, de Volkenkundige
Collectie Nederlandof IGEM),de andere keer een digitale
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Virtueelmuseum
Ar@besk

tentoonstelling (bijvoorbeeldAziatische Keramiek,Early
Photographyof 300 Parels).Somsook loop je via een
gemeenschappelijkevoordeur binnen bij een kakelbonte
en daardoor weer spannendeverzameling van collecties
en context (zoals GeschiedenisGelderland.nl,de Collectie
Utrecht, de Cultuurwijzer of Het GeheugenvanNeder¬
land).

Verder komje via 'virtueel museum' terecht bij tentoon¬
stellingen die alleen op internet bestaan (bijvoorbeeld
Digitale Kanalen,Gravenop Interneten Nederlanden de
TransatlantischeSlavenhandel),op websites van verza¬
melaars,kunstenaarsof instellingen zonder een eigen
tentoonstellingsruimte (onder andere Tennismuseum.nl)
of bij een soort digitale encyclopedie (Museumvande
VaderlandseGeschiedenis).Als we 'virtueel' erg ruim
opvatten, vinden we leuke en onverwachte toepassingen
als de poppenkastvan het Poppenspe(e)lmuseumof het
spel Stadslevenstaat stil van het LimburgsMuseum.
Demuzikale gamesvan het Nationaal Museumvan
Speelkloktot Pierement, Maakje eigen tentoonstelling
overNederlands-lndië rond 1900of eenvan de andere
digitale lessenop het Geheugenvan Nederlandzijn ook
zeer de moeite waard.

Vervanging of vernieuwing?
Toch is het huidige aanbod niet meer dan het topje van
de digitale ijsberg,want veel gedigitaliseerde collecties
blijven inderdaad nog binnenshuis. In dit opzicht heeft
CATCHwel gelijk en valt er nog het nodige te bouwen
aan het Virtueel MuseumNederland.Ongetwijfeld liggen
onvoldoendefinanciële middelen ten grondslag aan de
nog beperktevirtuele erfgoedruimte op internet.

Het is echter te simpel om alleen te wijzen naar het
geld, want al die leuke en creatieve digitale presentaties
kennenook beperkingen.Zo heeft de inzet van digitale
media vooral een didactisch karakter en is dezeveel
minder vaak recreatief of evocatief. Daarbij is directe
interactie tussen bezoekersen medewerkersof tussen
bezoekersonderling slechts beperkt aanwezig. Dewebsi¬
tes van de meestemusearichten zich vaak op informa¬
tieverstrekking, leggenmeer nadruk op objecten dan op
context en lijken nog altijd sterk op een folder.
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Dit past in het beeld dat veel toepassingenvan informa-
ticatechnieken helemaal geen nieuwe presentatievormen
zijn, maar oude principes in een nieuw jasje. Denkniet
alleen aan de website als folder, maar ook aan de
powerpoint-presentatie in plaats van de diashow,de
webcatalogus in plaats van de kaartenbakof de PDA
(PersonalDigital Assistent) in plaats van zaalbrievenen
rondleiders.Zelfs het boeiendeMuseumAr@besk is in
wezen een imitatie van een traditioneel museum.

Vervanging of imitatie is een fase in het procesvan de
introductie van nieuwe technologieën.Wat begint als
vervanging, kan veranderen in vernieuwing wanneer de
mogelijkhedenvan een nieuwe techniek meer worden
benut en ontwikkeld. Strakszien we daarom bezoekers
van eenvirtueel museummisschiendingen doen die in
het echt ondenkbaarzijn: Eenschilderij omdraaien,een
17de-eeuwseklok uit elkaar halen of alle retouchesvan
een schilderij verwijderen. Virtuele bezoekers'kletsen
met de conservator' en discussiërenmet medewerkersen
met elkaar over relevante thema's. Zij volgen on line een
cursuscultuurgeschiedenis,geven betekenisaan objec¬
ten, beïnvloedenpresentatiesof mogendezezelfs hele¬
maal bepalen.Deaard van presentatiesverandert, onder
andereomdat digitale replica's van objecten dankzij vir¬
tuele reconstructies terugkeren naar hun oorspronkelijke
context. Ook kennen presentatieseenvorm van interac¬
tie die zich aanpast aan de individuele bezoeker.Ten
slotte zijn de collecties van de individuele museazonder
beperkingenopgenomen in deVirtuele Collectie Neder¬
land van het Virtueel Museum Nederland.

Over authenticiteit en betekenis
Of het bovenstaandebeeldwerkelijkheid wordt, weet
niemand met zekerheid.Daarvoorzijn veel mogelijkhe¬
den voor digitale erfgoedpresentatiesnog niet eens
bedacht, laat staan gerealiseerd.Alles afdoen als onbe¬
reikbare toekomstmuziek is ook niet terecht, want som¬
mige van de genoemdemogelijkhedenbestaanal. Hoe
dan ook, zeker is dat enkelemusealeconventies ter dis¬
cussie komen te staan.

In de museumwereldvormt de authenticiteit van het
object zo'n conventie. Enigszinssimpel geformuleerd kan
alleen een authentiek object een historische sensatie
opwekken.Omdat de digitale ruimte (waaronder het
internet) het medium is van de reproducties,zou het
daarom geenvolwaardig medium kunnen zijn voor het
presenterenvan authentieke objecten.
Bij digitale presentaties is dezetegenstelling tussen
authenticiteit en reproductie evenwel eenvalse tegen¬
stelling. Inderdaadkomt een 'klassieke'tentoonstelling
in de digitale ruimte niet altijd goed uit de verf. Dit
maakt de digitale ruimte daarom nog niet ongeschikt
voor het presenterenvan collecties, of alleen geschikt
voor een ondersteunenderol. Het virtuele museum
vormt een nieuw medium met nieuwe mogelijkheden,
gelijkwaardig aan het 'echte' museum,maar wel met
eigen en afwijkende spelregels.Echtevernieuwing ver¬
langt dat we in de digitale ruimte het paradigmavan
het authentieke object loslaten.
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Kennis maken
Iets loslaten is maar een deel van de oplossing,want
wat komt er voor in de plaats?Devraag is hoe we onze
objecten zo kunnen presenterendat hun digitale repro¬
ducties aan betekeniswinnen. We komen hiermeeop
het terrein van betekenisgevingof contextueel maken.
Probleemhierbij is dat we nu nog niet weten wat dit in
de praktijk inhoudt. Het lijkt simpel, maar voor je het
weet verandert de digitale tentoonstelling in een digi¬
taal boek. Daarzitten we ook weer niet op te wachten.
In dit kader moeten we kritisch kijken naar een andere
musealeconventie, namelijk het monopolie van de
museummedewerkerom als enige iets over de objecten
uit de collectie te zeggen.
Medewerkersmakende tentoonstellingen en bijbeho¬
rende producten, terwijl bezoekerskijken, lezenen lui¬
steren.
Over het aanbod hebbenbezoekersweinig te vertellen
en de mogelijkheid te reagerenbeperkt zich meestal tot
het gastenboek.
Gebruikmakenvan het kennispotentieel buiten de eigen
instelling, is ook geen gemeengoed.Van collega'swillen
we wel iets aannemen,maar bezoekersaan het woord
laten is een zeldzaamverschijnsel.Om bezoekerste
benaderenals kennis producenten in plaats van louter
kennis consumenten, is helemaal ongebruikelijk. Dever¬
halen die het publiek kan vertellen over of naar aanlei¬
ding van de collectie, blijven grotendeelsverborgen. Dat
is jammer, want erfgoed krijgt betekeniswanneer een
gemeenschapvan mensendaaraaneen betekenis toe¬
kent. Betekenisgevenmoet daaromverder gaan dan
eenzijdig interpreteren of verbanden leggen binnen
alleen de eigen collectie. Luisterenen aan menseneen
platform bieden om zelf hun verhaal te vertellen, is
minstens zo belangrijk.

Erfgoed zonder grenzen
Misschien leidt dit alles tot virtuele museadie in een
hele grote en schijnbaar onbegrensdedigitale boom¬
gaard lekkere 'informatieappeltjes' kweken.Het maakt

de virtuele bezoekersniet uit van welke boom het
appeltje afkomstig is, zolang de kwaliteit maar gegaran¬
deerd is. Bezoekerskopen naar behoefte, dragen bij in
het onderhoud van de boomgaarden leggen in de digi¬
tale ruimte een eigen collectie aan.
Museaen andere erfgoedinstellingen bevindenzich in
de overgangvan imitatie naar vernieuwing. Men zoekt
een weg in de digitale ruimte en denkt na over de rol
die de eigen instelling daar kan spelen.Veel is reeds
bereikt, maar nog meer moet bedacht en daarna gedaan
worden. Het onderzoeksprogrammavan CATCHis daar¬
om van belang,maar op weg naar het Virtueel Museum
Nederland hoevenwe niet te wachten op de resultaten
van dit onderzoek.Museazijn nu al in staat om bouw¬
stenen aan te dragen. Dat kan zowel praktisch in de
vorm van experimenten met het medium, als fundamen¬
teel door te denkenover de rol van musea in de veran¬
derende informatiemaatschappij. Dat laatste is hard
nodig, want aan de vorming van bijvoorbeeld het Nieuw
LandErfgoedcentrum,CODAof het nog op te richten
Huis van Informatie 8t Geschiedenis,zien we dat de
grens tussen traditionele erfgoedinstellingen vervaagt
en uiteindelijk verdwijnt. Maar dat is weer een andere
discussie...
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De vele gezichten van Museumtheater
Over rollenspellen en nagespeelde veldslagen

GirbeBuist,
provinciaal

museumconsulent
Overijssel

ActeursBertVos(I)
enTimonMoll (r) in
dePandemonia'Zout
in dewonden'in het
Scheepvaartmuseum
Amsterdam.

De hedendaagsemuseumbezoekerwil vermaakt worden. Hij is op zoek
naar beleving en naar een verhaal, liefst met een vleugje spanning en
sensatie. Museumtheater biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor
een actieve bevordering van museumbezoek.

In Nederlandzijn de musea lange tijd terughoudend
omgegaanmet het gebruik van theatertechnieken. Met
name bij de inzet van de zogenoemde'living history',
zoals dat in Zweden, Engelanden Amerika al jaren werd
gedaan,werd gevreesdvoor pretparkachtige toestanden.
Er kwam een omslag op gang toen in de loop van de
jaren tachtig van de vorige eeuw de publiekswervende
taak een grotere plaats in het museumbeleidging inne¬
men. Eenaantal museazette theater in om meer en
ander publiek te trekken.
In zijn algemeenheidconstateert de Amerikaansevolks¬
kundige BarbaraKirshenblatt binnen de museaeen
overgangvan 'informing' naar 'performing'. Cultuurtoe¬
risten en museumbezoekerswillen niet alleen braaf
objecten en gebouwen bekijken, ze willen de geschiede¬
nis beleven.Dus in plaats van een traditionele wijze van
kennisoverdracht,gaan museasteedsmeer het accent
leggenop het theatrale en op het verhaal, op het inter¬
actieve en het experimentele. Mensenwillen verhalen
horen en zich identificeren met dezeverhalen.Zij willen
in de huid van de geschiedeniskruipen. Eenvoorbeeld is
het VlaamseEersteWereldoorlogmuseumIn Flanders
Fieldsin leper.Het gaat niet langer om de museale
objecten, het gaat erom te ervaren hoe het was om in
een loopgraaf te leven en te vechten. Met levensgrote
computeranimaties en met veel kabaal van overvliegen¬
de kogelsen granaten krijgt de bezoekerinderdaaddat
gevoel.

r
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Rollenspellen en de interactie
met bezoekers
Museakunnen op verschillendemanieren gebruik maken
van theater. Devakliteratuur maakt een onderscheid
tussen 're-enactment', 'living history' en museumtheater.
'Re-enactment' is te beschouwenals een soort sfeer¬
schets,een massaalrollenspel, waarbij acteurs zich kle¬
den in kostuums uit een andere tijd. Dat kan zowel
gebeurendoor professioneleacteurs als amateurs.
Het ontstaan van 're-enactment' groepen is een trend
die uit Engelanden Amerika is komenoverwaaien en
daar al langer bestaat.
In Nederlandwerd rond 1998 het Landelijk Platform
LevendeGeschiedenisopgericht. Momenteel zijn elf
groepenaangesloten,die middeleeuwseriddergevechten
en veldslagenuit de Napoleontischetijd en deTweede
Wereldoorlog naspelen.Kwaliteit en historische accura¬
tessestaan hoog in het vaandel.Gezamenlijkpresen¬
teerden de ledenvan het platform zich voor het eerst
tijdens een weekendop Slot Loevestein.In de daarop¬
volgendejaren waren er presentaties in het Archeon. Bij
uiteenlopende evenementenzijn de groepen in te huren
ter opluistering van het geheel. Degroepenzien voor
zichzelf ook een educatieve taak. Op uitnodiging komen
ze graag op school.
Bij 'living history' gaat het rollenspel een stap verder en
gaan de spelersuit van een rolopvatting en is er gede¬
gen onderzoekgedaannaar de achtergronden van de te
spelen persoon.Wat hij of zij doet en draagt, is histo¬
risch verantwoord. Depersonagesverrichten gedurende
de openingstijden van het museumhun handelingen in
een historisch verantwoord decor en staan open voor
vragen uit het publiek.
Dezerelatief nieuwe presentatiemethodewordt voorna¬
melijk gebruikt in historische (openlucht)musea,thema¬
parkenen tegenwoordig ook somsbij cultuurhistorische
monumenten.Voorbeeldenvan 'living history' in Neder¬
land zijn 'De Urker Buurt' in het Zuiderzeemuseumen de
toepassingenin het Archeon.
Bij 'living history' kan men drie vormen onderscheiden:
'informative role-playing', 'historie roleplaying' en 'role-
playing' met participerende bezoeker.Bij informative
role-playing speelt de speler niet een (fictief) historisch
persoonna, maar vertelt in kleding uit een bepaaldetijd
de bezoekerover een bepaaldeperiode of gebeurtenis.
Hij is dus eigenlijk een explicateur. Debezoekerkan vra¬
gen stellen of ingaan op wat de speler vertelt of doet.

36 Museumpeil23,voorjaar2005



Het meest recente voorbeeld van 'informative role-
playing' in Nederlandzijn de archeotolken in Archeon.
Bij 'historie role-playing' spelende acteurs (professionals
en amateurs) in de eerste persooneen (fictief) histori¬
sche persoonuit een bepaaldeperiode na zoals in de 'De
Urker Buurt' in het Zuiderzeemuseum.Despelersblijven
altijd in hun rol. Men wijst de bezoekerdus niet waar de
museumwinkel is en eenvideocamera is totaal onbe¬
kend. Door de interactie tussen de 'spelers'en de bezoe¬
kerswordt de bezoekerin staat gesteld zijn eigen vragen
over een bepaaldegebeurtenis of periode in het verleden
beantwoord te krijgen. De informatie wordt dus aan de
vraag, het referentiekader en het kennisniveauvan de
bezoekeraangepast.Denieuwste vorm hierin is 'role-
playing' met participerende bezoeker.Door deel uit te
makenvan de levendegeschiedeniservaart de bezoeker
aan den lijve hoe het vroeger geweest had kunnen zijn.

Museumtheater
Het echte museumtheater biedt een afgeronde voorstel¬
ling. Daarin wordt de boodschapvaak wat scherper
geformuleerd en wordt de historische werkelijkheid soms
wat terzijde geschoventen bate van een uitdagender
stellingname. Kernvan dezevorm van informatieover¬
dracht, is dat met aan het theater ontleende middelen
en methoden een onderwerp en de directe omgeving
(het museum,de tentoonstelling) voor het voetlicht
worden gebracht.
Daarbij kan men gebruik makenvan verteltheater,
muziektheater of totaaltheater.
Het project 'Wij hebbeneen goedVerhaal' is een goed
voorbeeld van de toepassingvan verteltheater. Dit pro¬
ject wordt uitgevoerd door vier Tilburgsemusea:
Natuurmuseum Brabant, NederlandsTextielmuseum,de
Pont en het Scryption. Iederezondagmiddag,vanaf het
museumweekendin april tot en met Kerst,wordt beur¬
telings in eenvan de vier museaeenverhaal verteld
door een geëngageerdeverteller. Dezevertellers laten
zich inspireren door de collectie, de geschiedenisvan het
gebouw of door eenvan de anderemusea.Dediversiteit
in het aanbod en de eigenheid van ieder van de vier
museaworden in 'Wij hebbeneen goedVerhaal' nog
eensvoor het voetlicht gebracht.
DegroepTheamusuit Amsterdam brengt sinds 1995
muziektheater op cultuurhistorisch belangrijke locaties
zoals musea,forten, kastelenen landgoederen.Dehisto¬
rische plek of een daarmeeverbonden personagespeelt
een belangrijke rol in de voorstelling. Degroep kiest
altijd voor een thema dat nog steedsactueel is en legt
zo eenverband tussen hedenen verleden.Theamusweet
uit ondervinding dat echt theater het publiek meer aan¬
spreekt dan 'living history'. Eenverhaal met een plotlijn,
met daarin het onderscheidtussen schijn en werkelijk¬
heid, werkt beter dan het direct aansprekenvan het
publiek binnen een historische context. Totaaltheater
wordt ondermeergeleverddoor Pandemoniauit Amster¬
dam.
PandemoniaScienceTheater Nederland is een theater¬
productiebureau dat acts en voorstellingen produceert
voor een grote groep opdrachtgeverszoals musea,uni¬
versiteiten, overhedenen bedrijfsleven. Meestal hebben

Acteur Pier de Nijs

in het Militaire

Luchtvaartmuseum

Soesterberg.

Pandemonia

produktie

BobStaverens'

vlieglessen

Keuzes
Welke methode en welke vorm een museum,themapark
of cultuurhistorisch monument kiest, is afhankelijk van
wat men met museumtheater wil bereiken,en van de
beschikbaremiddelen. Het meest essentieel is de keuze
tussen twee dingen: realistisch rollenspel, al dan niet
met deelnamevan het publiek, of gedramatiseerdmuse¬
umtheater, gestileerd en met een duidelijk begin en eind.
Hoewel beide dramavormen prima de sfeer van een
bepaaldetijd kunnen overbrengen,blijkt uit onderzoek
dat gedramatiseerdmuseumtheater de meest blijvende
indruk achterlaat bij bezoekers.Ook is museumtheater
volgens museoloogNico Halbertsmavan de Reinwardt
Academiebeter geschikt om het verhaal achter de
objecten te vertellen. Tenslotte heeft museumtheater
meestal een hogereamusementswaardedan 'living his¬
tory'.
Eennadeel is dat goed museumtheatervaak vrij speci¬
fieke facilitaire aanpassingenvraagt die niet in elk
museumgerealiseerdkunnen worden. Denkaan een
voorstellingszaal, een kleedruimte en een opslagplaats
voor de attributen.
Bij beide vormen van museumtheater vormt de
(inter)actie en participatie van de bezoekerseen aan¬
dachtspunt. Men moet niet vergeten dat 'levende
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dezeproducties een wetenschappelijk of technologisch
thema. Devaste kern van Pandemoniabestaat uit zeven
theatermakers. Hieromheenstaat een grote groep free¬
lancers.Samenmet de opdrachtgeversbepalenzij de
omvang en inhoud van een project.
Pandemoniaheeft in het verleden diversevoorstellingen
geproduceerdvoor Museum Boerhaavein Leidenen het
Museumvoor Communicatie in DenHaag.Momenteel
werken zij aan producties voor het Spoorwegmuseumin
Utrecht en het Techniekmuseumin Delft.
Men kan in het Militaire Luchtvaartmuseum in Soester¬
berg de voorstelling 'De vlucht van de eeuw' bijwonen.
Dezevoorstelling geeft op zaal met een F16als decor,
een indruk van 100jaar luchtvaartgeschiedenis.



geschiedenis'een relatief nieuw fenomeen in Nederland
en Vlaanderen is. Pasover enkelejaren zal het een pre¬
sentatievorm zijn waarmee de bezoekerzich bekend
voelt. Tijdens het bezoekmoet de bezoekerde tijd heb¬
ben om te acclimatiseren en zich voor te bereidenop
wat er gaat gebeuren.Het is niet de bedoeling dat het
verrassingselementwordt weggenomen,maar de bezoe¬
ker moet een bepaaldesociale veiligheid ervaren die het
mogelijk maakt 'levende geschiedenis'als iets plezierigs
en leerzaamste ervaren. Het belangrijkste onderdeelvan
de informatie is het aangevenvan de 'rol' die van de
bezoekerverwacht wordt en wat de bezoekerkan/mag
doen.Tevensmoet aangegevenworden welke setting of
historische periode men kan verwachten en er feitelijke
informatie zoalsjaartallen en dergelijke, over verstrek¬
ken. Despelershebbende grootste invloed op het wel of
niet meedoenvan het publiek.
Naast diepgaande,parate kennis over een bepaalde
periode,moeten zij toneel kunnen spelen,daarbij het
niveau van het publiek kunnen inschatten en kunnen

inspelenop vragen en opmerkingen uit het publiek.
Tevensmoeten zij eventuele onzekerhedenbij het
publiek kunnen wegnemenen hen stimuleren tot
(inter)actie en participatie. Goedetraining in al die vaar¬
digheden,en begeleiding nadien, is van wezenlijk
belang.

Literatuur
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erfgoedkoepels op erfgoed en cultuurtoerisme, NCM, NMV, SNA, DIVA,
DEN(2003).

Cursussen die aansluiten bij het thema van dit nummer:
Vlaanderen:
Projectmatig werken in de erfgoedsector
Antwerpen, Culturele Biografie Vlaanderenvzw
(Hofstraat 15), 22 en 29 november2005
Doel: Basisprincipesvan het projectmatig werken, o.a.:
hoe ontwikkel ik een project en hoe faseer ik?
Hoeontwikkel ik eenvisie en koppel ik er doelstellingen
aan? Hoevorm ik een goed werkend team en hoe kan ik
mensenmotiveren? Hoestel ik een begroting op?
Interne en externe communicatie over het project.

Erfgoedorganisatie,annex leeromgeving
Najaar 2005; datum en plaats nog te bepalen (raadpleeg
onze website www.culturelebiografie.be).
Doel: Het leerprocesbinnen de erfgoedwereld: wat
betekent 'leren' eigenlijk? Hoeverloopt een leerproces
en wat zijn de mogelijkhedenvan erfgoedinstellingen?
Hoespelenze die mogelijkheden het beste uit?

Nederland:
Zie voor een compleet overzicht en alle gegevenshet
scholingsaanbod,ook digitaal op www.museumvereni-
ging.nl

BasiscursusMuseumenPubliek
Tilburg, Natuurmuseum Brabant, 31 oktober en
7 november2005. Doel: Hoe kunt u de communicatie
met uw bezoekersdoor middel van presentatie, educatie
en pr optimaliseren?

Lerenin het museum
Harderwijk, Stadsmuseum,4 en 11november2005
Doel: U ontwikkelt een eigen visie op de wijze waarop u
in uw museumkenniswilt overdragenaan zowel kinde¬
ren als volwassenbezoekers.

Inrichten van vitrines
Zaandam,ZaansMuseum, 14 november2005
Doel: U leert vitrines professioneelen visueel aantrekke¬
lijk in te richten met eenvoudigemiddelen en materia¬
len.

Tentoonstellingscommunicatie- en organisatie
Amsterdam,Reinwardt Academie,4, 11, 18, 25 novem¬
ber,2, 9 december2005 (en een terugkomdag)
Doel: Het gevenvan inzicht in de communicatiemoge¬
lijkheden van het medium tentoonstelling, en de
projectmatige aspectenvan het op een efficiënte wijze
organiserenen realiserenvan een tentoonstelling.

Interculturele erfgoededucatie
Amsterdam, Imagine IC, 10 oktober 2005
Doel: Erfgoedspeelt een rol bij het nadenkenover iden¬
titeit. Musea kunnen deze rol inzetten richting onderwijs
aan jongeren en volwassenen.

Vooraankondiging
Studiedag Toepassingenvan de leerstijltheorie van David
A. Kolb in musealepresentaties
Locatie nog niet bekend(kijk te zijner tijd op de website
van de NMV-Sectie Publieken Presentatie),7 november
2005
Doel: U leert hoe u de vier verschillende leerstijlen van
Kolb (dromer,denker,doener,beslisser)kunt gebruiken
om tot een publieksvriendelijketentoonstelling te
komen.Detheorie van Kolbwordt uiteengezet en de
toepassingervan in pilot-tentoonstel Iingen besproken.
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Museumtheater in
Vlaanderen

Teksttheater,dans-, muziek- en
geluidsvoorstellingen, performances,
happenings...museazijn meer dan
eenshet presentatieplatform voor
verschillendevormen van podium¬
kunst. Dezekruisbestuiving brengt
een aantal zeer verschillende
samenwerkingsverbandenmet zich
mee.Hier wordt een aantal cross¬
oversaan u voorgesteld: die vormen
van podiumkunst die het resultaat
zijn van een artistiek proces,het
museumtheater.

Theater in de eigen collectie
Theater kan het uitgangspunt zijn
om de eigen collectie vanuit een
originele invalshoekte benaderen.
DeKoninklijke Museavoor Schone
Kunstenvan België te Brusselorga¬
niseerdenin 2004 het project
Theater in het museum'.Eenstudie¬
dag over de iconografie van geba¬
ren, een evenement door acteur
Wim Opbrouck,een vertelparcours
en een reeksvoordrachten, maakten
deel uit van het programma.Drama
en theater in de vaste collectie,
vormden telkens het uitgangspunt
van dezeactiviteiten.
Bepaaldetheaterproducenten gaan
op zoek naar een unieke locatie
voor hun voorstelling, zoals een
museumof monument. Musea krij¬
gen dan een passieverol toebe¬
deeld.Sommigemuseaherbergen
een eigen theater- of concertin¬
frastructuur zodat ze systematisch
en actief kunnen programmeren.
Het Muziekinstrumentmuseum te
Brusselheeft een eigen concertzaal
waar muziek live wordt gebracht.
Heelwat conservatoriumstudenten
geven hier hun eerste concert.

Het museum als opdrachtgever
Musea kunnen ook een productie¬
huis onder de arm nemenen een
voorstelling op maat laten maken.
Het DiamantmuseumProvincieAnt¬
werpen kreeg in het kadervan de
tentoonstelling Art Décodiamantju¬
welen 1920-1939 een aantal 'cour¬
tisanes' over de vloer. 'LesLiseuses
Fabuleuses'verleidden het publiek

met hun gedichten en gezang.
Bij heel wat van deze initiatieven
ligt de nadruk op het educatieve
aspect.Oceaanvzw maakte in
opdracht van het Koninklijk Muse¬
um voor SchoneKunstenAntwer¬
pen voorstellingen over PeterPaul
Rubensvoor het lager en voor het
secundair onderwijs: 'De Betonnen
Muur' en 'De Koekjesdoos'.
DeRubenszaalwas de speelvloer;
kunstwerken als 'De aanbidding van
de wijzen', 'De laatste communie
van Fransiscusvan Assisi' en 'De
Lanssteek'vormden het overweldi¬
gendedecor.

Het museum maakt theater
Het museumkan ook eigen voor¬
stellingen produceren.Detheater¬
monologenvan dichter Bert Pope¬
lier zijn hier een goedvoorbeeld
van. JamesEnsor,LéonSpilliaert,
RikWouters, EugeenVan Mieghem
en Constant Permeke:Popelier
schreef over elk van hen een kun¬
stenaarsmonoloogin opdracht van
een museumof van een tentoon¬
stellingsproducent.
Hij schreef ook een aantal histori¬
schemonologen.Zijn werk situeert
zich op de grens tussen poëzie,pro¬
za, essayen literair portret. Popelier
probeert naar eigen zeggende mens
achter de kunstenaar tot leven te
brengen.Hij kiest voor een poëti¬
sche, literaire vertaling van hun
kunstwerken,omdat hij meent dat
wanneer men over kunst schrijft,
men vaak aan de essentievan het
werk, de boodschapvan de kunste¬
naar,voorbijgaat. Hij baseert zich
hiervoor op het beeldendewerk, op
de receptie van het oeuvrevan de
kunstenaar en op bestaandetek¬
sten. De historische feiten liggen
aan de basisvan het verhaal. De
invulling van de persoonlijkheid van
de kunstenaar en zijn achterliggen¬
de drijfveren moeten misschienmet
een korrel zout worden genomen.

Dezecross-over tussen theater,
beeldendekunst en literatuur geeft
absoluut een extra dimensie aan
een museumbezoek.Deauteur
spreekt zelf over een 'primaire vorm
van multimedia'.

Podiumkunsten als onderdeel van
een presentatie
Realisatiesvan podiumkunstenaars
kunnen ook eenvast onderdeel zijn
van een tentoonstellingsproject.
GeluidskunstenaarSenjanJanssen
maakte in 2003 een geluidswerk
voor de tentoonstelling 'Patronen' in
het ModeMuseumte Antwerpen.
Echt boeiendwordt de samenwer¬
king wanneer er structureel iets op
poten staat. Het ensemblevoor
experimentele en hedendaagse
muziek Champd'Action en het
MuHKA,het Museumvoor Heden¬
daagseKunst in Antwerpen, werken
vanaf 2003 structureel samen.
Erwerden projecten gerealiseerd
waarbij beeldendekunstenaarsdie
tentoonstellen in het MuHKA,
samenwerkenmet de musici van
Champd'Action. Omgekeerdworden
multimediaprojecten geïntegreerd in
de muzikale projecten van Champ
d'Action.

TineVerhaert,

consulentmusea,CultureleBiografie

Vlaanderenvzw
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DeReizendeVerteller

in Museum Freriks

te Winterswijk

foto: LiesbethTonckens

De Reizende Verteller

In de zomer van 2004 reisdeer een
verhalenverteller van half juli tot
eind augustus langs acht Gelderse
musea. Deverteller Hugo Braszhad
een raamvertelling over de draak
van Gelregemaakt. In elk museum
werd het verhaal een beetje aan de
locatie en de collectie aangepast.En
de museaorganiseerdeneen aanvul¬
lende activiteit rond de komst van
de verteller. Hierbij werkten ze
samenmet diverseculturele part¬
ners uit de regio. Dit resulteerde in
originele activiteiten en verdere
ideeënvoor samenwerking in de
toekomst. Zo is er samengewerkt
met 'levende geschiedenis'groepen,
muzikanten, horecagelegenheden,
artiesten en natuurlijk verhalenver¬
tellers.
Het doel van dit project was aller¬
eerst aandacht voor de immateriële
cultuur. Daarnaastwilden we de
museaervaring laten opdoen met
het organiserenvan eenzomereve-
nement voor toeristen en inwoners
van de regio.
Van de museawerd gevraagdeen
communicatieplan te maken.Zij
werden hierin ondersteunddoor
GeldersErfgoed.Resultaatwas dat

de activiteit ruime aandacht kreeg
in de lokale en regionale pers.Daar¬
naast werd gezamenlijke publiciteit
gemaakt, onder anderedoor een
affiche. Met name de toeristische
verblijfsaccommodaties hebbenbij¬
zondere aandacht gekregenbij het
verspreidenvan affiche en flyers.
Daarom is het opvallend dat slechts
10%van de bezoekers(verblijfs)toe-
risten was.

Het succesvan het project verschil¬
de per locatie. Het aantal bezoekers
varieerdesterk, het weer speelde
ook mee.Tijdenseen aantal voor¬
stellingen was het buiten bijna 30
graden. Erwaren gemiddeld 50
bezoekersper voorstelling. Desfeer
rond de vertelling varieerdesterk
per locatie. Eenverhaal over de
draak van Gelre laat zich het beste
in een kasteel of kasteelachtige
omgeving vertellen. Deene keerwas
het publiek muisstil en de spanning
voelbaar,de andere keer lukte het
de verteller niet om de vonk over te
laten springen. Het juiste recept
voor combinatie van locatie en ver¬
haal, is moeilijk vooraf in te schat¬
ten. Eenvolgende keerzullen we
een homogeneregroep museabij
een dergelijk evenement betrekken

om het verhaal specifieker op een
dergelijke locatie aan te kunnen
passen.

Elksuccesvolproject roept vragen
op voor een eventueel vervolgpro¬
ject. Ervanuitgaande dat de
gemaakte promotie goed was, waar¬
om bleven de toeristen dan weg en
waarom waren het met name lokale
inwoners die het evenement
bezochten?Moeten we aannemen
dat dergelijke kleinschaligeevene¬
menten aantrekkelijker zijn voor de
lokale bevolking, omdat ze zich wel¬
licht beter kunnen identificeren met
het museum?Eenvervolgproject zal
dit najaar geprogrammeerdworden,
in de hoop dat de lokale bevolking
het museumdan in nog grotere
getale weet te vinden.

Liesbeth Tonckens,

consulent publiek Et presentatie

Gelders Erfgoed

' Kasteel De Doornenburg, de Stratemakersto-
ren in Nijmegen, Museum Freriks in Winters¬
wijk, Museum DeScheper in Eibergen,
Museumboerderij Hagedoorns Plaatse in Epe,
Historisch Museum Ede,Museum Elisabeth
Weeshuis in Culemborg en Maarten van Ros-
summuseum in Zaltbommel.



Nieuws uit Nederland
Museum Inventarisatie Project
(MuSIP) online!
Op 27 mei 2005 wordt op het MuSIP-symposiumin de
Koninklijke Bibliotheek DenHaagde MuSIP-database
voor het eerst aan het grote publiek gepresenteerd.De
databasewaarin de deelcollectiesvan vrijwel alle
Nederlandsemuseazijn opgenomen,is sindsdienook on
line te raadplegenop www.musip.nl. Hiermeezijn de
deelcollecties die samende Collectie Nederlandvormen,
voor een ieder toegankelijk.

Debijdragen en resulaten van het MuSIP-symposium
worden in een publicatie gebundeld.Ookwordt er in het
volgende nummer van Museumpeil aandacht besteed
aan het symposium.
Voor vragen over MusIP kunt u terecht bij uw provinci¬
aal museumconsulent.

Nieuws uit Vlaanderen
Lezingenreeks 'Musea in
beweging' 2005
Culturele Biografie Vlaanderenvzw, MuseaStad Ant¬
werpen en het DepartementCultuur ProvincieAntwer¬
pen nodigden opnieuw een aantal boeiendesprekers
met een bijzondere kijk op de maatschappelijkerol van
museauit. Dezepersoonlijkhedenkenmerkenzich door
een uitzonderlijk verhaal, een persoonlijk project en een
intens verlangen om hun werk betekeniste gevenvoor
anderen.Altijd boeiend,somscontroversieel, leveren
deze lezingenstof tot nadenken.Erfgoedwerkersaanzet¬
ten tot reflectie over het museumen hun beroep is
immers de opzet van 'Musea in beweging'.
De reeksbestaat uit vier lezingen die telkens op een bij¬
zondere locatie plaatsvinden.

Bij het verschijnen van Museumpeil liggen er drie lezin¬
gen achter ons (31 maart: Arnoud Odding en Tiziana
Nespoli: Het Gedroomdemuseum:Het experiment van de
twijfel en 28 april: dr. G. Rooijakkers:Spin in het webof
sterrenbeeld? Museaen de culturele biografie van de
regio en 12 mei: Bella Dicks: Culture on Display:ThePro¬
duction of ContemporaryVisitability).
Niet te missenis nog: Ruth Dass:InterCultural Connec¬
tions - Strength in Diversity (donderdag23 juni, 15 uur;
locatie: MoMu, Nationalestraat 28, B-2000 Antwerpen.
(Dezelezing wordt in het Engelsgehouden.)
De lezingenverschijnen op www.culturelebiografie.be
Vooraf bestaat de mogelijkheid voor een gratis locatie-
bezoek,nadien is er ruimte voorvragen en discussie.
De lezing duurt ongeveereen uur.
Deelname:€ 10 per lezing (koffie, slotdrankje en loca-
tiebezoek inbegrepen).Uitgebreide informatie over het
programmaen de sprekersvindt u op www.culturelebio-
grafie.be,waar u tevens het online inschrijvingsformulier
aantreft. Betaling kan eveneenster plaatse.

Vormingsaanbod
Het Vormingsaanbod2005 voor musea,archiefinstellin¬
gen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra en erf¬
goedcellen,samengestelden aangebodendoor de pro¬
vinciaal museumconsulentenen de consulenten van
Culturele Biografie Vlaanderenvzw, vindt u op de websi¬
te www.culturelebiografie.be, klikken op activiteiten van
en voor u, vormingsbrochure 2005 (pdf).
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Museumconsulenten in Vlaanderen LCM-bestuur
OOST-VLAANDEREN GRONINGENRoeli Broekhuis

Anneke Lippens MuseumhuisGroningen
T (+32) 09 267 72 52 T (+31) 050 313 00 52
E anneke.lippens@oost-vlaanderen.be E r.broekhuis@museumhuisgroningen.nl
MiekeVan Doorselaer FRIESLAND Mirjam Pragt
T (+32) 09 267 72 85 Museumfederatie Fryslan
E mieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be T (+31) 058 213 91 85
ProvincieOost-Vlaanderen,9de directie - musea E mpragt@museumfederatiefryslan.nl

DRENTHE PimWitteveen
WEST-VU\ANDEREN Drents Plateau

ReinoudVan Acker T (+31) 0592 30 59 34
*

T (+32) 050 40 35 70 E p.witteveen@drentsplateau.nl
E reinoud.van_acker@west-vlaanderen.be OVERIJSSELGirbe Buist f
Dienst Cultuur, ProvinciehuisBoeverbos Stichting Kunst EtCultuur Overijssel

T (+31) 038 422 50 30
ANTWERPEN E kco@kco.nl

Annemie Adriaenssens GELDERLANDJacobusTrijsburg
T (+32) 03 240 64 29 Stichting GeldersErfgoed
E anna-maria.adriaenssens@admin.provant.be T (+31) 0575 51 18 26
Dienst AlgemeenCultuurbeleid E j.trijsburg@gelderserfgoed.nl

UTRECHT AnneliesJordens
• LIMBURG Stichting ErfgoedhuisUtrecht

Anne Milkers T (+31) 030 234 38 80
T (+32) 011 23 75 80 E a.jordens@erfgoed-utrecht.nl
E amilkers@limburg.be NOORD-HOLLAND
Anna Geukens Birgitta Fijen
T (+32) 011 23 75 21 Stichting MuseaalEtHistorisch Perspectief
E ageukens@limburg.be Noord-Holland
ProvinciaalCentrum voor Cultureel Erfgoed T (+31) 023 553 14 98

E fijen@mhp-nh.nl
■ VLAAMS-BRABANT ZUID-HOLLAND

RebeccaSchoeters Judith Tegelaers
T (+32) 016 26 76 19 Stichting ErfgoedhuisZuid-Holland
E rebecca.schoeters@vl-brabant.be T (+31) 015 215 43 50
Dienst Cultuur E tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl

ZEELAND LeoAndriaanse
VLAAMSEGEMEENSCHAPSCOMMISSIE Stichting Cultureel ErfgoedZeeland

PeggyVoesterzoons T (+31) 0118 67 08 70
T (+32) 02 208 02 94 E lcm.adriaanse@scez.nl
E peggy.voesterzoons@vgc.be NOORD-BRABANT
ErfgoedcelBrussel,Directie Cultuur JulesVerschuuren

BrabantseMuseumstichting
CULTURELEBIOGRAFIEVLAANDERENVZW. T (+31) 073 615 62 62

LeonSmets,consulent behoud en beheer E info@erfgoedbrabant.nl
T (+32) 03 224 15 47 LIMBURG AgnesVugts
E leon.smets@erfgoednet.be Huis voor de Kunsten Limburg
Steven Leman,consulent ICT T (+31) 0475 39 92 74

1

T (+32) 03 224 15 44 E avugts@hklimburg.nl
E steven.leman@erfgoednet.be \
HildegardeVan Genechten, SECRETARIAAT
consulent publiekswerking Stichting Landelijk Contact van
T (+32) 03 224 15 48 Museumconsulenten
E hildegarde.vangenechten@erfgoednet.be T (+31) 010 551 29 17
TineVerhaert, consulent musea E lcm@museumvereniging.nl
T (+32) 03 224 15 54
E tine.verhaert@erfgoednet.be

*
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mijn digitaal museum

Ontdek
ophetgebiedvan:

Dekwalitatiefhoogwaardige,snelle
éngoedkopeomzettingvananaloge
informatienaargestructureerde
digitalebestanden

ooksterk in:

Conversies
Registratie

Bel010- 2060260ofki



Adlib Information Systems
Postbus1436, 3600 BKMaarssen

Tel:+31(0)30 2411885
E-mail:sales@adlibsoft.com
Internet: www.adlibsoft.com

Adlib software isal decennia toonaangevend in informatie-, collectie-,kennismanagement
en archiefbeheer.Adlib applicatiesstaanbekendom hun gebruiksgemak,overzichtelijkheid en
flexibiliteit. Belof e-mail voor meer informatie of voor een geheelvrijblijvende demonstratie.

Software voor musea, bibliotheken en archieven.

* * '

"Onzecollectieregistratie is goed op orde
dankzij Adlib Museum. Daardoor kunnen de
andere afdelingen in ons museum de informatie
in Adlib ook gebruiken. Presentatie en educatie,
conservering en restauratie hebben allemaal
toegang tot dezelfde gegevens.Wel zo efficiënt".


