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Modem collectiebeheer is meer dan een digitale verzameling cataloguskaarten met een

afbeelding. Een up to date collectiebeheersysteem stelt de diverse afdelingen van uw

museum in staat om optimaal samen te werken: beheer van de collectie, onderzoek,

voorbereiden tentoonstellingen, interactieve zuilen op zaal en een volwaardige

aanwezigheid op internet.
Cit levert niet alleen de zeer gebruiksvriendelijke componenten voor zo'n geïntegreerde aanpak,
maar helpt ook graag bij de implementatie ervan. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een plan van
aanpak; het fotograferen/digitaliseren van uw collectie; ontwerp en realisatie van
informatiesystemen voor bezoekers (zuilen, websites).

C;'t
collections
information
technology

Huseum - Microsoft Internet Explorer

Naar de wandelingen voor kinderen

Advies/plan van aanpak
Cit adviseert u graagwelke aanpakvoor
uw museum het beste is.Wekunnen uw
situatie analyserenen aanbevelingen doen.
Wekunnen bijvoorbeeld workshops
organiseren om alle aspectenvan het
collectiebeheer door te nemen en samen
tot specifiekeoplossingen voor uw
situatie te komen.

Collectiebeheer:The MuseumSystem
Geenenkel ander systeembiedt zoveel mogelijkheden,
gemak en gebruikersvriendelijkheid. Elkobject, voorwerp
en bijbehorend detail kan in verschillende formaten en
vanuit elke invalshoekmet een onbeperkte hoeveelheid
afbeeldingen, videobeelden en geluiden worden ingevoerd.
Het systeemkanmeerdere taalversiesbevatten.
Velehandige zoek- en helpfuncties zijn standaard in het
systeemingebouwd.

Informatiezuilen
Bezoekersverwachten uitgebreide
informatie bij de door u uitgestalde
objecten.
Met behulp van CollectionConnection
kunt u delen van de informatie uit uw
collectiebeheersysteem in een
aantrekkelijke vormgeving aanbieden.

Digitaliseren/fotograferen
Wij kunnen uw medewerkersbij de
data-invoer begeleiden of deze
geheel voor u verzorgen.
Zelf de collectie fotograferen ten behoeve
van een collectiebeheersysteemkan
echter veel geld kosten.Cit heeft een
zeersnelleen kwalitatief hoogwaar¬
dige methode ontwikkeld, waardoor er
maar liefst 1.000foto's per week
haalbaarzijn.
U kunt kiezentussen neutrale
(technische)fotografie of een meer
artistieke stijl.Of iederegewenste
combinatie van beide.

Website
Als u de bezoekersvan uw website een goede indruk
van uw collectie, informatie en tentoonstellingen
wilt geven,biedt CollectionConnection u de mogelijkheid
om dat zonder veel extra werk te doen.
Wellicht dat aan de vormgeving specifiekeaandacht
besteedmoet worden en dat bijvoorbeeld meer thematische
ingangen gewenst zijn. De informatie zelf koppelt
u via CollectionConnection direct aan uw collectiebeheersysteem.

Ontsluiting:CollectionConnection.
Met behulp vanCollectionConnection
kunnen,delen van,collecties via informatiezuilen
in het museum zelf of wereldwijd via Internet
worden getoond. Daarbijwordt optimaal gebruik
gemaakt van de meest recente informatie in
TheMuseumSystemzonder dat kwaadwillenden
het systeemzelf kunnen benaderen.

Deafgelopentijd hebbenwij TheMuseumSystemenCollectionConnectiongeïmplementeerdbij velemuseaenandereinstellingenin Nederlandendaarbuiten.
Zo ookbij het FransHalsmuseum.Enkelevoorbeeldendieu hierzietzijn daarvanafkomstig:efficiëntbeheer,digitaliseren/fotograferen,eenuitbreideinternationale website.

Voor meer informatie over ons bedrijf en haar diensten zie WWW.G02CIT.NL



Kom je d'r in?
We hebbenministeries en instanties voor gelijke kansen,
maar hoe staat het met de gelijke kansenvoor de bezoe¬
kersvan de musea in Vlaanderenen Nederland?Heeft
iedereen,zonder onderscheid,de kansom een museum
te bezoeken?Hoetoegankelijk zijn onze musea?Toegan¬
kelijkheid gaat over meer dan een extra hellend vlak.
Hoemakenwe museaecht toegankelijk voor mensen
met een beperking?Het begrip Integrale Toegankelijk¬
heid heeft evenzeerbetrekking op de sociale en mentale
aspectenen betekent dat verschillende doelgroepenzelf¬
standig en gelijkwaardig het museummoeten kunnen

bereiken,betreden, begrijpen en gebruiken. Is gratis toe¬
gang de zaligmakendeformule? Duidelijk niet altijd. In
dit nummer van Museumpeil leest u waarom. U vindt er
getuigenissen in terug over experimenten, geslaagdeen
minder geslaagde,om museatoegankelijk te makenvoor
jong en oud, voor de bezoekermét en zonder beperkin¬
gen - zo die er al zijn... Zij bieden een frisse kijk op
zaken en diversetips die wellicht bruikbaar zijn in uw
eigen situatie en in uw eigen museum.

EllyPouwelsenLeonSmets

Inhoud
3 Voorwoord: Kom je d'r in?

4 Bouwen aan toegankelijke musea
Samengaat het beter
AnnekeLippens

6 Het Huis van Alijn
ElsWuyts

7 Extra tips voor een toegankelijk museum

8 Toegankelijke musea
Aandacht voor mensenmet een beperking
JobHaug enHeieenvan Tilburg

11 muZIEum
Jannekevan Pelt

11 Eenmuseumgids voor bezoekersmet visuele
beperkingen?
DominiekDendooven

12 Museum zonder beperkingen
Gelijke kansenvoor elke museumbezoeker.
Debenaderingvan Westkans
Bart Vermandere

14 Hoe publieksvriendelijk is uw museum?
Doede test: checklist voor een goedeonthaalfunctie
IsabelLowyckenHildegardeVanGenechten

15 Het museum op kindermaat
Over POLKADOTS,playmobielfiguurtjes en de wereld
van Kina
AnnekeLippens

18 SchoolMuseumSchool-project in Oss
Bindmiddel tussen kunst en samenleving
Arthur Hanselman

21 Toegankelijkheid door actief luisteren:
een what> verhaal
HildegardeVanGenechten

22 Communiceren over conserveren
Vergroot toegankelijkheid publieke betrokkenheid?
MarysaOtte

25 Hans Memling 'live'
YolandeDeckers

25 Opening van het nieuwe NAI Open Maquettedepot

26 Ervaringen met prijsbeleid
Gratis toegang garandeert niet meer publiek
GirbeBuist

29 AmuseeVousvzw - Er zit muziek in het museum
IsabelLowyck

29 Gratis toegang. Ook voor het Hasseltse
stadsmuseum?
Joanie Dehullu

30 Pleinmuseum
Meta Knol

30 Gratis rondje musea
HiskeLand

31 'Our Cultural Past - Your Future'
Het 14e driejaarlijkse ICOM-CCCongres,
DenHaag, 12-16 september2005
Elly Pouwels

32 Cultuurkaartje
AgnesVugts

32 Proefopstellingen
VeroniqueVandekerchove

33 Nieuws uit Nederland en Vlaanderen

34 Aanvullingen en correcties

35 Adressen

Colofon
Museumpeil nummer 24,
najaar 2005
Museumpeil informeert
museummedewerkers in
Nederland en Vlaanderen
over landelijke en provincia¬
le ontwikkelingen in de
museumsector vanuit een
praktijkgericht perspectief.
Museumpeil is een uitgave
van Stichting Landelijk
Contact van Museumconsu¬
lenten in samenwerking met
de bureaus van de
provinciale museum¬
consulenten en Culturele
Biografie Vlaanderen vzw.
Museumpeil verschijnt
tweemaal per jaar en wordt
gratis verspreid onder de
relaties van museum¬
consulenten en Culturele
Biografie Vlaanderen vzw.

Redactie
Marjelle van Hoorn
Elly Pouwels
Marianne de Rijke
RebeccaSchoeters
LeonSmets
JacobusTrijsburg
Herro Brinks (eindredacteur)

Inhoudelijke redactie
Elly Pouwels
LeonSmets

Redactieadres
Stichting Gelders Erfgoed
OudeWand 31, Zutphen
Postbus4040, 7200 BA Zutphen
T (+31) 0575 511 826

Abonnementen
Eenjaarabonnement kost € 12,-.
Opgavevoor Nederland
bij het redactieadres, voor België
bij Culturele Biografie Vlaanderen
vzw, GeneraalVan Merlenstraat
30, B-2600 Berchem
Abonnementen lopen per kalen¬
derjaar en dienen voor het einde
van het jaar te worden opgezegd.

Lossenummers
Lossenummerskosten6 7,-
(excl. verzendkosten).

Advertenties
Van Kruijsbergen Project
Media v.o.f.
Will A.G.van Kruijsbergen
Anna Blamanlaan 4
6532 SPNijmegen
T (+31) 024 350 22 27
F (+31) 024 350 22 29
Ewakruijs@worldonline.nl

Vormgeving en drukwerk
Drukkerij Olijdam, Enschede

Oplage
2600 exemplaren
ISSN1381-1088

Foto omslag:
Dirk Pauwels,SMAK
(zie artikel pagina 15)

® Museumpeil
Amsterdam 2005
Niets uit dezeuitgave magworden
overgenomenzondervoorafgaande
schriftelijke toestemming van de
redactie.De redactieaanvaardt
geenaansprakelijkheidvoor de
schade,van welke aard ook, die het
direct of indirect gevolg is van
handelingenof beslissingendie
gebaseerdzijn op informatie uit
dit blad.

Museumpeil24,najaar2005 3



Bouwen aan toegankelijke musea
Samen gaat het beter

Anneke Lippens,

provinciaal

museumconsulent

Oost-Vlaanderen

'Brigitte de Kok,en

Hiske Land,

WelkomeGasten.

Tilburg:

Stichting Landelijk

Contact van

Museumconsulenten,

1996

Omdat ze onvoldoende kennis hebben van de materie 'toegankelijk¬
heid', zien de meeste musea de hindernissen over het hoofd waarmee
personen met een handicap - en in zeker mate ook oudere bezoekers
worden geconfronteerd. Nochtans kunnen kleine aanpassingen op het
vlak van toegankelijkheid al een groot verschil maken, en ze hoeven
niet noodzakelijk duur te zijn.

Het project 'toegankelijke musea'
Ookandere bezoekerskunnen voordeel halen uit het
merendeelvan de aanpassingen.Daaromstartte het
Provinciebestuurvan Oost-Vlaanderenin 2002 het pro¬
ject 'toegankelijke musea',waarin deskundigen,organi¬
saties voor personenmet een handicap en museazijn
samengebracht.Aan dit project werken 31 museauit
Oost-Vlaanderensamenmet diverseorganisatiesvan
personenmet een handicap of beperkingaan het verho¬
gen van de toegankelijkheid van de museain Oost-
Vlaanderen.Decoördinatie gebeurt door het provinciaal
museumconsulentschapen het provinciaal steunpunt
toegankelijkheid.
Depublicatie WelkomeGastenvan het LCM1vormde een
stimulans om dit project voor de verschillendedoelgroe¬
pen samenaan te pakkenen om de vorming voor sup¬
poosten als essentieelonderdeelvan het project te zien.
Dedoelstelling van het project is om de museaintegraal
toegankelijk te maken,ook voor personenmet een han¬
dicap of beperking.Endit betekent niet enkel fysiek toe¬
gankelijk maken,maar vooral ook werken aan de sociale
en mentale toegankelijkheid. Integrale toegankelijkheid
betekent dat verschillende doelgroepenzelfstandig en
gelijkwaardig het museummoeten kunnen bereiken,
betreden, begrijpen en gebruiken.

Dit totaalproject bestaat uit de volgende onderdelen:
het onderzoekenvan de museaop hun
toegankelijkheid;
vorming voor museummedewerkersover
toegankelijkheid;
het optimaliseren van de toegankelijkheid aan de
hand van de geformuleerdeadviezen;
het financieel ondersteunenvan maatregelenom de
toegankelijkheid te verbeteren;
een publicatie voor museummedewerkersover
integrale toegankelijkheid in musea;
een gids voor personenmet een handicap over
toegankelijke musea;
het invoerenvan de begeleiderspas.

Desterkte van het project bestaat erin dat de verschil¬
lende onderdelenop elkaar ingrijpen en elkaar verster¬
ken. Uit de onderzoekenvan museaop toegankelijkheid
blijkt dat de vorming van suppoosteneen belangrijke
impact heeft op het eindresultaat. Het aanpakkenvan

knelpunten wordt plots haalbaar als er ook in projecton¬
dersteuning wordt voorzien.
Envooral, het rechtstreeks in contact komenmet men¬
sen met een handicapvia de screenings,de vorming en
de vergaderingen,verandert de kijk op mensenmet een
beperkingvoorgoed.

Screening van de musea
Het screenenvan de museawas de noodzakelijkeeerste
stap van dit project. Het onderzoekwordt uitgevoerd
door het AdviesbureauToegankelijkeOmgeving(ATO),de
Federatievan VlaamseDovenorganisaties(Fevlado),
Anders Horendoor Spraakafzien(Ahosa),Blindenzorg
Licht en Liefdeen door Onzenieuwe toekomst. Dankzij
die vele partners kwamen bij de screeningnaast de
fysieke toegankelijkheid ook de andere toegankelijk¬
heidsfacetten - auditief, visueel,mentaal - ruim aan
bod. Erwerd gestreefd naar een totaalbeeld: alle vormen
van toegankelijkheid en meteen voor de hele museum¬
sector.Zo'n screening is natuurlijk maar de eerstestap
op een lange weg.

Het optimaliseren van de
toegankelijkheid
Uit de resultaten van de onderzoekenbleekwaar
momenteel nog de knelpunten inzake toegankelijkheid
zitten. Elkmuseumkreegop een denkdagi 19 april
2004) zijn persoonlijk verbetertraject. Afhankelijk van de
verbeterpunten bekekenwe hoe dezehet best kunnen
aangepaktworden en voor welke punten projectonder¬
steuning aangevraagdkon worden. Eenrondetafel met
alle deelnemersgaf de aanzet tot het opmakenvan een
gezamenlijk actieplan. Het is de bedoeling om de voor¬
naamste knelpunten in de periode 2004-2006 op te los¬
sen en waar mogelijk samente werken en ervaringen uit
te wisselen.

Vorming voor museummede¬
werkers
Het volledig toegankelijk makenvan alle museavoor alle
soorten handicaps is niet haalbaar.Het goed kunnen
omgaanmet én inspelenop personenmet een beper¬
king, kan echter veel opvangen.Vandaardat vanaf de
start van het project geïnvesteerdis in vorming voor
medewerkers.Vooral suppoostenspelenhier een cruciale
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rol. Voor hen werd de driedaagsecursus Omgaanmet
personenmet handicap uitgewerkt. Dezevond ondertus¬
senvijf maal plaats, telkens in een maximale bezetting.
Belangrijk is dat de docenten nagenoeguitsluitend men¬
sen met een handicap zijn. Vooral dezedirecte kennis¬
making en ervaringsuitwisseling vormen de noodzakelij¬
ke basisom het project verder op te bouwen en hebben
letterlijk en figuurlijk verschillende deuren doen open¬
gaan.

alle Vlaamseprovincies,de verschillende adviesbureaus
en het VlaamsSteunpunt Toegankelijkheid.

Op een denkdagbrainstormden de museummedewerkers,
samenmet personenmet een handicap,over de moge¬
lijkheden om de wensen inzake integrale toegankelijk¬
heid in realiteit om te zetten. De resultaten van de
onderzoekenen de persoonlijkecontacten vormden hier¬
voor de basisén het begin van een actieplan. Dit plan
werd verder uitgewerkt op een rondetafel.

Destudiedag Webtoegankelijkheidgaf richtlijnen over
toegankelijk webdesign.Dit aspect blijkt heel belangrijk,
want personenmet een handicap beginnen de voorbe¬
reiding van een museumbezoekvaak op de website van
het museum.Zij checkenvaak vooraf of het museum
bereikbaaren toegankelijk is.

Financiële ondersteuning van
toegankelijkheidsmaatregelen
Aansluitend op het onderzoeks-en vormingstraject ont¬
wikkelde het Oost-VlaamseProvinciebestuurfinanciële
ondersteuningsmaatregelen:
• een subsidieaan erkendeOost-Vlaamsemuseaof
samenwerkingsverbandenmet één of meer erkende
museavoor projecten die de toegankelijkheid van
het museumvergroten (thema 2005-2006);
• subsidie aan Oost-Vlaamsegemeentebesturenvoor
een toegankelijkheidsadviesbij nieuwbouw of ver¬
bouwing via een deskundig technisch bureau;
• subsidie aan Oost-Vlaamsegemeentebesturenvoor
adviezenom informatie toegankelijker te maken -
toegankelijke websites, toegankelijke teksten;
• subsidieaan Oost-Vlaamsegemeentebesturenvoor
doventolken, bijvoorbeeld bij een rondleiding.

Een publicatie en een gids
De investeringen die de museadoen inzake het toegan¬
kelijk makenvan hun museum,moeten natuurlijk ook
gecommuniceerdworden. Dezecommunicatie gebeurt
aan het einde van de rit, dus na het doorlopen van de
verbetertrajecten en het volgen van de cursussen,en
bestaat uit een publicatie en een gids.
Depublicatie is bedoeldvoor museummedewerkersen
wil duidelijk makendat in museapersonenmet een
handicap of beperkingook welkom zijn. Dit vereist wel
het goed kunnen omgaanmet én inspelenop personen
met een handicap of beperking.Dezepublicatie wil daar
richtlijnen en tips voor geven.
Degids wil personenmet een handicap of beperking
wegwijs maken in het aanbod van toegankelijke musea
in Oost-Vlaanderenen hen stimuleren om van deze
museaoptimaal gebruik te maken.Die gids zal dan de
papieren tegenhanger zijn van een stuk van de databank
ToegankelijkVlaanderen,een gezamenlijk project van

Aandachtspunten uit het
onderzoek en de denkdag
toegankelijke balie
toegankelijke lift
toegankelijk sanitair
bereikbaarheidmet openbaarvervoer - bereikbaar¬
heid vermelden op website of folder
contrastrijke vormgeving en voldoendeverlichting
niveauverschillenworden opgevangenen drempels
zijn niet hoger dan 2 cm
automatische schuifdeuren als voorkeur
bankenof stoelen om uit te rusten
vriendelijk en welwillend ontvangst- en
toezichtspersoneel
duidelijke informatie bij de ingang: prijzen, uren,
tentoonstellingen, activiteiten en aanwezige hulp¬
middelen
doorgevenvan correcte informatie over
toegankelijkheid
betaalbare en opgeleide gidsen
toegankelijke website
informatie ook beschikbaarin grootschrift en
eventueel in braille
doe- en tastelementen in de presentatie -
materialenkoffer - replica's
goedebewegwijzering: looproute, verschillende
expo's,...
overzichtsplattegrond in reliëf
toegankelijke zaalteksten
toegankelijke folder

Blindentestenhet
museum

Begeleiderspas
Begeleidersspeleneen belangrijke rol in de sociale inte¬
gratie van personenmet een handicap. DeBegeleiders¬
pasgarandeert de begeleidervan een betalend persoon
met een handicap, gratis toegang tot allerlei manifesta¬
ties, evenementenen instellingen, waaronder de musea.
Door de Begeleiderspaszullen de museawellicht geen
inkomsten derven,want per gratis bezoekerkomt er ook
een betalende bij. Enzonder een initiatief als de Bege¬
leiderspasblijven veel perso¬
nen met een handicap weg.
Detoegankelijkheid van de
Oost-Vlaamsemusea is nog
voor veel verbeteringen vat¬
baar,net zoals dat het geval
is voor andere openbareen
private voorzieningen. Dat
blijkt uit de doorlichting.
Belangrijk is echter dat wie
instemde met een doorlich¬
ting zich tegelijk ook bereid
verklaardeom aan de toe¬
gankelijkheid van zijn of
haar museumte werken.
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Het Huis van Alijn, een
museum toegankelijk voor
iedereen

Het Huis van Alijn is eenvan de 31 musea
die instapten in het Oost-Vlaamseproject
'toegankelijke musea'.Het museumwil een
openhuis zijn en streeft daarom naar een
integrale en inclusieve toegankelijkheid.
Door stapsgewijs het uitgestippelde traject
te volgen - te beginnenmet het screenen
van de toegankelijkheidssituatie - worden
nutteloze, overhaasteen/of verkeerde
ingrepenvermeden.Het museumhuist in
een beschermdhistorisch gebouw,dat op
zich al heel wat problemenstelt op het
vlak van een goedetoegankelijkheid. We
zijn er ons van bewust dat bepaaldebeper¬
kingen van dit gebouw altijd een probleem
zullen blijven, maar dat er daarnaast tal
van anderemaatregelen kunnen getroffen
worden die de integrale en inclusieve toe¬
gankelijkheid ten goede komen.Sindsde
start van het project in 2002 werd een
aantal opeenvolgendefasen doorlopen, die
in het voorgaandeartikel zijn beschreven.
Specifiek voor ons museumwaren boven¬
dien de realisatie van het bellend vlak (=
bewegendhellend vlak), een toegankelijk
toilet, een parkeerplaatsvoor personenmet
een handicap, en aangepasterondleidin¬
gen.
Op basisvan een lijst van knelpunten en
mogelijke oplossingen,stelden we voor
2005 een aantal prioriteiten voorop. In het
geheel betreft het maatregelendie ten
goede komen aan alle museumbezoekers.

1. Vorming en sensibilisering
Deverhoging en blijvende sensibilisering
van alle museummedewerkersen betrokken
partners van het Huis van Alijn, zoals de
vriendenvereniging en de poppenkastspe¬
lers om aandacht te hebbenvoor de knel¬

punten. Ookop het vlak van een aantal
knelpunten dat in eerste instantie buiten
de bevoegdheidvan het museum liggen,
zoals bv. de parkeergelegenheidin de
buurt, de signalisatie naar het museum,de
externe bereikbaarheidvan het museum,
wil het museummeeaan de kar trekken.

2. Studie/onderzoek naar de mogelijkhe¬
den voor het verhogen van de fysieke
toegankelijkheid
Eenbijzonder aandachtspunt betreft uiter¬
aard - gezien de eigen problematiek van
het museumgebouwmet verdiepingen,
smalle gangen,veel trappen en niveauver¬
schillen - de fysieke toegankelijkheid van
het gebouw.

Eengrondige studie door een bedrijf met
kennisvan zakenmoet duidelijk kunnen
makenwat de mogelijkhedenen de conse¬
quenties zijn en welke kostprijs hier tegen¬
over staat.

3. Installatie van een visueel alarm
Eenanderedringende noodzaakis de
installatie van eenvisueel alarm voor de
personenmet een auditieve handicap.
Tegelijk dient de signalisatie van vluchtwe¬
gen, pictogrammen e.a.grondig herbekeken
te worden. Dezemaatregelen komen de
algemeneveiligheid van alle museumbe¬
zoekersen medewerkersten goede.

4. Vernieuwing en aanpassing
van de website
Deaanpassingendienen conform de ge¬
stelde 'toegankelijkheidsnormen' te zijn.
Niet alleen op het vlak van structurele en
vormelijke ingrepen,maar ook op inhoude¬
lijk vlak zal gewerkt worden aan het ver¬
strekkenvan informatie over de toeganke¬
lijkheid van het museumvoor de
verschillendedoelgroepen.

5. Realisatie van een plattegrond en
informatiemappen
Geziende complexiteit van het gebouw en
de rondgang, is de vraag naar een grond¬
plan groot. Ookaan het samenstellenvan
informatiemappen, o.m. in grootletter¬
schrift, willen we in 2005 aandacht beste¬
den.

Kortom: de absolute meerwaardevan de
deelnameaan dit project ligt voor ons in
de inbreng van de expertisevan organisa¬
ties die werken rond toegankelijkheid én
de inbreng van de ervaringen en bevindin¬
gen vanpersonenmet eenhandicap of
beperking.Onzekennisvan dezedoelgroe¬
pen en de bijhorende problematieken die
zich stellen bij een museumbezoek,is dan
ook enorm toegenomen.

Eenaantal concrete en haalbareoplossin¬
gen die worden uitgewerkt, zullen voor
vele bezoekerseenverbetering kunnen
betekenen.Wat we plannen voor mensen
met een auditieve of visuele handicap, kan
namelijk ook ten goedekomen aan bejaar¬
den of senioren.Wat we aanpassenvoor
mensenmet een fysieke handicap, helpt
ook oudersmet hun kinderwagensdoor het
museum.Wat uitgelegd wordt aan perso¬
nen met eenverstandelijke handicap, is ook
voor analfabeten of anderstalige nieuwko¬
mers interessant. Daarnaastis het ook zo,
dat het werken aan integrale toegankelijk¬
heid kan gekoppeldworden aan de alge¬
meneaspectenvan de publiekswerking en
van veiligheid en welzijn.

ElsWuyts,publiekswerker

bij het HuisvanAlijn, Gent

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 j«
C/3
H
>

S>
dATELIER m

" Documentenwacht is een service van
Documenten W acht Restauratie Atelier Sterken B.V.
Calamiteitenservice, zorg en beheer ©n geMCht 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

De Cloese7-9, 7339 CM Ugchelen(Apeldoorn)
Telefoon.055-5423147 Fax. 055-5430614

E. info@sterken.nl Meer informatie op www.sterken.nl
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Extra tips voor een
toegankelijk museum

In veel gevallen hebbenmensenmet
een handicap meer moeite met de
manier waarop ze somsbehandeld
worden dan met de toegankelijkheid
van de bebouwdeomgeving. Dit kan
een barrière zijn om tentoonstellin¬
gen te bezoekenof om naar het
theater of een optreden te gaan. Een
goede ingesteldheid is een eerste
stap en kost bovendien niets.

Onthaal
• Weesvriendelijk, maar niet
betuttelend. Behandelpersonen
met een handicap net als ieder¬
een.Als je niet weet wat te
doen,vraag dan of je kan hel¬
pen.Schiet nooit ongevraagdte
hulp.
• Vraag ook hóeje kan helpen,
iedereenweet voor zichzelf hoe
hij het best geholpen kan wor¬
den.
• Geefjuiste informatie aan per¬
sonendie naar de toegankelijk¬
heid van de accommodatie vra¬
gen, ook al moet je ze
teleurstellen. Deontgoocheling
achteraf zou immers des te gro¬
ter zijn.
• Spreekeen rolstoelgebruiker,
blinde etc. rechtstreeksaan, niet
alleen zijn eventuele begeleider.
• Hondenzijn niet overal toegela¬
ten, maar probeereen uitzonde¬
ring te makenvoor blindengelei¬
dehonden.Ze zijn goed afgericht
en onmisbaar voor de blinden.
• Spreekrustig en articuleer dui¬
delijk als je tegen een gehoorge¬
stoorde praat. Hou niets voor de
mond bij het sprekenen tracht
het lawaai rondom te beperken.

Tentoonstellingsruimte
• In elke ruimte staan banken of
stoelen om even uit te rusten.
• Detentoongestelde voorwerpen
staan zo opgesteld dat er vol¬
doendema-noeuvreerruimte is
om ze te bekijken.
• Eencollectie met kleine voor¬
werpen kan gepresenteerdwor¬
den in een vitrinekast waar per¬
sonenmet een rolstoel onder
kunnen rijden.
• Het gezichtsveldvan een zittend
persoon is lager dan dat van
iemand die rechtop staat. Bijge¬
volg mogen de tentoongestelde
werken niet te hoog hangen.
Ook kinderen hebbenhier baat
bij.
• Voor slechtzienden kan de infor¬
matie in grootschrift geprint
worden, voor blinden kan ze in
braille omgezet of op geluids¬
cassetteopgenomenworden.
• Zo mogelijk kan aan blinde
bezoekersde toestemming
gegevenworden om de collectie
(of een gedeelte ervan) te betas¬
ten.
• Slechtziendenhebbenvooral
baat bij een contrastrijke ruim¬
te: contrast tussen de vloer en
de wanden, tussen het tentoon¬
gesteldeen de achtergrond.
• Ermoet voldoendeverlichting
zijn.

Goede raad voor juiste maat
• De ingang moet drempelvrij zijn,
een niveauverschil tot 2 cm kan
een rolstoelgebruiker nog zelf¬
standig nemen.
• Devrije doorgangsbreedtevan
de deur bedraagt minstens 90
cm.
• Automatische schuifdeuren
genieten de voorkeur omdat ze

voor iedereenbruikbaar zijn. Het
pompmechanismevan manueel
bedienbaredeuren die automa¬
tisch sluiten, moet voldoende
licht afgesteld staan. Ermoet
voldoendevrije ruimte beschik¬
baar zijn om met een rolstoel te
manoeuvreren.Aan de zijde van
de deurkruk is een opstelruimte
van 50 cm nodig.
• Dedoorgangen naar de tentoon¬
stellingsruimte zijn 1,50 m
breed, bij obstakelsof een plaat¬
selijke versmalling zijn ze nog
90 cm. Drempelszijn niet hoger
dan 2 cm.
• De looproute staat duidelijk
aangegeven.Dewegwijzers han¬
gen op een hoogte van 2,20 m.
Degrootte van de letters is min¬
stens 1 °/ovan de leesafstand.
Dat betekent dat lettertekens
die op een afstand van 4 m
gelezenmoeten kunnen worden,
4 cm groot moeten zijn. Weg¬
wijzers moeten minstens op 1 m
leesbaarzijn.
• Ermoet contrast zijn tussen de
tekst en de achtergrond.
• Eeneenvoudig lettertype leest
het makkelijkst. Voor wegwijzers
wordt het best een schreefloze
letter gebruikt.
• Informatie- of naambordjes
worden geplaatst tussen 1,20 m
en 1,40 m hoog.

Dezetips en meer vind je in de bro¬
chure Toegankelijkheidvan cultuur¬
centra van het VlaamsSteunpunt
Toegankelijkheid.Je kan ze gratis
aanvragenop het telefoonnummer
(+32) 02 553 58 46.

Stoffering van wanden en plafonds, voor
kussens, gordijnen, verduistering, spandoeken en ga
zo maar door. In legio kwaliteiten. In alle kleuren
van het spectrum, op alle locaties in binnen- en
buitenland. Voor feesten en evenementen,
tentoonstellingen en beurzen.
Banieren onder andere van Drop-/Signpaper
inclusief bedrukking
Alle gewenste atelierwerkzaamheden
Textielgroothandel
Het brandwerend impregneren van textiel
Full colour groot formaat bedrukking
tot 5 meter breedte, naadloos

experts •
met optimale •
mogelijkheden •
en maximale •
ervaring •

BV
Tentoonstellingsstofferingen
Sterrebaan 4, 3542 DK Utrecht
Tel.030-241 4122, Fax 030-241 1724
E-mail info@tetos.nl
Website www.tetos.nl
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Toegankelijke musea
Aandacht voor mensen met een beperking

Iedereen is welkom! Bij welk museum behoort dit niet tot de lijfspreu¬
ken? Het is immers een van de belangrijkste taken van een museum
om kunst en cultuur zo te presenteren, dat iedere bezoeker zich erdoor
kan laten raken. Hoe kun je dat bereiken voor mensen die een beper¬
king hebben in lopen, energie, zien of horen? Gelukkig stellen steeds

Job Haug,

bouwkundig

adviseur Stichting

Bouw Advies

Toegankelijkheid

in Utrecht

en

Heieen van Tilburg,

freelance journalist

Modernisme

met drempel:

Rietveld-Schröder

huis

meer musea zich deze vraag1.

De Botanische Tuinen in Utrecht
Zo'n tien jaar geledenbesloten de BotanischeTuinen in
Utrecht dat men toegankelijk wilde zijn voor alle bezoe¬
kersen dus ook voor mensenmet een functiebeperking.
Men trof noodzakelijkevoorzieningen, zoals invaliden¬
parkeerplaatsenvlakbij de ingang, leenrolstoelen,een
aangepasttoilet en verharde paden.Maar dat was nog
niet alles. Ookde dienstverlening werd onder de loep
genomen.Begeleiderskrijgen nu, op vertoon van de
OpenbaarVervoer-begeleiderskaart,gratis toegang en
een routebeschrijving kan op aanvraag in braille of
grootletterschrift worden toegezonden.Tien jaar geleden
werd ook eenThematuin ingericht. Akkie Joossen,staf¬
medewerkercommunicatie, licht toe: 'We wilden een
tuin waar iedereenelkaar zou kunnen ontmoeten. Als je
dat uitgangspunt kiest, weetje datje voor sommige
groepenextra moeite moet doen.'Dezezomer bestond
deThematuin 10jaar. Dat is gevierd met Deontmoeting,
een expositie met onder andere beeldenvan blinde kun¬
stenaars.Beeldendie uitnodigen tot aanraken.Voor
blinde bezoekerseen must én ook voor de andere bezoe¬
kerseen bijzondere ervaring.

Aandacht voor toegankelijkheid
DeBotanischeTuinen is eenvan de vele museadie
gezocht hebbennaar manieren om voor alle bezoekers
toegankelijk te zijn. Men heeft, binnen de beperkingen
van de locatie, de tentoonstellingen en het budget
gezocht naar mogelijkheden.Dezezullen in elk museum
verschillend zijn. Bij nieuwbouw of een nieuwe tentoon¬
stelling is toegankelijkheid meestal het makkelijkst te
realiseren.Er kan dan vanaf het begin rekening mee
worden gehouden,waardoor er nauwelijks meerkosten
zijn. Veel museahuizen echter in bestaande,vaak histo¬
rische panden,met monumentale trappen naar de
ingang, hoge drempelsen smalle doorgangen.Toch is
ook dan veel mogelijk. Somsmaakt een eenvoudigeaan¬
passingeen wereld van verschil. Als er bijvoorbeeld geen
ruimte is voor een aangepasttoilet, kunnen er wel beu¬
gels in een bestaandtoilet worden aangebracht. Een
ander voorbeeld: als er niet genoeg ruimte is voor een
lift, of daar zijn niet de financiële middelen voor, dan
kan een stoellift op de trap en een leenrolstoel op de
verdieping uitkomst bieden. Eendeel van de rolstoelge¬
bruikers kan immers nog overstappenvan de rolstoel op
een stoellift. Eenmooi én haalbaar uitgangspunt voor
het realiserenvan toegankelijkheid is dat bezoekersmet
beperkingen in lopen, energie, horen of zien in het
museumvoldoendevan hun gading vinden. Het gaat om
een grote groep mogelijke bezoekers:in Nederlandheb¬
ben 2 tot 3 miljoen menseneen of meer blijvende func¬
tiebeperkingen.

Alleen voor gehandicapten?
Na het realiserenvan toegankelijkheid blijkt dat nog
anderemuseumgebruikerser hun voordeel mee kunnen
doen. Eenhellingbaan bij de ingang blijkt ook erg han¬
dig voor ouders of grootouders met jonge (kleinkinde¬
ren, want de kinderwagen hoeft niet de trap op getild te
worden. Of voor de leverancier,die het karretje met
zware goederenzo naar binnen kan rijden.
Eenbeeldmogen aanraken is voor kinderen een waar
feest. Zij vinden het vanzelfsprekendom niet alleen met
hun ogen, maar ook met hun handen te kijken. Menig
volwassenekent de aanvechting om dat wat mooi is,
even te betasten.
Eenaudiotour die op een hoorapparaat kan worden aan¬
gesloten, is voor slechthorendemenseneen goed alter-
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RINGLEIDING AANWEZIG

natief voor een rondleiding (met onduidelijk sprekende
gids). Maar voor alle andere bezoekersis het ook waar¬
devol. Hoemeer zintuigen immers de kunst kunnen
beleven,hoe intenser en verrijkender de ervaring is.

Toegankelijkheid realiseren
Toegankelijkheidvoor alle bezoekersvraagt om aandacht
voor toegankelijkheid van de locatie, de expositieruimte
en de collectie. Aan de toegankelijkheid van nieuwe
openbaregebouwenworden in het Bouwbesluit2eisen
gesteld,zodat rolstoelgebruikershet gebouw kunnen
betreden.Aan bestaandegebouwen stelt de wetgever
echter geen eisenwat toegankelijkheid betreft. In het
Handboekvoor Toegankelijkheiden in NEN18143staan
richtlijnen voor de toegankelijkheid van gebouwen.Deze
richtlijnen zijn vooral gericht op mensenmet spierkracht
in een handbewogenrolstoel. Ze schieten tekort voor
mensenmet weinig spierkracht die van een rollator,
elektrische rolstoel of scootmobiel gebruik maken.Even¬
min gevenze handvatten voor toegankelijkheid voor
mensenmet andere beperkingen.Hieronder gevenwe
enkele tips over hoe u toegankelijkheid wel kunt realise¬
ren. Devoorbeeldenzijn ontleend aan de brochure
'ledereen is Welkom' van de stichting Bouw AdviesToe¬
gankelijkheid.

De locatie
• Zorg voor gehandicapten-parkeerplaatsenin de
buurt van de entree.
• Stel rolstoelen beschikbaaren controleer regelmatig
of de banden nog hard zijn.
• Zorg dat rolstoelgebruikershet gebouw kunnen
betreden.Wanneerer sprake is van een bordesof
van enkele treden kan een vaste helling worden
aangebracht.Als dat niet mogelijk is, zorg dan dat
een losseoprijplaat beschikbaaris. Let op: een veili¬
ge helling is vrij lang.
• Zorg dat de entree is voorzien van automatische
deuropenersin plaats van drangers.
• Zorg dat er geen drempelszijn. Als dat niet haalbaar
is, zorg dan dat de drempelsworden voorzien van
schuine vlakken.
• Zorg dat éénvan de toiletten een rolstoeltoeganke¬
lijk toilet is. Als dat niet mogelijk is, breng dan in
één van de toiletten eenverhoogdeclosetpot met
beugelsaan.
• Zorg voor voldoendemogelijkhedenom (even)te
gaan zitten, niet alleen in de expositieruimtes, maar
ook in de garderobeen museumwinkel.
• Zorg dat schriftelijke informatie goed leesbaaris.
• Zorg voor een goedeakoestiekmet weinig nagalm,
zodat men elkaar goed kan verstaan.
• Zorg voor een ringleiding (eengeluidsversterkervoor
slechthorenden) in auditorium of filmzaal.

De inrichting van een expositie
• Zorg dat de expositie vanuit verschillende ooghoog¬
tes - 1,2 m en 2 m - te bekijken is.
• Zorg voor goed leesbareteksten (geen kleine letters
en de tekst niet te hoog aanbrengen).
• Zorg voor voldoendemanoeuvreerruimtevoor een
rolstoel.

• Laat (sommige)tekstborden die men mag aanraken,
in een reliëfletter uitvoeren.
• Zorg in elke expositieruimte voor enkelevoorwerpen
die mogenworden aangeraakt.

Audiotour
• Vertel in de audiotour een compleet verhaal, zodat
een luisteraar die alleen op deze informatiebron is
aangewezen,beschikt over volledige informatie.
• Beluister de audiotour eensmet gesloten ogen.

Rondleiding
• Zorg dat u als rondleider goed zichtbaar bent voor
alle bezoekers.
• Ga in het licht staan zodat bezoekersuw gezicht
goed kunnen zien in verband met spraakafzien
(liplezen).
• Praat langzaamen duidelijk, articuleer goed.
• Loopeensmet een andere rondleider meeen let op
of alle bezoekershet verhaal kunnen volgen.

Video's en DVD's
• Zorg voor ondertiteling: in een rumoerige zaal is
ondertiteling voor iedereengemakkelijk.

Wat kost toegankelijkheid?
Aanpassingenzijn er in soorten en maten: eenvoudig
en ingrijpend, goedkoopen duur. Hieronder enkele
voorbeelden.

brochure in grote letter

handgrepentoilet
deurautomaat
ringleiding
stoellift
rolstoel
lift

gratis
(via computeruitdraai)
€ 50 - 300
€ 2.000 - 3.000
€ 800 - 2.000
€ 5.000 - 10.000
€ 600 - 1.500
€ 50.000 - 100.000

Publiciteit
Veel mensenmet een functiebeperking zoekenvooraf uit
of het museumtoegankelijk is. Maak daarom in uw
eigen PR-materiaal - folders, persberichten,website -
bekendop welke manieren toegankelijkheid in uw muse¬
um gerealiseerdis. Maak de mate van toegankelijkheid
ook bekendbij externe informatiebronnen, zoals bij de
VW en in folders en kranten. Geef het ook door aan
websites van toegankelijke gebouwen: www.toeganke-
lijknederland.nl en www.toegankelijkvlaanderen.be

Ringleiding
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Tastschilderijin de
BotanischeTuinen

Utrecht

Cultuurgids voor blinden en slechtzienden
Momenteel werkt de stichting Kubes- samenmet de
Stichting Museumkaart en de Stichting Beeldenparken
gids - aan het actualiseren van de 'Cultuurgids voor
blinden en slechtzienden'.Hierin worden museaen
beeldentuinen opgenomendie in alle opzichten goed
toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden.

Informatiebronnen
Het realiserenvan toegankelijkheid is vaak een ware
puzzel.Hoe komt u erachter wat in uw museumwense¬
lijk zou zijn? Demeest voor de hand liggende informa¬
tiebron zijn mensenmet een functiebeperking zelf.
Wanneerzij uw museumbezoeken,kan een museum¬
medewerkerhen vragen wat zij van de toegankelijkheid
vinden.

U kunt een evaluatieformulier beschikbaarstellen zodat
bezoekerssuggestieskunnen doen.
U kunt mensenmet een functiebeperking ook uitnodigen
om een bezoekaan uw museumte brengen. In vrijwel
elke gemeentezijn lokale GehandicaptenPlatforms die u
uit eigen ervaring zinvolle en praktische adviezenkun¬
nen geven.

Zoals hiervoor al gezegd:de museummedewerkerszijn
een belangrijke bron van informatie. Zij kunnen waarne¬

men of een bezoekermet een functiebeperking aan zijn
trekken komt. Dezewaarnemingen zijn een goedebasis
voor beleid.

Eenanderemogelijkheid is dat u te rade gaat bij stich¬
tingen die toegankelijkheidsadviezenop maat geven.

Stichting Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT)
www.batutrecht.nl
Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT)
www.lbt.nl
Kubes
www.kubes.nl
NederlandseVereniging Voor Slechthorenden (NWS)
www.nvvs.nl
Stichting Ondersteuning Musea in Utrecht
www.erfgoed-utrecht.nl

1Museadie optimaal aan toegankelijkheid voldoen, kunnen voor het Internationaal
Toegankelijkheidssymbool(ITS)in aanmerking komen.Er is in Nederlandeen aantal
museadat het ITS-symboolvoert. Zie www.lbt.nl

3 Het Bouwbesluit bevat wettelijke regelsvan de Nederlandseoverheid voor nieuwe
gebouwen.

3 DeNEN1814 is een normblad van het NederlandsNormalisatie Instituut; het
Handboekvoor Toegankelijkheidis een uitgave van ReedBusinessInformation

Priatnov
consult & trai ning

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. P T13t PIOV. PII
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Tastenin het duister.

muZIEum

Het Practicum is in het bijzonder een prak¬
tische ontmoeting met de diverse lectuur¬
voorzieningenvoor blinden en slechtzien¬
den.
In november2005 zullen ook de deuren
opengaanvan het Opticum en het Retro-
spectrum. Het Opticum gaat over het won¬
der van het zien. Bezoekersnemen letterlijk

een kijkje in het oog en ervaren opmerkelij¬
ke optische illusies. In het Retrospectrum
makenbezoekersmet deTijdmachine een
reis door de geschiedenisvan blinden en
slechtzienden.

Het muZIEumis een initiatief van Stichting
Bibliotheek LeSageten Broek (LSB).De
bibliotheek voor aangepasteliteratuur
heeft als doel de emancipatie van blinden
en slechtzienden te bevorderen.

Met het muZIEumwil LSBeen platform
bieden rondom het thema zien en niet-
zien. Ze beoogt de wereld van de blinden
zichtbaar te makenvoor de zienden en zo
verder bij te dragen aan wederzijds begrip,
integratie, acceptatie en gelijkwaardigheid.

Daarbij legt het muZIEumniet de nadruk
op de beperkingen,maar op de mogelijkhe¬
den van het niet-zien. Debezoekerervaart
dat een belevingswereldzonder 'zicht' niet
armer of beperkter behoeft te zijn, maar
dat met behulp van een beter gebruik van
de anderezintuigen (reuk, tast, smaak)een
andere en zelfs rijkere belevingswereldkan
ontstaan.

Jannekevan Pelt,
PREtCommunicatiemuZIEum

Meer informatie: www.muZIEum.nl.

Het muZIEum,een nieuw ervaringsmuseum
over zien en niet-zien in Nijmegen, is de
plek in Nederland,waar het publiek op een
ervarendewijze kennis kan nemenvan
allerlei aspectendie te maken hebbenmet
visuele waarneming of juist het ontbreken
hiervan.

Eind2004 is het muZIEumgestart met de
onderdelen Dialoog in het donker en het
Practicum. Dialoog in het donker is een
wandeling door het absolute donker.Het is
een zeer bijzondere ervaring voor de ziende
bezoeker.Met behulp van de anderezintui¬
gen ervaren bezoekerstijdens hun wande¬
ling in totale donkerte alledaagsesituaties
op een heel bijzondere en onbekende
manier. Debezoekersworden begeleiddoor
een blinde gids die hen helpt en vertelt
over zijn of haar leven als niet-ziende. De
dialoog die daaruit tot stand komt, is de
grondslagvan het concept.

Een museumgids voor
bezoekers met
visuele beperkingen?

Het In FlandersFieldsMuseum in leper
maakt gebruik van geluidsdecors.Sommige
voorwerpen en opstellingen kunnen boven¬
dien aangeraaktworden. Dat maakte het in
mijn ogen tot een dankbaarmuseumvoor
visueel gehandicapten.

Om de opstelling voor hen te ontsluiten en
een kwalitatief bezoekte garanderen,werd
een museumgidsgeschrevenop maat van
blinden en slechtzienden.Met medewer¬
king van het Instituut Pottelberg uit Kort-
rijk werd de tekst 'vertaald' in braille en
werd een aangepast plannetje van het
museum in zweipapier aangemaakt.Op
zich was dat een interessanteoefening:
elke trede, elke balk moest immers
beschrevenworden teneinde de blinde of
slechtziende niet voor hindernissente
plaatsen.
Na veel verbeteringen en enkele positieve
testen met eenjong blind 'proefkonijn',

werden enkele honderdenexemplarenvan
de museumgidsin braille gemaakt.Ver¬
schillende verenigingen en instellingen
voor visueel gehandicapten toonden zich
dadelijk geïnteresseerden vroegen een
exemplaar aan. Het was en is echter de
bedoeling om dezemuseumgidsook en
vooral gratis ter beschikkingte stellen van
de blinde of slechtziendedie het museum
wenst te bezoeken.

Endaar wringt het schoentje: het komt
slechts uiterst zeldenvoor dat een blinde
of slechtziendeop eigen initiatief en/of
individueel het In FlandersFieldsMuseum
bezoekt.Meestal brengt de visueel gehan¬
dicapte een bezoekin groepsverband,met
de vereniging of instelling. Hierbij zijn over
het algemeenvoldoende begeleidersaan¬
wezig en is er bijgevolg in de praktijk geen
behoefte aan een braillegids. Alles wordt
immersverteld door de begeleiders.

Wasde museumgidsvoor visueel gehan¬
dicapten dan verloren moeite? Ik meenvan
niet. Onzegids in braille is nu aanwezig in

tal van blindenbibliotheken en daardoor
bekendbij verenigingen en instellingen van
blinden. Bovendienis het feit dat wij deze
faciliteit aan visueel gehandicapten aan¬
bieden betekenisvol: het toont aan dat wij
rekening houden met dezeal te vaak ver¬
geten groep. En,wanneer zich een blinde
of slechtziendemedemensaandient, heb¬
ben we iets om hemvan dienst te zijn.
Bovendienwaren de kosten om dezegid¬
sen aan te maken,helemaal niet hoog.
Door de samenwerkingmet het Instituut
Pottelberg kostte de overzetting naar brail¬
le ons niets. Ookde kosten voor braillepa-
pier zijn zeer redelijk. Het zweipapier is vrij
duur, maar dat werd opgelost door enkel
de routeplannetjes uit de museumgidsin
het museumter beschikking te stellen.

DomimekDendooven
deskundigeeducatievewerking,In FlandersFields
Museumleper
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Museum zonder beperkingen■
Gelijke kansen voor elke museumbezoeker
De benadering van Westkans

Bart Vermandere,
toegankelijkheids¬
adviseur,

Westkansvzw

Zitten kanik
hooggehangen
objectenniet zien.

Wie is die 'museumbezoeker'? Komt iedereen om dezelfde reden naar
een museum? Is de differentiatie naar specifieke doelgroepen en hun
verschillende benaderingen niet juist een uitdaging om het museum zo
universeel mogelijk in te richten? Als we personen met een mobiliteits¬
probleem of een communicatieve beperking als norm zouden nemen,
kunnen we een heel breed spectrum aan mogelijke bezoekersvoor ogen
krijgen en elk van hen op een gelijkwaardige manier ontvangen.

Universeel ontwerpen
Eenmuseumbezoekis tegenwoordig een totaalbelevenis.
Personenmet een handicap ervaren in vele gevallen de
realiteit via een andere,somseen minder voor de hand
liggende, invalshoek- bijvoorbeeld vanuit een iets lager
perspectief, of met een zintuig minder.Als een multime-
diaproject eenverhaal brengt dat voortdurend van audi¬
tieve naar visuele informatie overspringt, die louter
elkaar aanvullen, dan missenzowel mensenmet een
auditieve als die met een visuele handicap beiden de
helft van het verhaal.
Deoplossing lijkt nochtans eenvoudig: bied zoveel
mogelijk informatie aan op zoveel mogelijk verschillende
dragerszodat men kan kiezenwelk zintuig of welk par¬
cours te nemen. Iemandeen verhaallijn laten volgen, is

w

i§

trouwens perfect vergelijkbaar met iemand die een par¬
cours fysiek moet afleggen. In beide gevallen moet de
ketting van toegankelijke delen één geheelvormen. Een
deel van het museumdat ontoegankelijk is door enkele
treden, is per definitie afgescheidenvan het toegankelijk
deel. De ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel.

Met rolstoelgebruikersof personenmet een auditieve of
visuele beperkingdoor gebouwenop pad gaan, is een
zeer interessanteervaring; zeker om te zien hoe zij deze
omgeving ervaren.Zonder beperkingdoor het leven
gaan, bied je heel wat mogelijkhedenom de realiteit,
het gebouw of de tentoonstelling te ervaren.Dit is te
lang als maatstaf genomenom de omgeving vorm te
geven.Wanneerer een of meer mogelijkhedenontbre¬
ken, of als je verplicht bent eenvooropgesteld parcours
te volgen, kunnen zich problemenvoordoen.Wat is de
waarde van je vaste parcoursals je in alternatieven
moet gaan voorzien?Wat is er vervelendervoor de sup¬
poosten dan voortdurend verdwaalde bezoekersde weg
moeten wijzen? Stuur je iedereende trap op om ze ach¬
teraf met de lift te laten terugkeren waardoor de rol¬
stoelgebruiker de tentoonstelling in omgekeerderichting
moet afleggen?Of richt je een centrale circulatiekern in
zodat iedereenzowel de trap als de lift kan gebruiken?
Zoals een blinde geen foto zal kunnen waarderen op zijn
technische en esthetische kwaliteiten, omdat waarne¬
men niet (meer) tot zijn leefwereld behoort, zo zal een
kind of rolstoelgebruiker evenmin de doorkijkmaquette
op 160 cm hoogte, ontworpen voor de doorsneevolwas¬
sen bezoeker,kunnen zien. Zo merkje dat de persoon
meestal niet met zijn handicap op zich geconfronteerd
wordt, maar dat de onaangepasteomgeving hem hierop
drukt. Hier komenwe op een interessant punt, namelijk,
de theorie van het universeelontwerpen. Dit kan eigen¬
lijk perfect toegepast worden op de museuminrichting.
Eenvideoscherm,licht gekanteld en laag op de grond,
kan door iedereenbekekenworden: door iemand met
een kleinere gestalte, in een rolstoel, een bejaardeop
een stoel in de buurt zowel als door de rechtstaande
museumbezoeker.Met dezeuniverselevorm van inrich-
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ten, aangevuldmet een eenvoudig taalgebruik, onderti¬
teld en de tekst in braille of grootlettersehrift beschik¬
baar,bereikje haast elke bezoeker.Uiteindelijk bereikje
zelfs meer dan de gekendedoelgroepen:de laagge¬
schooldebezoeker,opa die zijn leesbril vergeten is, de
kleine jongen die languit op de grond van de beelden
geniet; iedereenheeft wel iets wat op dat moment een
beperking kan zijn.

Welkom!
Detoegankelijkheid hangt niet alleen af van het gebouw
en zijn inrichting, maar ook van de gastvrijheid die voor¬
al bepaaldwordt door het onthaal- en toezichtperso-
neel. Eentoegankelijk gebouw zal een bepaaldeopen¬
heid in al zijn facetten suggereren en de mensendie er
werken moeten dit zelfde geruststellendegevoel kunnen
uitstralen naar bezoekers,al dan niet met specifieke
noden.Vaak is het personeelniet goed geïnformeerd om
bepaaldevragen te beantwoorden. Mag ik het beeld
betasten?Misschien niet, maar misschienkan er een
replica gemaakt worden die wel door blinden kan betast
worden. Het andere uiterste om rolstoelgebruikersaltijd
en overal te willen helpen om toch over enkele treden of
een veel te steile helling heen te komen, is evenmin een
goedebenadering.Zeg eerlijk welke beperkingenhet
gebouw heeft en wees niet betuttelend of paniekerig.

Eengekanteld video¬

scherm kan door

iedereen worden

bekeken.

Detoegankelijke omgeving en hiervoor opgeleidemuse¬
ummedewerkersvullen elkaar aan om iedereen,onge¬
acht zijn of haar beperking,het museum in zijn totaliteit
te kunnen laten beleven.Deprijs aan de ingang, die je
als bezoekerop het schermpjevan de kassakan aflezen,
is voor een dove een zeer welkome aanduiding waardoor
hij zijn handicap niet hoeft te manifesteren.

Enkele raadgevingen
Dat alle gebouwen in de toekomst perfect en integraal
toegankelijk zullen zijn, kan nog even duren. Daarom is
de informatie over de mate van toegankelijkheid van
bestaandegebouwenzeer belangrijk. Nieuwere gebou¬
wen zullen misschientoegankelijker zijn dan oudere,
maar worden naar afwerking en specifieke inrichting
doorgaansdoor de gebruikersstrenger beoordeeld.

Toch is het van onschatbarewaarde voor iemand met
een welbepaaldehandicap om op voorhand correcte en
volledige informatie te kunnen raadplegenom zelf te
kunnen inschatten of het gebouw voor hem toegankelijk
is (voorbeeld:www.toegankelijkvlaanderen.be).Niets is
zo vervelend als met de verkeerdeinformatie (over hoe
toegankelijk een gebouw wel is) te moeten ervarendat
dit uiteindelijk niet zo is. ledereenheeft er alle baat bij
om juiste en vergelijkbare informatie over toegankelijk¬
heid te verspreidenen dit als maatstaf te nemen bij elke
herinrichting of verbouwing van de tentoonstellingen of
het gebouw op zich.

Meer info vindt u op onze website www.westkans.be.
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Hoe publieksvriendelijk is uw museum?
Doe de
IsabelLowyck,
coördinator

AmuseeVousvzw
en

Hildegarde
VanGenechten,
consulent

publiekswerking,
CultureleBiografie
Vlaanderenvzw

test: checklist voor een goede onthaalfunctie
Een klantvriendelijk en op bezoekersgericht onthaal: in de museumwe¬
reld lijkt er haast geen grotere evidentie te bestaan dan dit. Musea zijn
er van overtuigd dat een persoonlijke en vlotte verwelkoming bijdraagt
tot de positieve invulling van het bezoek. Maar in hoeverre vertalen de
goede intenties en ideeën zich in üw museum als het op de praktijk
aankomt?

Deeerste indruk die een bezoekerkrijgt, is uitermate
belangrijk en zet de toon voor het verdere bezoek.Een
goed onthaal start alvast buiten de museummurenen
mondt uit in een persoonlijk en vriendelijk fysiek ont¬
haal. Debalie fungeert niet louter als kassaof verdeel-
post van (audio)gidsen,maar eveneensals een eerste
oriëntatiepunt waar bezoekerswegwijs worden gemaakt
in het museumgebouwen de museumcollectie.

Doe de test
□

□

□

□
□

□

□
□

□

□

□

□

□

Praktischeinformatie (zoals routebeschrijving, par¬
keergelegenheid,openingsurenen tarieven) wordt
via verscheidenekanalen extern gecommuniceerd
en het gebeurt in een herkenbarehuisstijl.
Op het terrein staat aangegevenwaar bezoekers
kunnen parkerenen eenverwijzing naar de ingang
van het museum.
Ter hoogte van de ingang worden openingsurenen
tarieven geafficheerd.
Het huisreglement is zichtbaar aangegeven.
Debaliemedewerkerszijn zelf op de hoogte van het
huisreglement (zoals huisdieren,voedsel,gsm, foto¬
toestel toegelaten of niet).
Erzijn afsprakenover de manier waarop bezoekers
worden begroet en aangesproken.Volstaat bijvoor¬
beeld een 'hallo' of 'goedemiddag',of gebruikt men
steevast 'mevrouw', 'mijnheer'? Enhoe spreekt men
iemand aan die een bepaalderegel van het huisre¬
glement niet naleeft?
Deentree en de balie zijn ordelijk en verzorgd.
In de entree is duidelijke bewegwijzering aange¬
bracht met betrekking tot zakenals de balie,
vestiaire, toiletten, cafetaria, museumwinkel en lift.
Het baliepersoneelis als dusdanig herkenbaar
(badgeof uniform).
Debezoekersworden beleefd en hartelijk
begroet (zowel fysiek, telefonisch als via e-mail).
Debezoekerkrijgt een plattegrond en/of een mon¬
delinge toelichting over de route die hij of zij in het
museumkan volgen.
Debezoekerkrijgt een brochure of gids en/of
een mondelinge toelichting over de collectie
van het museumen eventuele tentoonstellingen.
Erwordt schriftelijk en/of mondeling aangekondigd
welke vormen van begeleiding mogelijk zijn (rond¬

leiding, audiogids en/of anderemedia en activitei¬
ten).

□ Alle schriftelijke en mondelinge communicatie ver¬
loopt in de huisstijl.

□ Het baliepersoneelis op de hoogte van het prakti¬
sche reilen en zeilen van het museum,om vragen
van specifiekebezoekersgroepente kunnen beant¬
woorden of om er op te kunnen inspelen (waar
bevindt zich de lift en wie kan/mag er gebruik van
maken,op welk toilet is er eveneenseen luiertafel
aanwezig,waar bevindenzich de rustpunten in het
museum,welke voorzieningen zijn er voor blinden).

□ Het balie- en onthaalpersoneel is goed geïnfor¬
meerden getraind om gepast te kunnen reageren
op een ongeval, incident of onveilige situaties.

□ Onthaalmedewerkerszijn meertalig of worden aan¬
gemoedigdeen talencursus te volgen.

□ Het onthaalpersoneel is inhoudelijk goed geïnfor¬
meerdover het aanbodvan het museum.Erworden
bijvoorbeeld rondleidingen voor hen georganiseerd
en/of er is documentatiemateriaal beschikbaar.

□ Aan het onthaal kan de bezoekermet al zijn of
haar reacties,opmerkingenen suggestiesterecht.

□ Het personeelstaat open voor een praatje en er is
een gastenboeken/of suggestiebusvoorzien.
Erwordt in het museumvervolgensstructureel
omgegaanmet dezefeedback.

□ Het onthaal heeft eveneenseen expliciete uitwuif¬
functie. Debezoekersworden bedankt voor hun
bezoeken uitgenodigd om nog eenseen keertje
terug te komen.

Alle vakjes aangekruist?
Uitstekend. Debezoekeris in goedehandenen zal zich
warm en vlot ontvangen en goed geïnformeerdvoelen in
uw museum.Eenregelmatige evaluatie van de onthaal¬
functie is echter nodig om dit te kunnen blijven waar¬
borgen.

Blinde vlekken ontdekt?
Geenpaniek.Het feit dat u deze leemtes heeft opge¬
spoord is al een eerstestap. Maak nu wel zo snel moge¬
lijk een actieplanning op met de betrokken medewerkers
om na te gaan wanneer en hoe u ze kan aanpakken!
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Het museum op kindermaat
Over POLKADOTS,playmobielfiguurtjes en de wereld van Kina

Recent onderzoek1bevestigt dat de invloed van het ouderlijk milieu een
sterk bepalende factor is voor cultuurdeelname van jongeren. Nog
sterker dan de invloed van het ouderlijke milieu is de leeftijd waarop
jongeren in contact komen met cultuur. Naarmate het eerste cultuur-
bezoek op jongere leeftijd plaatsgevonden heeft, des te frequenter valt
het latere cultuurbezoek uit, ongeacht wie (ouders of school) de
kennismaking verzorgde. Musea hebben er dus alle belang bij om te
investeren in een aanbod voor (jonge) kinderen en gezinnen.

Ik informeerde bij een aantal Gentsemuseadie investe¬
ren in een aanbod om kinderen individueel en in de vrije
tijd te bereiken,over hun visie en aanpak.

De POLKADOTS in het SMAK
Met de steun van de ProvincieOost-Vlaanderentrok het
SMAKruim eenjaar geleden Lotte Van den Audenaeren
aan om het Project Kinderwerking op de sporen te zet¬
ten.

De doelstellingen waren vooraf duidelijk omschreven:
• versterking van de identiteit van de kinderwerking
door de bundeling van het aanbod en een duidelijke
en eenvormigecommunicatie;
• de tentoonstellingen actuele kunst (vast en tijdelijk)
toegankelijk makenvoor kinderen van 6 tot 12 jaar;
• stimuleren van de kunstbeleving bij kinderenvan 6
tot 12 jaar;
• een band opbouwen tussen kinderen en het
museum;
• de culturele competentie en cultuurparticipatie van
kinderenvergroten door hen reedsop jonge leeftijd
op een regelmatige basisactief te laten deelnemen
aan musealeactiviteiten.

Het bundelen van alle activiteiten onder één noemer
Alle bestaandeactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar
werden gebundeldonder de overkoepelendenaam 'POL¬
KADOTS'(= speelse,kleurrijke puntjes) waarvoor een
eigen logo en identiteit werden ontworpen, binnen de
contouren van de nieuwe huisstijl van het museum.
Vanzelfsprekendis deze identiteit op maat van kinderen:
kleurrijk, speels,herkenbaaren eenvoudig.

Om de nieuwe naam en het logo bekendte maken,wer¬
den buttons gemaakt die aan alle deelnemersvan de
kinderactiviteiten gratis worden uitgedeeld. Dezebut¬
tons worden bij elke activiteit voorzien van een aange¬
past lintje met de naam van de activiteit. Kinderendie
aan verschillende activiteiten deelnemen,kunnen een
verzameling van die lintjes aanleggen.
Het vaste aanbodwerd herzien. Het bestond reedsuit
Arti(e)sit (gezinszondagen)en ArtiChoque (creatieveate¬

liers). Dit aanbodvoor kinderen tussen 4 en 12 jaar werd
bovendien uitgebreid met de Kinderparade(groots kin¬
derspektakel),Ontdekkingsreis(rondleiding voor groe¬
pen), Laboratorium (workshopvoor groepen),Rally
(museumspelvoor groepen)en de Kleuterkoffer (werk-
koffer voor kleuterklassen).

Nieuwe informatiekanalen op kindermaat
Omde kinderen te informeren over het museaalaanbod
voor hun leeftijd, werd een reekskleurrijke postkaarten
gemaakt in een speelsevormgeving, aansluitend bij de
nieuwe huisstijl. De postkaarten vermelden op de voor¬
kant de naamvan de activiteit en het logo en gevenop
de achterkant beknopt informatie op kindermaat.
Naast de promotiepostkaarten zijn er ook collectiepost¬
kaarten om kinderen te informeren over het museum,de
werken uit de collectie en de tentoonstellingen. Deze
kaarten worden in een kaartenmolen bij de ingang van
het museumaangeboden.DePOLKADOTSkunnen naar
hartelust zelf hun kaarten kiezen.Gebundeldmet een
kleurig plastic draadje vormen ze een heuse,gepersona-
liseerdekindercatalogus.
Op de SMAK-website werd het POLKADOTS-logotoege¬
voegd als link naar de kinderpagina's.Dewebpagina's

Anneke Lippens,

provinciaal

museumconsulent

Oost-Vlaanderen

Kinderen bij het

museumspel.
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vertellen wat kinderen in het museumkunnen beleven
en welke activiteiten voor hen georganiseerdworden.
Daarnaast licht men werken uit de vaste collectie en uit
de tijdelijke tentoonstellingen toe. Ook het museumper¬
soneel en de museumwerkingworden hier voorgesteld.
Tenslotte zijn er foto's terug te vinden van activiteiten,
workshopsen werkjes die kinderen maakten in het Labo¬
ratorium of tijdens ArtiChoque.

Eenhele klus, maar essentieel,is het voortdurend onder¬
houden van het project POLKADOTS:het regelmatig
updaten van de kinderwebpagina's,het aanmakenvan
nieuwe postkaarten en gerichte en blijvende promotie.
Daarom investeerdehet SMAKterecht in instrumenten
die in eigen beheerkunnen geactualiseerden uitgebreid
worden, zodat de bruikbaarheid op lange termijn verze¬
kerd is.

Doordat Lotte ook ingeschakeldis bij ArtiChoque
(workshops)krijgt zij veel input van de POLKADOTSzelf
en heeft zij al een vrij goed beeld gekregenvan hun
mogelijkhedenen verwachtingen.
Op haar POlKADOl-verlanglijstje staat nog:
• het ontwerpen van een collectie postkaarten voor
eerste lezertjes;
• herkenningspunten(zoals tapijt met het POLKADOT-
logo erop) in het museum;
• kleine individuele doe- en kijkopdrachten voor indi¬
viduele bezoekertjes;
• ontwikkelen van een educatievecd-rom in dezelfde
lijn als de kinderwebsite;
• audiogidsenvoor kinderen.

Het SMAKwil met de POLKADOTSvooral de kunstbele¬
ving bij kinderen stimuleren. Kunst wordt niet gezien als
een middel voor formele educatieve doelstellingen, maar
als doel op zich. Lotte Van den Audenaerenbenadrukt
dat het contact tussenhet kind en kunst centraal staat
en alle activiteiten daarop gericht zijn. Kinderenop hun
eigen specifiekemaar volwaardige manier laten genieten
van kunst, daar gaat het bij de POLKADOTSom.

Voormeerinformatie:www.smak.be/publiekswerking

Over playmobïelfiguurtjes
in het Design museum Gent
In het DesignmuseumGent kunnen kinderen terecht
voor een leuk museumspel.Gewapendmet een rugzak
vol interessantehulpmiddelen trekken ze op verkenning
in het museum.Vanaf eenjaar of negen kunnen de kin¬
deren dit zelfs op eigen houtje doen, terwijl hun ouders
een ander museumparcoursafwerken. Playmobielfiguur-
tjes tonen de kinderen de weg. Ze zijn verstopt onder,
op, in of naast de museumobjecten.Depopjeszijn zowel
bij de vaste collectie als bij de tijdelijke tentoonstellin¬
gen verstopt.
Opzoek naar deze herkenbarespeelgoedfiguurtjes,al
dan niet met de verrekijker uit de rugzak,wandelen ze
zowel langs topstukken als minder opvallendevoorwer¬
pen uit de collectie. Ze proberen te achterhalen waarom
een olifant bij een thee- en koffieservies is geplaatst,

waarom een piraat in een kroonluchter hangt en waar¬
om een bouwvakkerbij een stoel heeft postgevat. De
inhoud van de rugzak,een materialenketting, eenmag¬
neetbord,en een info- en kleurboekje,helpt de kinderen
daarbij en stimuleert hen om wat dieper na te denken
over de vorm, de kleur of de versiering van het voor¬
werp. Ze helpen kinderen een eigenmening te vormen
over wat ze zien in het museum.Tot slot kan elke deel¬
nemer zich uitleven bij het inrichten van een reuzenhuis
of op de kinder- en jongerensite. Het info- en kleur¬
boekje krijg je mee naar huis en thuis kanje natuurlijk
nog verder surfen.

Marianne Vanderwielen, publiekswerkerbij het Design
museumGent, benadrukt dat aan het ontwikkelen van
het museumspelheel wat opzoek-, denk- en experimen-
teerwerk is voorafgegaan.De keuzevoor playmobïelfi¬
guurtjes bijvoorbeeld is niet toevallig: het sluit aan bij
de leefwereld van kinderen en het is bovendiengoed
vormgegeven.Het speelgoedis naadloos in te passenin
de opstelling en is voldoende flexibel om steedsverder
mee te bouwen en te variëren. Dematerialenketting
zorgt ervoor dat de kinderen de materialen waaruit de
voorwerpen zijn gemaakt, ook kunnen betasten. Door
het magneetbord kunnen ze checkenof ze alles gezien
hebben.Het info- en kleurboekjefungeert als een per¬
soonlijke kindercatalogus.

Het DesignmuseumGent bereikt met het museumspel
duidelijk de doelgroep kinderen in hun vrije tijd en merkt
dat het museumspelook herhalingsbezoekgenereert. De
playmobielfiguurtjes zijn dus een duidelijke meerwaarde
voor het museumen zijn de (continue) investering meer
dan waard.

Voormeerinformatie:
www.design.museum.gent.be/jongerensite

De wereld van Kina: zich
voortdurend enkel richten op
kinderen en jongeren
Dewereld van Kina is een natuurmuseumvoor kinderen
en jongeren. Het legt dus voortdurend de focus op kin¬
deren en jongeren, zowel in schoolverbandals in de vrije
tijd. ReneeVan Baelenberghe,stafmedewerker bij De
wereld van Kina,vertelt dat dezekeuzehistorisch te ver¬
klaren is. Dit museum,voorheen het 'Schoolmuseumen
Hortus Michel Thiery', is gegroeidvanuit het onderwijs.
Aanbod en opstelling waren daarop gericht.

Daarnaastprobeerdehet Schoolmuseumook een breed
publiek te bereiken.Die twee dingen samen lukte niet al
te best.Vooral de naamvan de beide museumlocaties,
het SchoolmuseumMichel Thiery en de Hortus Michel
Thiery (museumtuin), zorgdevoor verwarring.
Vandaardat het museumeen paarjaar geleden bewust
de keuzemaakte om:
• zich te profileren als natuurmuseumvoor kinderen
en jongeren;
• kinderen en jongeren nadrukkelijk als doelgroep te
nemen;
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• de herinrichting, het tentoonstellingsprogramma en
de communicatie consequentop de doelgroep kin¬
deren en jongeren af te stemmen.

Het museumvoerde een naamsveranderingdoor. Het
'Schoolmuseumen Hortus Michel Thiery' werden 'De
wereld van Kina, natuurmuseumvoor kinderen en jon¬
geren - het Huis en de Tuin'.Devaste opstelling onder¬
ging een heusefacelift en samenmet het bureau Imagi¬
ne werd een communicatiestrategie uitgezet om
specifiek de doelgroep kinderen en jongeren te bereiken.
Dezeommezwaai gebeurdenaar aanleiding van het tra¬
ject voor museumerkenning.Die beslissingvoor verande¬
ring was niet gemakkelijk en heeft vooral intern voor
heel wat stof tot discussiegezorgd.De keuze leek
immers haakste staan op de huidige trend om een zo
breedmogelijk publiek te bereiken.
Na een tweetal jaar werken blijkt echter dat de nieuwe
look en communicatie duidelijk werken: de beoogde
doelgroepwordt bereikt en ook volwassenenkunnen de
nieuwe aanpakwaarderen. 'De wereld van Kina' merkt
vooral in weekendsen vakantieperiodeseen sterke toe¬
namevan bezoekers,voornamelijk gezinnenmet kinde¬
ren.

Voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en tentoon¬
stellingen (vast en tijdelijk) vertrekt men nu steedsvan¬
uit de leefwereld van het kind (hoe kan je een kind boei¬
en, wat vindt het leuk, wat kent het al) en kijkt men hoe
dezedingen gelinkt kunnenworden met wat het muse¬
um wil vertellen. Ookde verwantschap met het kernpro¬
duct, de collectie natuur in haar bredebetekenis, is
bepalendvoor het al dan niet uitwerken of opnemenvan
een (tentoonstellings)project.
Elk project wordt ook gediversifieerd naar leeftijd en
men voorziet telkens verschillende begeleidingsmogelijk¬
hedenvoor leerkrachtenen ouders (bijvoorbeeldvoor¬
leesboekjes).

Heelveel aandacht gaat naar de vormgeving, die hoofd¬
zakelijk in eigen huis ontworpen en uitgewerkt wordt.
Kindvriendelijk, kleurrijk, veilig, degelijk (kidsproof)en
interactief zijn de voornaamstecriteria. Despeelse
vormgeving trekt men heel bewust ook door tot in de
vestiaire, het cafetaria en de toiletten.

Doordat het museumzich richt op kinderen, komt het
tegemoet aan een aantal basisprincipesvan toeganke¬
lijkheid. Dehoogteszijn afgestemd op kinderniveau,dus
ook geschikt voor rolstoelgebruikers.Decommunicatie
en informatie zijn opgemaakt in eenvoudig en helder
taalgebruik en in een vrij groot lettertype, wat de toe¬
gankelijkheid naar personenmet een verstandelijke en
visuele beperkingvergroot. Ook diversedoe- en voelele-
menten in de presentatie en het aansprekenvan ver¬
schillende zintuigen (bijvoorbeeld een gedicht zowel
auditief als op papier weergeven),verhogen de mogelijk¬
hedenvoor deelnamedoor mensenmet een beperking.
Eenleuk extra zijn bovendiende speurtochten Sherlock
en Beestenboel.Dit zijn individuele parcoursom de vaste
collectie te ontdekken via spelvorm.Voor elke leeftijds¬

groep,van kleuters tot volwassenen,is een aangepast
museumspelontwikkeld. Desuppoostenbieden de kleur¬
rijke speurkoffersaan, geveneen woordje uitleg en belo¬
nen de deelnemersmet de juiste oplossingmet een bad¬
ge. Ookjeugdbewegingen grijpen dezespeurtochten aan
om het museum in kleine groepjeste ontdekken. Het
spel leent zich ook tot het spelenmet kleine klasgroep¬
jes.

Voor meer informatie: www.dewereldvankina.be

10 tips voor kids
1. Vertrek vanuit de leefwereld van het kind; wat leeft
bij hen?Wat kennenze al? Wat spreekt ze aan?
2. Diversifieer naar leeftijd.
3. Trekvoldoende tijd uit om dingen uit te testen bij de
verschillende leeftijdsgroepen.
4. Zorg ervoor dat ze iets kunnen doen of aanraken.
5. Gebruik eenvoudigetaal.
6. Neemje tijd om iets uit te leggen; ook complexe
dingen kunnen kinderen boeien.
7. Houd rekening met hoogtes; ook kleinere kinderen
moeten het kunnen zien.
8. Maak de dingen kidsproof.
9. Houd rekening met veiligheidsnormen.
10. Licht ook de suppoosten in over kinderwerking;
wat kan wel en niet; wat wordt van hen verwacht.

Met dank aan Lotte Van den Audenaeren, Marianne Vanderwielen

en ReneeVan Baelenberghe

' FrankyDevosopdestudiedag'NoFake!Overjongeren,cultuurencommunicatie'
op 18/10/04in Brussel

POLKADOTSbij Beuys
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SchoolMuseumSchool-project in Oss■
Bindmiddel tussen kunst en samenleving

Arthur Hansdman,
projectcoach
SchoolMuseum¬
School-project

www.sms-abc.nl

In Oss kennen het gemeentelijke Museum Jan Cunen en het Hooghuis
Lyceum (VMBO-onderwijs) een langdurige structurele en vruchtbare
samenwerking. Sinds 1998 is het museum richting school gegroeid en
de school richting museum. Het SchoolMuseumSchool-project is van
deze samenwerking de nieuwste manifestatie. Blijvende communicatie
met de vaak als 'moeilijk' betitelde doelgroep VMBO-leerlingen wordt
zo gerealiseerd.

Samenwerking school en museum
School en museumzijn niet alleen naar elkaar toege¬
groeid, zelfs fysiek is school gedeeltelijk museumgewor¬
den, toen in november2003 de museumschoolwerd
opgeleverd:een drie etagestellende aanbouw bij de
school, waarin de leslokalen in alle opzichten voldoen
aan klimatologische en beveiligingsstandaardenvoor
museaen waarin kunstwerken uit het museumzijn
opgehangen.In dezemuseumlokalenvolgen de leerlin¬
gen hun lessenCulturele en KunstzinnigeVorming (CKV),
maar ook geschiedenisof maatschappijleer.Bovendien
heeft het lyceum een huurcontract met een lokale gale¬
rie en heeft het een eigen collectie opgebouwd,
bestaandeuit grafiek. De leerlingen trekken ook naar het
museum.Niet alleen om tentoonstellingen te bekijken:
zij werken en leren ook in het museum,waardoor de
grenzen tussen de beide instellingen definitief zijn
geslecht. Het SchoolMuseumSchool-projectmet de bij¬
horendewebsite als ruggengraat is van dezeduurzame
samenwerkingde nieuwste verschijningsvorm.

moi

De Osse kernbewoner
Eénvan de uitgangspunten van de samenwerkingtussen
school en museum is, dat Osseen zogenoemdekernbe¬
woner kent, die in de stad blijft wonen waar hij of zij
ook is opgegroeid.Uit onderzoek is geblekendat de
overgrote meerderheidvan de lager opgeleiden tot deze
groep behoort en 60% van alle Osseleerlingen volgt
VMBO-onderwijs. MuseumJan Cunenstreeft een lang¬
durige structurele relatie na met de bewonersvan de
stad en samenmet het Hooghuis Lyceumis bedacht dat
het goed is om de kernbewoneral op jonge leeftijd met
kunst en cultuur in aanraking te brengen.
Deverwachting is dat de opgedaneervaringen en kennis
bijzonder nuttig zijn voor de leerling en als bagagede
rest van het leven meegaan.Omgangmet kunst en cul¬
tuur moet eenvanzelfsprekendonderdeelvan het leven
worden. Op basisvan dezegedachten hebbenhet muse¬
um - met als directeur EdwinJacobs- en het Hooghuis
Lyceum-locatieWest - met als directeur Frans-Joseph
Claessens- een filosofie uitgewerkt die als fundament
dient voor alle gezamenlijkeactiviteiten.

Educatie in het museum
Het Hooghuis Lyceumheeft de omgang met kunst en
cultuur een duidelijke plek in het lespakketgegeven.
Omgekeerdis het zo dat binnen MuseumJan Cunen
educatie eenvan de allerbelangrijkste kerntaken is, niet
alleen richting Hooghuis Lyceum,maar ook richting
anderescholen op diverseniveaus.Naast de min of meer
algemenemusealetaken - verzamelen,presenteren,
bewaren,beherenen onderzoek- wordt educatie daarbij
als bindmiddel tussen kunst en samenlevingbeschouwd.
In de samenwerkingtussen school en museum is het
belangrijk dat de leerlingen toegang hebbentot de col¬
lectie van het museum.Dat is vanzelfsprekendmogelijk
in het museumgebouwen, zoals gezegd,door kunstwer¬
ken uit de collectie in de museumschoolte hangen.
Meerderekeren per jaar wordt in het museumeenABC-
tentoonstelling ingericht, waarin een dwarsdoorsnede
wordt gepresenteerdvan alle bezittingen van het muse¬
um en waarbij aan verschillende doelgroepen- lager- en
middelbaar onderwijs, maar ook volwassenen- informa¬
tie wordt gegeven.
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Kunst en cultuur op school
Het Hooghuis Lyceumkent een aantal studierichtingen
waarbij de leerlingen worden uitgedaagd hun grootste
talenten uit te diepen. Dat kan betrekking hebbenop
bijvoorbeeld sport, ICTof op 'Kunst en Cultuur'. Basisge¬
dachte bij deze laatste stroming is dat de wereld chao¬
tisch is. Kinderenworden overstroomd met beelden,
geluid, geuren enzovoort.Tijd om alle indrukken te ver¬
werken is er nauwelijks. Het Hooghuis Lyceumziet het
als taak om leerlingen te leren kijken, zien, analyseren
en kiezen.Op dezewijze leren zij uit chaosorde schep¬
pen.Omgangmet kunst en cultuur is een middel om dat
te bereiken.Leerlingenworden niet alleen met cultuur in
aanraking gebracht, maar gaan ook zelf aan de slag: ze
gaan zelf ook kunst maken! Zo werken zij met kunste¬
naarssamen in projecten in en mét het museum.
De intensieve projecten van MuseumJan Cunenen het
Hooghuis Lyceumzijn steedsmultidisciplinair en kennen
altijd de directe betrokkenheidvan een of meer kunste¬
naars.Eenvoorbeeld daarvan uit 1998 is 'Onzevader en
ons moeder',een project met beeldendkunstenaar David
Bade.Het museumwerd daarbij omgevormd tot werk¬
plaats voor de leerlingen. 'Keihardemuziek en grote
hoeveelhedenmateriaal zoals: klei, takken, tempex, verf,
lino en houtskool. Maar ook gericht op samenwerking,
respectvoor het werk van de ander,voor de ander en
jezelf. Leerzaamvoor leerling, kunstenaar en school', zo
staat te lezen in een brochure van de school. David Bade
begeleiddede leerlingen ook bij de realisatie van een
kunstwerk in de school.
Zo'n 1500 leerlingen en personeelsledenmaakten een
kop van zichzelf; het afgelopenjaar van klei en de
komendejaren van lichtere materialen. In andere projec¬
ten werd onder anderesamengewerktmet beeldend
kunstenaarGuido Lippens(1999). Maar de projecten
blijven niet beperkt tot kunst alleen.

Blauwdruk
Ondercoördinatie van de NederlandseMuseumvereni¬
ging en observatievan Cultuurnetwerk Nederlandwerd
binnen vier musea in 2002 een aantal projecten gestart
onder de noemer 'Blauwdruk'. Doelstelling was om tot
samenwerking te komenmet groependie normaliter niet
in een museumkomen.MuseumJan Cunenen het
Hooghuis Lyceumvoerden onder dezevlag vier projecten
uit. Zo kwamen leerlingen in het GSM-project in aanra¬
king met fotografie, muziek, teksten, dans, tekeningen
en vormgeving, maar gingen daarmeevooral ook zelf
aan de slag. In het project 'Element X' (2002 en 2003)
werkten het museumen school samenmet het Genoot¬
schapvoor BeeldendeKunst Oss.
Doelwas de jaarlijkse tentoonstelling van het G.B.K.O.te
verrijken met gezamenlijk werk van de in het genoot¬
schapverenigde amateur-kunstenaars en leerlingen
onder begeleidingvan een professionelekunstenaar.
Derdevoorbeeld is de 'Lijnvoetbalshow' (2004), waarin
sport, beeldendekunst, muziek en danswerden samen¬
gebracht . Het vierde project is SchoolMuseumSchool,
waarover hieronder meer.

Toegang tot informatie
Museumen school gaan nog verder in hun pogingen
leerlingen met kunst en cultuur in aanraking te brengen.
Besloten is dat de leerlingen ook toegang moeten krijgen
tot de informatie over de museumcollectie. Daartoe
wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een
website waarop bezoekersin aanraking komen met de
collectie. Eenbelangrijke taak voor het museum is het
verzamelenvan informatie over de objecten in de collec¬
tie en in tentoonstellingen. Eengroot deel daarvan is
samengebracht in informatiesystemen; in dit geval Adlib.
Dekennis die binnen het museumaanwezig is, moet pri¬
mair voor VMBO-leerlingen, maar uiteindelijk ook voor
een breed publiek, toegankelijk worden gemaakt.
Degegevensuit Adlib zijn vooral geschrevenvanuit het
oogpunt van collectiebeheer en kunnen niet zomaar op
internet worden gepubliceerd.Het is allereerst van groot
belang objecten te selecterendie van nut zijn in het
leerprocesvan de leerlingen.Vervolgensmoet de be¬
schikbare informatie worden hertaald naar het niveau
van de beoogdedoelgroep en daarna kan dezeworden
ontsloten via internet. Dat gebeurt via de website
www.sms-abc.nl,waar SMSstaat voor SchoolMuseum¬
School en ABCvoor de kern van de collectie van het
museum,bestaandeuit Archeologie, Beeldendekunst en
Cultureel erfgoed.

< " ...

tssiasi

WEST

www.sms-abc.nl
Dewebsite geeft een virtuele weergavevan het 'echte'
Oss.In een animatie is de stad te zien met daarin ver¬
schillende beeldbepalendegebouwen,zoals fabrieken, de
watertoren, de moskeeen diversesportaccommodaties.
Belangrijkste gebouwen zijn echter de museumschool,
het museumen twee ateliers.

Aan de linkerkant van Ossvind je het digitale museum.
Via een lobby met een gastenboekkrijg je toegang tot
objecten uit de ABC-tentoonstelling, opgedeeld in een
aantal deelcollecties. Bij ieder object is eenverhaal www.sms-abc.nl

tl
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□
KWADRANT
INTERIEURBOUW

Kwadrant ontwerpt en
produceert interieurs voor de
zakelijke markt: sportcentra,
hotels, musea, winkels en
kantoren worden met grote

zorg ingericht

Op onze website leest u alles
over onze stijl, creativiteit en

deskundigheid

Noordelijke nuchterheid met
zuidelijke allure

geschreven,toegespitst op de lessenen het kennisniveau
van deVMBO-leerlingen. Deverhalen vullen elkaar
steedsaan. Door alle teksten over een deelcollectie te
lezen,ontstaat een completer beeld daarvan, bijvoor¬
beeld over negentiende-eeuwsekunst, sculptuur of
archeologie.Aan de rechterkant van Ossvind je de digi¬
tale museumschool.Hier kun je via de lobby de drie
leslokalenbinnenkomenwaar de daar verzameldekunst¬
werken uit de collectie van MuseumJan Cunenterug te
vinden zijn, met de daarbij horendegeselecteerdeen
hertaalde informatie.

Tussenmuseumen school zijn misschienwel de twee
belangrijkste gebouwen te zien: twee ateliers (Zuid en
West). In dezegebouwengaan de leerlingen zelf aan de
slag.Op basisvan opdrachten van de docenten en de
informatie die verzameld kan worden in het museumen
de museumschool,kunnen leerlingen klassikaaleen
eigen cultuurverzameling aanleggenen daarbij hun
eigen verhalen schrijven.

Daarnaastzijn allerlei toepassingenmogelijk. Niet alleen
kunnen de werken uit de museumschoolen het museum
naar de ateliers worden gehaald door een enkele druk op
een knop, maar ook kunnen leerlingen bijvoorbeeld foto's
van elders halen of digitale foto's van zelf gemaakte
kunstwerken opnemenen beschrijven.Kortom, hier gaan
de leerlingen zélf aan de slag.

Conclusie
Wat is het bestaansrechtvan ons museum?Wie is ons
publiek en wat dragenwe over?Dergelijke risicovolle
kernvragen leidden in het geval van MuseumJan Cunen
tot een blijvende uitdagende relatie met de kernbewoner
van de gemeenteOss:deVMBO-er die blijft wonen waar
hij is opgegroeid.

Meer informatie over het SchoolMuseumSchool-project krijgt u van Arthur
Hanselman via arthur@cultuurbits.nl

' Voor meer informatie over de Blauwdrukprojecten zie: MelissadeVreede (ed.),
Blauwdruk.Vier museaen social inclusion (NederlandseMuseumvereniging,Amster¬
dam 2005)
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Toegankelijkheid door
actief luisteren:
een what> verhaal

In 2002 besliste het Leuvensestadsbestuur
om het stedelijk museumom te vormen tot
een nieuwe museumsite.DeKunstbankvzw,
een centrum voor projecten van beeld,
kunst en erfgoededucatie,werd uitgenodigd
om dit nieuwe initiatief meevorm en
inhoud te geven.Deaanzet voor deze
samenwerkingwas het rapport van onder
andereJan Hoet, toenmalig directeur van
het Stedelijk Museumvoor Actuele Kunst
(SMAK),waarin getracht werd krijtlijnen te
tekenen voor een passendprofiel voor de
museumsite.

Brede Publiekswerking
Hierbij werd op de eerste plaats uitgegaan
van het bestaandepotentieel: de aanwezig¬
heid van de universiteit in de stad, het his¬
torisch erfgoed, de context en de ligging
van de site in het hart van de stad. De
denkoefening,die werd voortgezet samen
met het museumen de stedelijk cultuurbe-
leidscoördinator, resulteerde in drie toe¬
komstige pijlerfuncties binnen de site:
'scheppen','bewaren' en 'ontsluiten'. Binnen
de pijler 'ontsluiten' kreegde publiekswer¬
king van de museumsiteeen wel heel bij¬
zondere invulling: het what> ontstond. De
thuisbasis werd het gebouw van de voor¬
malige stadsbibliotheek, dat zich letterlijk
in de voortuin van het Stedelijk Museum
Vanderkelen-Mertensbevindt.

What> noemt zich voluit een ontmoetings¬
ruimte voor visuele cultuur. Niet zomaar
een gratuite baseline, maar een weldoor¬
dachte omschrijving van wat het what> is
en vooral van wat het wil betekenenvoor
het museum,de stad en haar inwoners.Aan
de hand van tentoonstellingen rond open
thema's zoals plaatsen,mensen,dingen ver¬
kent what> de somsherkenbare,soms
vreemdewereld van de visuele cultuur.
Zowel de collectie van het Stedelijk Muse¬
um Vanderkelen-Mertens,als privé-col lec-
ties, hedendaagsekunst, cultureel erfgoed,
design,video, fotografie, mode,media,
strips of andere populaire cultuur makener
deel van uit.
Daarnaastfungeert het what> als ontmoe¬
tingsruimte of liever als 'buurthuis'. Als een
plaats waar mensen,dingen en plaatsen
elkaar ontmoeten; waar verhalen en ideeën
worden uitgewisseld. Lokalebewonersmet

de meest uiteenlopendeachtergronden en
leeftijden vinden elkaar in dit voorportaal
terug. Het what> weet als geen ander ten¬
toonstellingen en publiek aan elkaar te rij¬
men.Vooral omdat ze beiden door elkaar
laten 'bevruchten'.Typerendis waarschijn¬
lijk de uitspraak van de what>-medewer-
kers: 'soms kiest het what> het publiek,
maar somsook andersom'.Het project rond
de Leuvensestoof illustreert dit. Destad
Leuvenkent, naast de studentenpopulatie,
een eerder oudere bevolking. Om de senio¬
ren bij het what>, en vervolgensook bij het
museum,aansluiting te laten vinden, legde
Herman Labro,artistiek programmator,zijn
oor te luister bij dezespecifieke bevolkings¬
groep. Door met hen gesprekkente voeren,
kwam hij te weten wat hen boeide en wat
hen bezig hield. Van daaruit was het nog
maar een kleine stap om met de voor hen
herkenbareelementen te gaan werken in de
presentatie en bijbehorendeactiviteiten.
Het project rond de Leuvensestoof werd op
die manier geboren.Enhet weekte bij de
Leuvensebewonersheel wat herinneringen
en verhalen los.

Het inmiddels uit haar voegen gebarsten
haakproject is eveneenskenmerkend.Een
stagiaire stimuleerde haar what>-eollega's
om mee te (leren) hakenen om samenop
de markt te gaan staan. Erontstonden
spontaan gesprekkenmet voorbijgangers:
Leuvenaarsen toeristen, jong en oud. Het
resultaat was dat talloze bezoekerswol en
stofjes binnenbrachten. Eentiental
bezoek(st)erskomt sindsdien regelmatig
haken en ontwikkelt volop mee nieuwe pro¬
jecten. Het project heeft ondertusseneen
prominente plaats gekregen in het what>.
Bezoekersmet de meest uiteenlopende cul¬
turele en etnische achtergrond reageren
bijzonder gecharmeerden positief op dit
initiatief.
Door de openheid van het what> krijgt het
publiek met anderewoorden inspraak,en
krijgt het de kansom volop betrokken te
raken en te participeren. Niet door zomaar
door een tentoonstelling heen te kuieren,
maar door daadwerkelijk input te geven.
Eenwhat>-tentoonstelling of project is
daarom ook nooit 'af', maar voortdurend' in
beweging'.Het publiek wordt aangemoedigd
om impulsen te geven,om te reageren,om
er 'mee in te stappen' en om zelf creatief te
zijn. Het what> werkt daarom eerder intuï¬
tief en associatief. Enhoewel de tentoon¬
stellingen en projecten nooit een duidelijk

begin of einde kennen (bepaaldeelementen
blijven somsbehoudenen vloeien weer over
in een ander initiatief), houden de artistieke
programmatoren Herman Labroen Rika
Colpaert de regie zelf sterk in handen.De
esthetische ervaring blijft immers cruciaal.

Noem het experimenteel, alternatief of
postmodern. In de assemblagesvan ten¬
toonstellingen en projecten verschuiven
contexten en betekenissenen dat roept
vaak heel wat verbazing en verwondering
op. Erwordt geenvast parcours uitgestip¬
peld en bezoekersworden geprikkeld te
(ver)dwalendoor een niet-alledaagse
opstelling. Maar door herkenbareelemen¬
ten voor de lokale bevolking als uitgangs¬
punt te nemencreëert het what> bij haar
bezoekerseen zekereopenheid naar andere,
misschienvoor hen aanvankelijk 'vreemde'
zaken. Degenendie hen daarin begeleiden
zijn de gastheren en gastvrouwen van het
museum.Zij knopen gesprekenaan met de
bezoekersen geven informatie. Ze zorgen er
voor dat de bezoekerszich welkom voelen
en vooral: ze luisteren naar verhalen, asso¬
ciaties en ideeënvan de bezoekers.

HildegardeVanGenechten,

consulentpubliekswerking,

CultureleBiografieVlaanderenvzw

Voornadereinformatie:www.whatonline.org

Bezoekersbeluisterenverhalenbij deLeuvensestoof.

Detweede kadertekst bij dit artikel,
'Cultuurkaartje', staat op pagina 32.
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Communiceren over conserveren
Vergroot toegankelijkheid publieke betrokkenheid?

Marysa Otte,

consulent

conservering

GeldersErfgoed

Opendepot¬

opstelling in het

Zaans Museum

foto: ZaansMuseum

'Elke dog live restourotoren in de tentoonstelling oan het werk' kopte
het Rijksmuseum Twenthe wervend bij de expositie over conservering
en restauratie. Is zo'n behoudsexpositie anders dan andere tentoonstel¬
lingen? Zijn er specifieke effecten van het aanbieden van behoudsexpo-
sities op bezoekersaantallen, het bereiken van specifieke doelgroepen of
herhalingsbezoek van bezoekersdie het museum eerder bezochten?

Het depot als expositiezaal
Het openstellenvan depots is een mogelijkheid om
museumbezoekersmet de veelheid van voorwerpen en
hun verblijf 'achter de schermen',kennis te laten maken.
In sommige musea is het depot beperkt toegankelijk
voor groepsrondleidingen.In PaleisHet Loowerd het
depot voor grote groepen bezoekersgeopendonder de
titel 'Bij de koning op zolder'.Nieuwsgierigheid zal een
grote drijfveer zijn geweestvoor mensendie dezeexpo¬
sities, gehouden in 1993 en 1995, bezochten.Debezoe¬
kerswaren grotendeelsafkomstig uit het gangbare
publiek, behoudensenkele conservatorenuit andere
musea,die op dezewijze snel een goed beeld kregen
van de depotcollectie, en mensendie vroegen 'wanneer
de spullen geveild zouden worden'.Het was voor velen
een herhalingsbezoeken een eye-opener:zoveel objec¬
ten! Het tonen van objecten die meestal in het depot
staan, bleekzowel voor het publiek als voor het waarde¬
ren en vermeerderenvan de kennis over de eigen collec¬
tie van belang. Het openstellenvan de depots zal waar¬
schijnlijk niet zo snel meer plaatsvinden,maar het tonen
van de veelheid van voorwerpen in de collectie heeft
wél eenvaste plaats gekregen in de expositiezalen.

De expositiezaal als depot en het
verwerven van collectie
Expositievormenwaarin de zaal wordt ingericht alsof
het een depot is, zijn van oudsher bekend.Veel musea
zijn ooit begonnenals een expositiezaal die niet veel
verschildevan een depot. Museamet grote collecties
vinden in 'open depotachtige' opstellingen een mogelijk¬
heid om de collectie voor studie aan fijnproevers, onder¬
zoekersen verzamelaarsaan te bieden.Het Zaansmuse¬
um begon in 1998 in een nieuw en groot gebouw met
een 'open depotopstelling'. Hiervoor was gekozen,omdat
dit een aantrekkelijke inrichting was voor de hoge zalen
én omdat het museumzo de bezoekerseen goed inzicht
kon geven in de zeer veelzijdige collectie. Hiermeever¬
bondenwaren activiteiten om gericht collectie te wer¬
ven.
HesterWandel, conservator bij het museum,vertelt: 'We
waren en zijn bezig met verwervenvan Zaans industrieel
erfgoed.Zo zochten we voor onze authentieke Bruyn-
zeelkeukennog een bepaaldsoort Fastogeiseren die
hebbenwe nu. Dedepotopstelling leidt er somswel toe
dat we meervan hetzelfde krijgen aangeboden.Het kan
overigensheel goed werken om veel voorwerpen van
één soort te exposeren.Iemandvond bijvoorbeeld onze
collectie brandweerstokkenuit de hele regio zeer
indrukwekkend'.Gericht werven betekent datje voor¬
werpen vaak direct en zichtbaar in kunt zetten in het
museumen dat geeft de schenkereen goed gevoel.Ook
leidt dit uiteindelijk tot een grotere verbondenheidvan
de streekbewonersmet dit regionale museum,hetgeen
voor het draagvlakvan het museumbelangrijk is.
Recenteopen depotopstellingen zijn die in het Afrika-
museum in Bergen Dal en in het Stedelijk Museum
Zutphen. Beideexpositieszijn ingegevendoor het prak¬
tische gegevenvan interne verbouwingen, waarbij de
gehele collectie verplaatst is naar het expositiegedeelte
van het museum.

De restaurator in actie
Derestaurator onder de ogen van het publiek aan het
werk, is een activiteit die in veel Nederlandsemusea
voor kortere of langere tijd is aangeboden.Het kan gaan
om een extra aanbod bij een lopendetentoonstelling,
waarbij de restaurator een dag zijn of haar technisch
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kunnen laat zien en een toelichting geeft. Zo'n korte
demonstratie leidt vaak tot een grote toestroom van
mensendie dit aanbod in het algemeenzeer waarderen.
Eenrestaurator kan op zo'n dag maar een beperkt scala
aan werkzaamhedenverrichten aan niet al te fragiele
voorwerpen en daarom alleen al kan dezevorm van pre¬
sentatie maar beperkt ingezet worden. Niet alle restau¬
ratoren vinden al die publieke belangstelling prettig.
Het kan ook een compleet ingericht restauratieatelier
zijn dat langere tijd in de publieksruimte functioneert.
In dezegevallen is de activiteit een wezenlijk onderdeel
van het aanbod. Dit laatste is het geval in museum
Bronbeekin Arnhem, waar gedurendemeerderejaren
voor de bezoekershet restauratieatelier te zien is.
Dit biedt mogelijkhedenom het atelier te koppelenaan
bijvoorbeeld schoolbezoeken.
Het museumrichtte het atelier in omdat men bezig is
met een grote inhaalslag voor conservering.PauljacVer¬
hoeven,collectiebeheerdervan het museum: 'Het is een
project met een einde.We willen echter zowel intern als
extern duidelijk makendat behoud en beheer,ook na de
inhaalslag, nodig blijft'.
Bij zo'n atelier in bedrijf is het belangrijk om goed na te
denkenover de wijze van presenteren.Somsis er een¬
voudigweg niet zoveel te zien: de restauratoren zijn er
niet altijd, niet alle handelingenvan een restaurator zijn
evenspectaculair en voor een leek zijn ze niet altijd
allemaal begrijpelijk. Bijkomendevideopresentatie en
informatie als rapporten van de conserveringsactivitei¬
ten aan verschillendevoorwerpen, zijn noodzakelijk om
het aantrekkelijk en begrijpelijk te maken.

Beenderlijm ruiken
Vaste bezoekers,nieuwe bezoekers,schoolgroepenen
vakgenoten: veel mensenhebbende weg gevondennaar
RijksmuseumTwenthe om daar de expositie Dekunst
van het bewaren]^(2003) te bekijken. Debezoekcijfers
van het museumwaren in dat jaar 20-25% hoger,gro¬
tendeels dankzij dezeexpositie. Erwaren wachtlijsten
voor het schoolprogramma,iets dat nog niet eerderwas
voorgekomen.Dit zal onder andere komen door de brede
opzet. Deexpositie ging vergezeldvan een specialeweb¬
site, een handboek,lezingen, informatiedagen en lespak¬
ketten.
In dezeexpositie was veel aandacht voor nieuwe onder-
zoeks- en restauratietechnieken,zoals laserbehandelin¬
gen. Het museumhad het idee dat hier wel veel tech¬
nisch geïnteresseerdenuit de eigen regio (bijvoorbeeld
van Universiteit Twente) op afzouden komen.Verras¬
sendwas de grote toeloop van bezoekersvan buiten de
regio en de komst van leerlingen van VMBOen ROC.
Voor velen van hen was de komst naar het museumeen
eerste kennismaking.Jolijn Peters,educatief medewerker
van het museum: 'Aandacht voor conserveringen het
museumals bedrijf biedt kunstgerichte musea,waarvan
het RijksmuseumTwenthe er een is, goedemogelijkhe¬
den om nieuwe bezoekers,zoals de vmbo-leerlingen,
binnen te halen en te enthousiasmeren'.Scholierenvon¬
den de laserdemonstratieerg boeienden zelf experi¬
menteren in de UV-kamerwas ook geliefd. Veel indruk
maakten ook gesprekkenmet restauratoren die hen van

alles lieten zien en ruiken: beenderlijm bijvoorbeeld!
RijksmuseumTwenthe zag dezeexpositie als een brede
opmaat naar een (expositie)beleidwaarin aandacht
gegevenwordt aan behoud en beheersaspecten;men wil
daarbij onder andere behoudsaspectengeïntegreerd in
de expositie tonen. Dat is in dit museumook goed
mogelijk, omdat het eigen restauratiecapaciteit heeft.
Meer museagevenaan dat ze het integreren en tonen
van behoudsaspectenin hun beleid willen opnemen.

Interactie met het publiek
Het lijkt erop dat behoudsexpositiesmeer reacties los¬
makendan de gemiddeldeexpositie. PaulRem,conser¬
vator en medeorganisatorvan de depotexpositie in Het
Loo,trad destijds op als toegevoegdsuppoost. Dat kwam
mooi uit want het bleek dat bezoekersvan de expositie
veel te vragen hadden.Vragen als: waarom restaureren
jullie niet alles?waarom staat dat hier allemaal? kan je
het niet beter verkopen?kondenzo worden toegelicht,
waarna doorgaansprettige discussiesontstonden. Het
RijksmuseumTwenthe merkte dat de website bij De
kunst van het bewaren een bijzondere rol kreeg.Devra¬
gen en opmerkingen op de site waren heel andersdan
bij andereexposities. Particulieren met een eigen collec¬
tie, vroegen zich na het zien van de expositie af hoe ze
het bestevoor hun eigen spullen kunnen zorgen. Het is
dan belangrijk dat er adequate informatie gegevenkan
worden. Voor het museumwas dat goed mogelijk, onder
andere door het doorverwijzen naar de speciale informa¬
tiedagen die goed bezocht werden. Dewebsite is wegens
het grote succesen vanwege het feit dat dezegoed past
in het beleid van het museum,voortgezet.

Adoptie
Dat de collectie van een museumde bron van het
museumbestaanis en dat het behoud van de collectie
een kerntaak is, betekent ook dat er voldoendegeld
moet zijn om dezetaak uit te voeren. Hoebelangrijk
ook, het restaurerenvan voorwerpen kost in het alge¬
meenveel tijd en dus veel geld. DeDeventermuseaheb¬
ben hier iets op gevonden: laat mensenmuseumvoor-
werpen van hun keuze'adopteren' door geld te doneren
voor de restauratie van het betreffende object.
Voor het eersteadoptieproject (1995) melddenzich

Rijksmuseum

Twenthe, het educa¬

tieve programma bij

De kunst van het

bewaren; onderzoek

van eenschilderij

foto:
RijksmuseumTwenthe
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enkele 'adoptie-ouders', het project in 2003 telde er 42.
Er is sprakevan een groeiendegroep die ook affiniteit
heeft en verbondenheidtoont met het museum.Het
museumzorgt ervoor dat dezemenseninformatie, een
kleurenfoto en uitnodiging ontvangen, zodat het resul¬
taat voor hen direct zichtbaar wordt. Uiteraard ontvan¬
gen ze ook daarna speciale uitnodigingen. Eenvan de
geversheeft zich inmiddels aangemeldals vrijwilliger in
het korpsvan 'ambassadeursvan het museum'.Opval¬
lend is dat de objecten met eenverhaal dat verbonden
kan worden aan Deventerhet meest in trek zijn voor
adoptie. Speelgoedobjectenlopen minder goed dan por¬
tretten van Deventernarenof prenten met stadsgezich¬
ten. Het museumzoekt ook gericht naar adoptiemoge¬
lijkheden, met name bij bedrijven. Erwordt geprobeerd
objecten aan te biedenwaar een bedrijf affiniteit mee
heeft. Het museumwint veel met de adoptieprojecten:
er wordt heel doelgericht gewerkt, het resultaat is voor
schenkersen bezoekersdirect zichtbaar, de resultaten
kunnen met restauratieverslagenen informatiemateriaal
getoond worden in doorgaansgoed bezochte exposities,
de schilderijencollectie is voor een groot deel gerestau¬
reerd. Het levert bovendienverbondenheideen steviger
draagvlakvan het Historisch Museum in de Deventer
samenleving.

Nieuwe doelgroepen?
Uit het voorgaande is wel geblekendat behoudsexposi-
ties aanknopingspunten kunnen bieden voor het berei-

Museum Magazijn
Uw partner voor de museumwinkel
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ken van groependie zelden of nog nooit een museum
bezochten. Is dit gegevenin te zetten bij gericht doel¬
groepenbeleid in de marketingstrategie van musea?
In het rapport 'Publieksverbredingin de Geldersemusea'2
(2004) worden doelgroepenbeschreven,die nu nog
moeilijk bereikt worden door musea.Dezezogenaamde
'urgente doelgroepen'zijn nader onderzocht op hun
interessesen wensenen hieruit vallen conclusieste
trekken voor uitgangspunten bij het bereikenvan deze
doelgroepen.

Tot slot volgt hier een aantal handvatenvoor museaom
behoudspresentatiesin te zetten bij het bereikenvan
nieuwe doelgroepen.

1. Behoud- en beheersaspectenzijn inmiddels met suc¬
ces ingezet voor leerlingen uit verschillendesoorten
onderwijs, waaronder ook de ROC's(Regionale
Opleidingscentra).
2. Musea kunnen inspelenop behoefte aan informele
leerervaringen:uit het voorgaandeblijkt dat
behoud- en beheersaspectendaarbij zeker ingezet
kunnen worden, zowel voor groepenals voor indivi¬
duele bezoekers.
3. In museumbezoekonervaren publiek zoekt sociale
interactie. Dit verklaart waarschijnlijk de grote
belangstelling voor demonstratiesvan restauratoren;
er is communicatie met een deskundige.Het rapport
noemt de voorkeur voor 'ambachtsdemonstraties'bij
oudere bezoekers.Dit woord klinkt wat belegen.
Restauratorenin actie en het tonen van het muse¬
um in bedrijf zijn daarvoor de modernevervangers,
die ook goed ingezet kunnen worden bij informele
leerervaringen.
4. Er is in onze samenlevingeen grote behoefte aan
authenticiteit. Bij conserveringen restauratie is
authenticiteit een sleutelwoord, hoewel dezevak¬
term in de behoudswereldwellicht net iets anders
betekent dan bij marktonderzoeken.In ieder geval
zijn behoudspresentatiesbij uitstek geschikt om het
publiek te confronteren met het belang van bewaren
en behoudenvan oorspronkelijke,authentieke voor¬
werpen en materialen.
5. Museadienen te kiezenvoor doelgroepenwaar ze
zich expliciet op gaan richten. Demogelijkhedenvan
de regio en het museumzelf zijn zeer bepalendvoor
die keuze.
6. Dat geldt natuurlijk ook voor de keuzevan het
inzetten van behoudsaspectenin de presentatie.
Het dient aan te sluiten op de werkwijze die het
museumal heeft. Als je het museumals bedrijf wilt
laten zien aan museumbezoekers,dan is deskundig¬
heid en professionaliteit van de organisatie natuur¬
lijk wel noodzakelijk.

1www.dekunstvanhetbewaren.nl(RijksmuseumTwenthe)
2Letty Ranshuysen,Anna Elffers, i.s.m.DorineStijkel Publieksverbredingin deGelder¬
semusea,Rotterdam, maart 2004. te vinden op www.gelderserfgoed.nl,onder docu¬
menten.
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Dederde kadertekst bij dit artikel, 'Proefopstellingen,
Het Leuvensemuseum in beweging', staat op pagina 32.

Hans Memling 'live'
Op 18 december2001 werd de 'open
restauratie' van Christusmet zingen¬
de enmusicerendeengelenvan Hans
Memling aan de persvoorgesteld.
Dezedrie panelen behoren tot de
topwerken in de collectie van het
Koninklijk Museumvoor Schone
KunstenAntwerpen (KMSKA).De
restauratie ervan past in het nieuwe
beleid van de directie van het
Koninklijk Museum.
Hoewel het concept van 'open res¬
tauratie' niet nieuw is - in het bui¬
tenland vond in die zin al een aantal
initiatieven plaats - is het een
innoverenden ambitieus project
voor het nieuwe restauratieatelier
van het Koninklijk Museum.Het past
tevens in de doelstelling van de
afdeling eollectiebehoud en -beheer
om musealeactiviteiten, die norma¬
liter achter de schermenplaatsvin¬
den, op een aantrekkelijke en infor¬
matieve wijze voor een breed publiek
zichtbaar te maken.
Eenbijkomend argument voor deze
'open restauratie' vloeit voort uit het
vooronderzoek:De restauratie zou
langdurig en ingrijpend worden. Het
voor lange tijd (meerdan 5 jaren)
niet zichtbaar zijn van een van de
topwerken uit de collectie leek wei¬
nig publieksvriendelijk.

Opening van het
nieuwe NAi Open
Maquettedepot
Het NederlandsArchitectuurinstituut
(NAi) beheert de Rijkscollectie
maquettes.Omdat dezecollectie uit
zijn jas groeit, opendeop 8 septem¬
ber het nieuwe NAi OpenMaquette¬
depot in de SchiehalA van deVan
NelIe Ontwerpfabriek. Dit inmiddels
75 jaar oude monument is door de
Nederlandseregering voorgedragen
voor de UnescoWereld Erfgoedlijst.
Het depot bestaat uit een door
architectenbureau Van den Broeken
Bakemaontworpen klimaatbox van
600 m2die los in de monumentale
Schiehal is geplaatst. In het depot is
een restauratieatelier opgenomen
waar restauraties live kunnen wor¬
den gevolgd.Met het open depot wil
het NAi zijn publiek een kijkje achter

Het tijdelijke Memlingatelier werd
ondergebracht in een van de grote
tentoonstellingszalen. Eenglazen
wand werd geplaatst om het contact
tussen bezoekeren restaurator
enigszinste beperken.
Naarmate het restauratieproject vor¬
dert, trachten wij de aandacht van
de bezoekervast te houden.Zo heb¬
ben tijdelijke zaalpresentaties in het
Memlingatelier bepaaldeaspecten
van de restauratiebehandelingof
van de schilderijen uitgediept. Zo
werd de presentatie over de afge¬
beeldemuziekinstrumenten met de
medewerkingvan het Muziekinstru¬
mentenmuseumBrusseluitgewerkt.
Eenvideomontage in het atelier
toont permanent het verloop van
reedsuitgevoerde behandelingen.
Verder is er om de drie maandeneen
'open deur', waarbij direct contact
tussen bezoekeren restaurator
mogelijk is. Met dezeacties trachten
wij de betrokkenheidvan het publiek
te meten. Kanmen het publiek voor
een lang project boeien, kunnen bij¬
zondereevenementenen presenta¬
ties de aandacht verlevendigen,zijn
er bezoekersdie terugkeren?
Eentussentijdse evaluatie maakt een
aantal zakenduidelijk. Zo hebbenwe
gemerkt dat de bezoekersteedsactie

de schermenbieden. Bezoekerskrij¬
gen een beeldvan de informatie-
waarde en de variëteit van de
maquettecollectie en zien hoe een
maquette wordt gerestaureerden
geconserveerd.
Voor publiek was het depot voor het
eerst open op zaterdag 10 september
van 10.00tot 17.00 uur tijdens de
OpenMonumentendag. Hierna is het
OpenMaquettedepot op iedere laat¬
ste zondag van de maand toeganke¬
lijk voor publiek.
Inschrijven hiervoor kan op
www.nai.nl/openmaquettedepot.

verwacht bij een 'open restauratie',
en dat een (luidruchtig) publiek voor
restauratoren storend kan werken.
We worden bij dit project echter
voornamelijk geconfronteerd met
een aantal organisatorische proble¬
men, zoals definan-
ciering op lange termijn en het
beslagop de personeleinzet voor
het langlopende project. De reactie
van het publiek is uitermate positief.
Debezoekerblijkt bijzonder geboeid
door een activiteit die normaliter
achter de schermenplaatsvindt en
waarbij nu een tipje van de sluier
wordt opgelicht.

Yolande Deckers,
afdelingshoofd
eollectiebehoud
en -beheer a.i.
Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten
Antwerpen

Doorkijk open maquettedepot NAI.
Foto: KeesSpruijt
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Ervaringen met prijsbeleid
Gratis toegang garandeert niet meer publiek

Girbe Buist,

provinciaal

museumconsulent,

Overijssel.

Letty Ranshuysen

Krista Visscher

26

De publieke toegankelijkheid van musea neemt de laatste tijd een pro¬
minente plaats in op de beleidsagenda. Dit beleid richt zich op het
beperken van drempels voor het museumbezoek. Dezedrempels kunnen
zowel van fysieke, culturele, intellectuele als van financiële aard zijn.

Door de toegankelijkheid van de musea in de meest let¬
terlijke zin van het woord te verbeteren, trachten de
overhedenen museade fysieke belemmeringenvoor een
museumbezoekzoveel mogelijk teniet te doen.Via mar¬
keting, communicatie, educatie en de presentatie wordt
verder geprobeerdculturele en intellectuele drempels
weg te nemen. Financiëledrempelsworden afgezwakt
via kortingen of gratis toegang voor doelgroepen,en de
invoering van dagenof dagdelenwaarop museagratis
toegankelijk zijn voor iedereen.
Devraag of museadoor prijsverlaging of gratis toegang
meer of ander publiek trekken, werd voorgelegd aan
zowel Letty Ranshuysenvan OnderzoeksbureauLetty
Ranshuysenuit Rotterdam als KristaVisschervan bureau
APEB.V.uit DenHaag,eenvan de auteurs van het rap¬
port "Musea en plein publique".Dit rapport uit 2002
gaat over de effecten en vormgeving van gratis toegang
in musea.

Krijg je met lagere prijzen of gratis
toegang meer publiek in musea?
Visscher: 'Alhoewel het museumpubliekniet erg gevoelig
is voor de prijs van museumbezoek,zullen lagere prijzen
of gratis toegang tot extra museumbezoekenen hogere
prijzen tot minder bezoekenleiden. Uit de literatuur
blijkt het effect van gratis toegang het grootst. Na
invoering stijgt het aantal bezoekenmet 30 a 40%. Na
verloop van tijd zal een deel van de extra aandacht weer
wegebben.Hoewel het effect gering is, leidt gratis toe¬
gang wel eerder tot toevallige bezoekenen bezoekenuit
nieuwsgierigheid. Bij gratis bezoekis het bovendienmin¬
der snel een probleemals het museumtegenvalt.
Het effect van gratis toegang of lagere prijzen hangt
sterk af van bijvoorbeeld de aard van de collectie, de
hoogte van de voormalige toegangsprijs, de vormgeving
van het prijsbeleid en de communicatiestrategie bij grote
prijsveranderingen.Gratis toegang of het afschaffen
daarvan gaat doorgaansgepaardmet veel publiciteit in
de media, zoals in Londen(permanentegratis toegang)
en Parijs (ééngratis zondag per maand),waar wij case¬
studies hebbengedaan.Hier zag je bijvoorbeeld een
enorme stijging van het aantal bezoekersnet na invoe¬
ring van de gratis toegang. Eenanderesuccesfactor is
dat in Frankrijk en Engelandde gratis toegang op natio¬
naal niveau is ingevoerd.Dit sorteert veel meer effect
dan wanneer een individueel museumgratis toegang
invoert.
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Ookde vormgeving van het prijsbeleid is van invloed op
het aantal extra bezoeken.In Frankrijk gaat het om 12
gratis zondagenper jaar. Opjaarbasis zal het effect van
dezezondagen niet heel groot zijn. Daarnaastheeft een
deel van het publiek van de maandelijksegratis zondag
zijn bezoekverschovenvan een dag met entreeheffing
naar de gratis zondag.Aan de andere kant zijn er ook
mensendie de gratis zondag mijden vanwege de drukte
en op een andere dag komen.Permanentegratis toegang
heeft het grootste effect.'

Ranshuysen:'In hoeverreprijsreducties en gratis bezoek
tot meer publiek leiden, is niet eenduidig te beantwoor¬
den.Voor reedsgeïnteresseerdpubliek kan dit de drem¬
pel verlagen,waardoor ze eerder tot een bezoekkomen.
Volgens 'Musea en plein publique' kan gratis toegang
een toename van gezinsbezoek,studenten en mensenuit
de regio tot gevolg hebben.Het is naïef om te veronder¬
stellen dat er met prijsreducties en gratis toegang ander
(meerdivers) publiek kan worden getrokken, aangezien
sociale en kennisdrempelsveel zwaarder wegen dan
prijsdrempels.
Kortom: als het aanbod in een museumje niet aan¬
spreekt,ga je er ook niet heenals je korting krijgt of als
het gratis is. Het zijn in feite alleen reedsgeïnteresseer¬
den die met kortingen of gratis entree over de streep
getrokken worden. Eengeneralegratis toegang kan ove¬
rigens ook averechtswerken, omdat de prijs vaak als
indicatie voor kwaliteit wordt beschouwd.Uit diverse
door mij uitgevoerde paneldiscussiesmet vertegenwoor¬
digers van het in museumbezoekonervaren publiek,
blijkt dat zij veronderstellen dat als een museumgratis
is, het wel niet erg goed en aantrekkelijk zal zijn. Een
prijsverhoging of het omzetten van gratis bezoekin
betaald bezoekblijkt overigensniet snel te leiden tot
publieksverlies.Zo stegen de entreekostenvan de Neder¬
landsemusea in de periode 1985-1992 met 40% en
toch nam het aantal museumbezoekenin die tijd fors
toe.
Toende toegangsprijzen in de periode 2000-2003
opnieuw met 40% stegen, leidde dit ook niet tot
publieksverlies.
Uit onderzoekblijkt verder dat de bezoekersvan kleine
museameestal geen problemen hebbenmet de verho¬
ging van de entreeprijs, want bij kleine musea ligt de
toegangsprijs die bezoekersredelijk achten, nogal eens
hoger dan de werkelijke prijs.'
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Trek je met lagere toegangsprijzen
of zelfs gratis toegang ook een
ander, meer divers publiek?
Visseher:'Het effect op de samenstelling van het
publiek is niet zo groot. Gratis toegankelijke museaken¬
nen doorgaanseenvergelijkbare publiekssamenstelIing
naar sociaal en demografischekenmerken,als vergelijk¬
bare museamet entreeheffing. Bevolkingsgroepenin
achterstandssituatiesweten ook de weg naar gratis
museaminder goed te vinden. Wel heeft gratis toegang
vaak een relatieve toename van het gezinsbezoek,stu¬
denten en mensenuit de regio tot gevolg en blijven
mensengemiddeld wat korter in het museum.Degratis
entree trekt vooral mensenmet culturele preferenties
en competenties die anderswegenshun financiële posi¬
tie geen of weinig museumbezoekenbrengen.Toch
moetje niet uitsluiten dat gratis toegang wellicht de
preferentiesvan bepaaldebevolkingsgroepenkan bijbui-
gen in de richting van een grotere belangstelling voor
musea.Dit leidt tot een procesvan gewoontevorming,
dat kan worden versterkt via educatie en marketing.'

Ranshuysen:'Zoals ik eerderzei, is het naïef om te ver¬
onderstellen dat er met prijsreducties en gratis toegang
ander (meerdivers) publiek kan worden getrokken, aan¬
gezien sociale en kennisdrempelsveel zwaarder wegen
dan prijsdrempels.
Volgensmij werkt het veel beter om selectieve kortin¬
gen of gratis toegang voor specifiekedoelgroepen in te

stellen. Eendoordacht prijsdiscriminatiebeleid, gericht
op specifiekedoelgroepen.Denkaan kortingen met CJP,
stadspassen,gezinskortingen en kortingen voor sociaal-
culturele excursiegroepenen aan gratis bezoekvoor
groepen uit het basisonderwijs,studenten uit het voort¬
gezet onderwijs, HBOen van universiteiten. Dit is zin¬
voller dan gratis entree of het geforceerd laag houden
van de toegangsprijs. Dewinst in publieksbereikdaarvan
staat waarschijnlijk niet in verhouding tot het verlies in
publieksinkomsten.Want ervaren museumbezoekers
hebbenvaak een Museumkaart of zijn best bereid om
de volledige toegangsprijs te betalen en dit laatste geldt
ook voor toeristen, voor wie een museumbezoekeen
waardevolle invulling is van hun vakantie of dagtochtje.
Laagdrempeligemusea,zoals kastelen,museawaar een
bepaaldambacht centraal staat, natuurmusea of kind¬
vriendelijke musea,zullen overigensmeer succeshebben
met het bereikenvan ander nieuw publiek dan musea
die beter aanslaanbij het meer ingewijde publiek zoals
museavoor moderne kunst. Wanneer een museum
selectieveprijsreducties inzet om een breder publiek te
trekken, dient het aanbod in het museumwel aan te
sluiten op de sociale achtergrond en de culturele com¬
petenties van de doelgroepenwaaraan de korting wordt
aangeboden.Anderswerkt dit averechts: de bezoeker
doet geen positieve ervaring op, komt nooit meer terug
en mijdt in het vervolg ook anderemusea.Als het
museumwel aanslaat, kan dit zorgen voor mond-tot-
mondreclame.Bovendienzal de bereidheid om eenvol-

Ingressusmaakt
• Digitaliserenvan collecties
d.m.v. data entry van registratiekaarten,
inventarisboeken en data conversie van
oude bestanden
• Registratie van (museum)collecties
• Detachering
• Digitale nieuwsbrieven
• Gebruikersonderzoek
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Onzeaanpakiskwalitatief,
innovatiefenkostenbesparend.
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MuseumgoudA, Legermuseum, Stedelijk Museum
Amsterdam, Instituut voor Beeld en Geluid, Gemeente¬
archief Amsterdam, Museum De Fundatie, Tresoar,
Tropenmuseum, Historisch Centrum Overijssel,
Koninklijke Bibliotheek, Instituut Collectie Nederland.

uwcollecties
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NeemvoormeerinformatiecontactopmetGerde BruynofSaskiaRutten
Ingressus bv, Postbus 2341, 3000 CH Rotterdam.
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gende keer de volle toegangsprijs te betalen dan toene¬
men.'

Hoe groot is het effect van prijs¬
verhogingen bij musea?
Visscher: 'Onderzoeknaar de effecten van de hoogte van
toegangsprijzen op het aantal museumbezoekenleidt tot
betrekkelijk eenduidige conclusies.Op korte termijn zijn
de effecten van prijsveranderingenop het aantal bezoe¬
ken bescheiden,vergelekenmet andere consumptiegoe¬
deren: elke procent prijsverhoging leidt tot 0,1 a 0,3%
bezoekdalingbij musea.Op lange termijn is het effect
van prijsstijgingen groter doordat het procesvan
gewoontevorming wordt afgeremd. Bij de beslissingeen
museumte bezoeken,spelende preferenties en culturele
competenties van menseneen belangrijke rol. Mensen
met grote belangstelling voor musea,laten zich - bin¬
nen zekeregrenzen - door hogere toegangsprijzenmaar
beperkt weerhoudenvan een bezoek.Gewoontevorming
speelt een belangrijke verklaring van het museumbezoek.
Omgekeerdlaten mensenmet weinig belangstelling voor
musea,zich in beginsel niet zo snel via lage toegangs¬
prijzen of gratis toegang verleiden tot een bezoek.'

Ranshuysen:'Musea die zich op de echte liefhebber
richten (moderne kunstmusea,specialistischemusea),
kunnen meervragen dan museadie meer en divers
publiek beogen.Voor de sterk gemotiveerde bezoeker
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telt de prijsdrempel nu eenmaal niet zwaar.Wat een
museummaximaal aan entree kan vragen, is afhankelijk
van de omvang en het publieksbereikvan een museum.
Uit de MuseumMonitor 2003/2004 blijkt dat bezoekers
van de grootste onderzochte museagemiddeld 6,30 euro
over hebbenvoor de entree van eenvolwasseneen 3,10
euro voor een kinderkaartje, bij kleine museagaat het
respectievelijk om 3,80 euro en 1,60 euro. In grote
museabrengt men dan ook veel meer tijd door dan in
kleine musea,dat zal, naast het veelal uitgebreide aan¬
bod van aanvullende presentatiemiddelenen activitei¬
ten, de redenzijn dat men er meervoor wil betalen.'
Detoegangsprijs blijkt overigens regelmatig lager te lig¬
gen dan onervarenmuseumbezoekersverwachten, blijkt
uit door OnderzoeksbureauLetty Ranshuysenuitgevoerd
publieksonderzoek.Deperceptie van de toegangsprijs
vormt dus somseen belangrijkere belemmering dan de
toegangsprijs zelf.

Welke aanbevelingen hebben jullie
voor het prijsbeleid in musea?
Visscher: 'De prijs moet onderdeelzijn van het totale
marketingbeleid. Met alleen prijsverlaging of gratis toe¬
gang kom je er niet. Gratis toegang biedt geen garantie
voor stijgende bezoekersaantallen.Eendergelijke maat¬
regel vraagt altijd extra marketinginspanningen.Een
maandelijksegratis zondag of vrijdagavond met speciale
rondleidingen zou het karakter kunnen krijgen van een
happening die niet gemist mag worden, zoals bijvoor¬
beeld de museumnacht.Gratis toegang voor jongeren in
combinatie met een op jongeren aangepastepresentatie
van de collectie zou meer bezoekvan jongeren kunnen
genereren.'

Ranshuysen:'Ik geloof meer in selectieve kortingen en
gratis toegang voor specifiekedoelgroepen.Het aanbod
van het museumdient dan wel aan te sluiten op de
sociale achtergrond en de culturele competenties van de
doelgroepenwaaraan de korting wordt aangeboden.
Behalveprijsdiscriminatie gericht op specialedoelgroe¬
pen, is meer prijsdifferentiatie mogelijk. Uit de Museum-
Monitor blijkt een grote bereidheid om extra te betalen
voor aanvullende diensten, zoals lezingen, rondleidingen,
kinderactiviteiten of stadswandelingen.Door hier extra
geld voor te vragen kunnen museawellicht meer inkom¬
sten verwerven.'
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AmuseeVous vzw
Er zit muziek in het
museum
Jongerenen musea:water en vuur?
VolgensAmuseeVouskan het anders
mits met een inspanning van de
museaen een dosisgoodwill van
jongeren. AmuseeVousvzw wil tus¬
senpersoonen klankbord zijn: leef¬
tijdsgenoten prikkelen en nieuwsgie¬
rig makenvoor de rijkdom van
musea.AmuseeVouswil ook samen
met de museummedewerkersop
zoek gaan om het museumen zijn
collectie op een voor jonge mensen
frisse manier in de kijker te zetten.
Museaverdienen een plaats in de
leefwereld van 16-26-jarigen, maar
omgekeerdook.

AmuseeVoussloeg met RockWerch-
ter, een openlucht muziekfestival
met wereldfaam, de handen in
elkaar en lanceerdehaar eerste
actie. Festivalgangersvan Rock
Werchter konden in juli, augustus en
september2005 op vertoon van hun
festivalbandje gratis binnen in 26
Belgischemusea.Het stoffen bandje
werd aan alle festivalgangers uitge¬
deeld in ruil voor hun toegangs¬
ticket. Het kwam erop aan dit band¬
je heel de zomer lang rond de pols
te laten.

AmuseeVouswas present op de wei
met een 'festivalmuseum' met
kunstwerken van popartiesten en
jonge fotografen. Meer dan 18 000
festivalgangers lieten zich verleiden
tot een bezoek.DeWerchterbezoe-
kerswaren verrast door de aanwe¬
zigheid van een museumop de festi¬
valwei, overwegend in positieve zin.
AmuseeVouskon geen betere plaats
indenkenom met de doelgroep in
contact te komen.

25 Belgischepopartiesten, het kruim
van de Belgischerockscène, onder¬
steundenAmuseeVousen gingen een
peter/meterschapaan met hun favo¬
riete museum.Zo koosMauro Paws-
lowski voor het Legermuseum,Axl
Pelemanvoor het Rubenshuisen Luc
DeVosvoor het MuseumDr.Guis-
lain. Alle artiesten en hun musea
werden gebundeld in een attractieve
museumgids.Aan alle geïnteresseer¬
den werd dezeWerchterMuseumGids
uitgedeeld. Dezehandige pocketgids
bevat praktische info over de deel¬
nemendemuseaen kunstzinnige
foto's van de deelnemendeartiesten.
Voor de actiefste museumbezoekers
lanceerdeAmuseeVouseen wed¬
strijd. Opde stand en in de deelne¬
mendemuseawerden stripkaarten
uitgedeeld. Deuitdaging bestond

erin om zoveel mogelijk museate
bezoeken.Wie de meestemusea
heeft bezocht, maakt kansop een
kunstwerk van RudyTrouvé(ex-
Deus)of een citytrip met Virgin. Van
juli tot september hebben ruim 8000
jongeren de weg naar de deelne¬
mendemuseagevonden. In alle
deelnemendemuseawerden de fes¬
tivalbezoekersgeregistreerdvolgens
woonplaats en geboortejaar.

AmuseeVousheeft nog meer in haar
mars.De recent opgerichte vzw voor
en door jongeren organiseert in het
najaar de AVsoirées.Jong aanstor¬
mend cultuurtalent krijgt een forum
binnen het unieke kadervan drie
musea in Leuven,Gent en Antwer¬
pen.Vooral beeldendekunst en
muziek staan centraal. Deperfor¬
mersworden gerekruteerddoor het
organiserendejongerenteam. Het
accent ligt op jong artistiek talent,
met of zonder een kunstopleiding.

AmuseeVousblijft in de toekomst
nieuwe wegen zoekenom jongeren
en museadichter bij elkaar te bren¬
gen.

)iHU

IsabelLowyek,
coördinator
AmuseeVous

Voormeer
informatie:
www.amuseevous.be

Gratis toegang. Ook
voor het Hasseltse
stadsmuseum?
Het Stadsmus,het vernieuwde Has¬
seltse stadsmuseum,kooservoor om
bij de opening op 1 oktober 2005 de
deuren gratis open te stellen voor
het publiek. Het museumwordt een
echt stadsmuseum:over,voor en van
de Hasselaren.Het vindt op die
manier als stadsmuseumaansluiting
bij de missievan de stad: 'Hasselt
aan de Hasselaren'.Vanuit dezevisie
werd nagedacht over het al of niet
permanent gratis toegankelijk
makenvan het museum.
Eenanalysevan het prijsbeleid in
het Stedelijk MuseumStellingwerff-
Waerdenhof, de voorloper van het
huidige Het Stadsmus,leerdedat
zo'n 65 tot 70% van het totale aan¬
tal bezoekershet museumgratis
bezocht. De30% betalende bezoe¬
kers konden bovendien nog van een

hele rits kortingsmogelijkheden
genieten, waardoor de opbrengst via
toegangstickets bijzonder laag lag.
Enkelevaststellingen in de literatuur
sloten aan bij de doelstellingen van
Het Stadsmus.Zo zou gratis toegang
het grootste effect hebbenop de
mensenuit de eigen stad en de
regio, de primaire doelgroepvan het
stadsmuseum.Gratis toegang zou
leiden tot meer toevallige bezoekers
en bezoekenuit nieuwsgierigheid.
Als je er niet voor moet betalen, is
het immers minder snel een pro¬
bleem als het museumtegenvalt.
Het Stadsmuswil een natuurlijke
loop creëren binnen en buiten het
museum,bijvoorbeeld als vertrek- of
eindpunt voor een stadswandeling.
Gratis toegang lijkt hiervoor een ins¬
trument.
Deuiteindelijke beslissing is genu¬
anceerd: de toegang is gratis, maar
voor extra's, zoals de luistergids,

lezingen,educatieve activiteiten,
rondleidingen en ook voor bepaalde
tentoonstellingen, moet wel betaald
worden.
Het verlies van de entreegeldenvoor
het museum,wordt goedgemaakt
door het budgetteren van hogere
werkingskosten in de stadsbegroting.

Voor Het Stadsmusis gratis toegang
één van de instrumenten om de
doelstellingen te realiseren.Gratis
toegang is een onderdeelvan de
hele communicatiecampagnevoor
het nieuwe stadsmuseum.Uiteinde¬
lijk is het koffiedik kijken wat het
directe (en langetermijneffect zal
zijn van de gratis toegang voor het
museum.Door de naamsverandering
en de herinrichting spelen immers
heel wat andere elementen mee.

V
Het
Stadsmus
THUIS IN HASSELT

JoanieDehullu,
stafmedewerker
publiekswerking
StedelijkeMusea
Hasselt

Voor meer
informatie over
Het Stadsmus,
www.hetstadsmus.be
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van het ene stadsplein naar het
andere kan reizen,dat laagdrempelig
en openbaar toegankelijk is, en
waarin kunstwerken zich voordoen
als beweeglijke, kameleontischever¬
schijningen. Overdagblijft het pavil¬
joen gesloten en refereert het aan de
vorm van het klassiekemuseummo¬
del: de witte schoenendoosvan 15 x
6 x 6 m die gesloten is, onverander¬
lijk, neutraal ten opzichte van de
kunst die erin gepresenteerdwordt
en hoogdrempeligvoor het publiek.
Renevan Engelenburgheeft getracht
met zijn installatie het tegendeel
van dit klassiekemuseummodelte
presenteren.Na zonsondergangont¬
vouwt de blokachtige vorm zich in
een spectaculaire beweging waaruit
een open architectonische structuur
ontstaat waar het publiek om- en
doorheen kan lopen. Dewitte muren
van het 'Pleinmuseum'blijken dan

zeven projectievlakken te zijn: als de
huid van een kameleonkunnen deze
wanden steedsweer verschillende
beeldenopnemen.Deconservator
moderne kunst van het Centraal
Museumverzorgdede programme¬
ring: zevensolotentoonstellingen,
waarbij elke avond het werk van een
andere kunstenaarwordt gepresen¬
teerd. Hieronder o.a. een choreo¬
graaf, een filmer en een componist.
Het heeft geresulteerd in een mooie
reekswerken die dezezomer te zien
geweest is in Utrecht, Rotterdam,
Nijmegen,Groningen,Antwerpen,
Middelburg en Amsterdam.Detour¬
nee eindigde daar op het Museum¬
plein - niet voor niets de omkering
van 'Pleinmuseum'.

Meta Knol,
conservator moderne Et hedendaagsekunst
Centraal Museum Utrecht

Voormeerinformatie:www.pleinmuseum.nl

meer bezoekersover de vloer dan
'normaal' (het betreffende weekeinde
in 2002 en 2003) terwijl andere
museaer amper op vooruitgaan.
In de grotere steden is 'museumhop¬
pen' een geliefde bezigheid: meerde¬
re museaworden kort bezocht.Voor¬
al oudersmet kinderen makendruk
gebruik van het gratis rondje: uit
publieksonderzoekblijkt dat zij zeer
positief zijn over de actie.
In januari 2006 komt de begeleiden¬
de werkgroep na drie gratis rondjes
met een tussenbalanswaarin ook de
ervaringenvan de museaworden
meegenomen.

Hiske Land,

consulent publiekstaken Erfgoedhuis Utrecht

Voormeerinformatie:ErfgoedhuisUtrecht,
h.land@erfgoed-utrecht.nlen
www.gratisrondjemusea.nl

ruim 30 museagedurendeeen week¬
einde gratis toegankelijk. Degratis
rondjesvinden plaats aan het begin
van de zomervakantie,en in het
laatste weekeindevan oktober.
Doel van de provincie is mensenver¬
leiden tot museumbezoek- deze
actie zou moeten leiden tot toename
van 2°/obezoekersop jaarbasis.Voor
dezeactie stelt de provincie gedu¬
rendevier jaar € 100.000 per jaar
beschikbaar.Met dit geld worden de
deelnemendemuseagecompenseerd
voor gederfde inkomsten.
Permuseum is een uitkoopsom
bepaaldop grond van de bezoekcij¬
fers in de betreffende weekeinden in
2002 en 2003.

Uit de cijfers na twee 'gratis rondjes'
blijkt dat het effect van gratis entree
sterk uiteenloopt: een aantal vooral
kleinere museakreeg tot tien keer

Museum't Vurhuus(Bunschoten-GratiS rondje musea
Spakenburg)staatachterhet DeProvincieUtrecht trakteert op
gratisrondjemusea gratis rondjes: twee keer per jaar zijn

Blok gesloten
Pleinmuseum
Architectonisch ontwerper Renevan
Engelenburgstelde zich het museum
van de toekomst voor. Hij ontwierp
een mobiel, flexibel paviljoen datBlok open

Museumkijkspel
Spelenderwijshet museum ontdekken.
Hetmuseumkijkspeliseen educatief spel voor kinderen vanaf 8 jaar, ieder
spel wordt per museum ontworpen en heeft goede sponsormogelijkheden.
Het spel wordt o.a.toegepast bij het Kaasmuseum inAlkmaar en Museum
Egmond in Egmond aan Zee. Info: EfteesDisplaysTel:07250Ó3754■
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'Our Cultural Past - Your Fut
Het 14e driejaarlijkse ICOM-CC Congres, Den Haag, 12-16 september 2005

Raising Public Awareness: Public stond centraal in de vele bijdragen
tijdens het congres van ICOM-Committee for Conservation in Den
Haag in september jl. Meer dan 900 conserveringsmedewerkers uit 75
landen waren aanwezig om nieuwe ideeën en onderzoeksresultaten uit
te wisselen en te bediscussiëren. ICOM-CC is met 1500 leden wereld¬
wijd verreweg het grootste internationale comité binnen ICOM.

Public awareness,public involvement, public engage¬
ment, public contribution zelfs: Conserveringheeft een
centrale rol te vervullen als het gaat om het betrekken
van publiek bij het behoud en beheervan ons culturele
erfgoed.Zoals FransGrijzenhout, hoofd Educatievan het
ICN,benadrukte: 'De grote uitdaging voor de volgende
decennia is het betrekkenvan een groter gedeeltevan
het algemenepubliek bij ons werk'.
Erwaren bijzondere uitdagende voorbeeldenvan 'public
involvement' en 'public contribution' te beluisteren.Zo
vertelde een restaurator uit Mexico over restauratiepro¬
jecten uitgevoerd te midden van en in samenwerking
met plaatselijke gemeenschappen.'Conserveringheeft
alleen zin als we bij onze mensenhet gevoel ontwikke¬
len dat cultureel erfgoed een deel van henzelf is'.Zo
hoordenwe ook van een unicum in de wereldgeschiede¬
nis: een object (in dit geval het hoofd van een beeld van
de god Ta Reach)werd uit de collectie van een museum
(het Nationaal Museum in PnomPenh,Cambodja)ver¬
wijderd, om weer teruggezet te worden op zijn lichaam
dat zich in het tempelcomplex van Angkor Wat bevond.
Dit gebeurdeevenwel niet voordat voor deze ingreep het
adviesen de toestemming was verkregenvan de plaat¬
selijke bevolking die dit godenbeeldvereert als vertegen¬
woordiger van haar voorouders.Dezebenaderingwerd
bevestigddoor professorAmareswarGaIla van Canberra
University.Hij sprakover concrete erfgoedprojecten in
ontwikkelingslanden als India, Zuid-Afrika enVietnam.
Hij pleitte ervoor om de lokale gemeenschappenzeer
nauw te betrekken bij zinvolle erfgoedprojecten,door op
de eerste plaats zeer goed naar hen te luisteren: 'als
conservatorenmoeten we onzevingers in vuil en mod¬
der durven steken,en meer aandacht opbrengenvoor
levendetradities, het immaterieel erfgoed'.EenTurkse
bijdrage ging over het voorbereidenvan museumstaf en
collecties op de volgende onvermijdelijke aardbeving.
FerozaVerberne,schilderijrestaurator bij het Rijksmuse¬
um Twenthe sprakover het project 'De kunst van het
bewaren': een doorlopend restauratieproject onder het
oog van bezoekersin het museumzelf. Hoe inbedding
binnen de museumorganisatieessentieel is voor het wel¬
slagenvan een continu procesals het voorlichten van
het publiek over zaken betreffende conservering.
Naast dezeplenaire zittingen over de wereldwijde wor¬
steling om het publiek te betrekken bij het conserveren

van ons cultureel erfgoed en de geïntegreerdebenade¬
ring van preventieveconserveringdoor middel van risico
analyse,waren er de sessiesvan de 22 Working Groups
die elk een discipline binnen de conserveringswereldver¬
tegenwoordigen. Ondergetekendeschoof aan bij een
sessievan de Working GroupGraphic Documentsen
hoorde daar o.a. over het consoliderenvan wit krijt met
een aerosol applicatie van gelatine en de nieuwste ont¬
wikkelingen in de strijd tegen inktvraat; bij de sessievan
de Working Group Natural History Collections, waar het
Universiteitsmuseumvan Utrecht en het LeidsMuseum
van Anatomie hun ontzamelingsacties in de anatomi¬
schecollectie Nederlandtoelichtten en verantwoordden
voor een wereldpubliek; bij de sessievan de Working
GroupWood, Furniture and Lacquer,waar we luisterden
naar geluidsopnamesvan vretende houtwormlarven in
meubilair in een exposé(en francais) over de mogelijk¬
hedenom aantasting in eenvroeg stadium te ontdekken
d.m.v.akoestischedetectie.
Degrootste werkgroep binnen ICOM-CCis Preventive
Conservation.In het gefacelifte NderlandseCongresge¬
bouw had dezegroep het grootste auditorium betrokken
en trok volle zalen in de diversesessies.Erwerd onder
anderegesprokenover de nieuwe LightCheck®indicato¬
ren voor het monitoren van het verlichtingsniveau op
zaal; over de risicoanalyseuitgevoerd in gebouw en col¬
lectie van MuseumAmstelkring naar aanleiding van een
vraag over bezoekerslimieten;over te verwachten kli¬
maatveranderingenen hoe daar voortijdig op zinvolle
wijze op in te spelen; over het determineren van ace-
taatzoutuitbloei op keramiek; over een regionaal depot
waarin 16 Deensemuseahun collecties bijeenbrachten;
over de relatie tussen bezoekersen stoffigheid en ver¬
volgens de implementatie van 'stofmanagement' in Brit¬
se historische gebouwen; over het effect van de oriënta¬
tie waarin schilderijen in het vliegtuig worden
getransporteerd (parallel aan de vliegrichting of dwars
erop maakt geenverschil); en over het verhuizen van de
nationale collectie van de DominicaanseRepublieknaar
zijn nieuwe onderkomen.
Voor preprints van dit Congreskunt u terecht bij de
bibliotheek van het ICN,bij de vakconsulentenConser¬
vering van de provinciale afdelingen van het LCMen bij
Culturele Biografie Vlaanderenvzw in Berchem.

ure

EllyPouwels,
consulent
conservering
BrabantseMuseum¬
stichting
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Cultuurkaartje
Openbaarvervoersregelingvoor
basisschoolleerlingenuit Nederlands
Limburg
Erfgoed-, kunst en natuureducatie
kan op school gegevenworden.
Maar buiten het klaslokaal bieden
heel wat museaen andereeducatie¬
aanbiedersvoor leerlingen een
mooie inspirerende leeromgeving.
Naast deze interessanteervaringen
voor kinderen, heeft educatie buiten
de klas zo zijn praktische regelkan-
ten. In een langgerekte provincie als
Limburg is vervoer zo'n praktische
zaak. Hermes(de grootste openbaar
busvervoerderin Limburg) en de
Provincie Limburg hebbensamen
een regeling bedacht om de diverse
locaties en de scholen door middel
van het bestaandeopenbaarvervoer
netwerk aaneente rijgen: het 'cul-
tuurkaartje'.

Voor schooljaar 2005 - 2006 heb¬
ben Hermesen de Provincie Limburg
samenmet StadsbusMaastricht,

Limexen NSReizigersdit nieuwe
kaartje gerealiseerd.Met dit kaartje
kunnen kinderenvan de basisscho¬
len in Limburg op een makkelijke en
betaalbaremanier kennismaken
met het cultuuraanbod in de provin¬
cie. Op dit moment doen ruim 70
instellingen mee.Daaronderzijn een
groot aantal musea,bezoekerscentra
van natuurorganisaties, natuur- en
milieueducatiecentra, muziekscho¬
len, instellingen voor beeldende
kunst en enkele theaters. Leerlingen
wordt door middel van het cultuur¬
kaartje een extra boeiendschooljaar
geboden.

Het kaartje is geldig in de daluren
na 9.00 uur 's ochtends en er gaan
minimaal 6 kinderen met een bege¬
leider mee.Het kaartje is eenver¬
voersbewijsvoor trein en/of bus. De
ritprijs voor één kind voor óf de bus
óf de trein is € 1,50. Eenkaartje
voor bus én trein kost € 2,50. Bege¬
leiders betalen voor de bus € 1,50,
voor de trein € 5,00 en voor bus én

trein € 6,00. Dezeprijzen zijn exclu¬
sief het entreetarief.
Het bezoekaan de locatie wordt
door de school bij de natuur/cul¬
tuurinstelling zelf geregeld,maar
indien de school van dezevervoers¬
regeling gebruik wil maken, kan ze
voor verdereafsprakenen ticketser¬
vice bij de klantenservicevan Her¬
mes terecht. Deschool krijgt dan
uiteindelijk één nota voor vervoer,
entree en eventueel rondleiding of
andereeducatieve producten. Daar¬
naast ontvangt de school een reis¬
adviesmet de bijbehorendevertrek¬
en aankomsttijden.
Al met al een mooie servicewaar¬
door ze in Limburg hopen dat veel
scholen, nu nog meer dan voorheen,
de cultuur- en natuurlocaties gaan
bezoeken.

AgnesVugts,

provinciaalmuseumconsulent

Limburg

Proefopstellingen
Het Leuvense muse¬
um in beweging
Wie vandaag het Stedelijk Museum
Vander Kelen-Mertens in Leuven
bezoekt,staat oog in oog met een
stoet van middeleeuwseheiligen¬
beelden,zalen volgestouwd met
schilderijen en retabels en vitrine¬
kastenwaarin zilver, glas, porselein
en aardewerk in etagesstaan uitge¬
stald. Dewerking en de vorm van
het museumzullen grondig herzien
worden. Rondde huidige kern van
het museum,het 19de-eeuwse
hotel Vander Kelen-Mertens, komt
een hedendaagseuitbreiding. In de

Proefopstelling aanloop naar de geplandeverbou-
middeieeuwse wingen wil het museumhet publiek
beeldenzaal laten kennismakenmet de over¬

vloed aan collectiestukken, waarvan
de meestetot nog toe een sluime¬
rend bestaan leden in de depots.
Door alles massaalvoor het voet¬
licht te brengen,krijgt niet alleen
het brede publiek een zo volledig
mogelijk overzicht van de stedelijke
verzameling.Ookde museumstaf,
bijgestaan door een adviesgroep,
maakt van dezegelegenheid
gebruik om de stedelijke collecties
gedetailleerd in ogenschouwte
nemenen tegelijkertijd te experi¬
menteren met proefopstellingen
(bewegingengenoemd).Dezeduren
van eind 2003 tot begin 2006,
wanneer het museumvoor de duur
van de bouwwerken zijn deuren zal
sluiten.
Met Eerstebeweging - het museale
bezit tot 1600speeldehet museum
meteen de troefkaart uit, met de
middeleeuwseen laatmiddeleeuwse
sculpturencollectie in eenvoorname
rol. Dezepresentatie ging als eerste
open en blijft opgesteld tot het
'oude' museumdefinitief sluit.
Tweedebeweging - 19deeeuw
volgde ruim een halfjaar later en
toont een combinatie van schone

en toegepaste kunsten in een 19de-
eeuwsegeest en in het 19de-eeuw-
se kadervan de salonsvan het
hotel Vander Kelen-Mertens.Zopas
werd Derdebeweging - neogotiek
geopend,en later zal het bezit uit
de 17deen 18de eeuw volgen.
Toch is daarmeeniet alles uit de
kast gehaald. Desomsovervloedige
kwantiteit van de deelcollecties
heeft de organisatoren vooraf reeds
tot een selectie gedwongen,waarbij
in eerste instantie de conditie en de
representativiteit van een object als
criteria gelden.
Debewegingenvolgen elkaar niet
op en wisselenelkaar niet af. Ze
verlopen integendeel parallel en
bieden op die manier stap voor stap
eenzicht op de diversiteit van de
stedelijke collectie. Het einddoel is
eenvernieuwde en uitgebalanceer¬
de vaste presentatie die het muse¬
um een herkenbaaren een heel
eigen gezicht zal geven.

VeroniqueVandekerchove,

conservatorStedelijkMuseumVanderKelen-

MertensLeuven
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Nieuws uit Nederland
Schoiingsbrochure LCM-NMV
Eerdaagszal het nieuwe LCM-NMVScholingsaanbod
Museummedewerkers2006 bij uw organisatie bezorgd
worden. Hierin worden cursussenaangebodenop alle
gebiedenvan musealebasistakenen op diverseniveaus.

ICT-coördinator
LizzyJongma is per 1 mei aangesteldals ICT-coördinator
bij de NMV.Zij zal de Nederlandsemuseaadviserenbij
hun gang naar en verblijf op het wereldwijde web.

Toegankelijk internet
Op internet is iedereengelijk, is de ervaring van veel
gehandicapte internetters. Internet vergroot hun wereld
en hun zelfstandigheid, ledereenzou dan ook dezelfde
toegangsmogelijkhedentot internet moeten hebben,
maar in de praktijk blijkt dat echter niet zo te zijn.
DrempelsWeg, een actueel project van het Landelijk
BureauToegankelijkheid,streeft naar een voor iedereen
toegankelijk internet. Het Landelijk BureauToegankelijk¬
heid maakt webbouwers,bedrijven en organisaties
bewust van de drempelsdie zij, meestal onbewust,
opwerpen.Voor meer informatie: www.drempelsweg.nl .

Publiekspeilingen via internet
Niet alleen het DordrechtsMuseumontdekte het medium
internet als mogelijkheid om een breed publiek toegang
te geven tot beleidsbeslissingen,met hun vraag 'verwijde¬
ren we de aangezette strook lucht van het schilderij
"Herderin" van JacobCuyp',ook de Erfgoedportal Utrecht
vraagt bezoekersvan haar website www.erfgoed-

utrecht.nl naar hun mening: in dit geval over herbestem¬
ming van religieus erfgoed.

www.igem.nl uitgebreid
Dewebsite www.igem.nl, waarop een dertiental Gelderse
musea informatie over hun deelcollecties en objecten
presenteren,is uitgebreid met een hoofdstuk 'Het depot
in'. Eenknop in het hoofdmenu brengt u op diversepagi¬
na's informatie over onder andere de essentievan een
depot, over de gang van een museumvoorwerpvan bin¬
nenkomst tot opname in expositie of depot. Er is een
filmpje met een rondgang door een depot, waarbij de
opbouw en de logistiek worden toegelicht en men een
indruk krijgt van verschillende soorten depots (schilderij¬
en, opgezette dieren). Eenanimatie over de gevarendie
objecten lopen, vormt de opmaat naar een pagina over
actieve en preventieveconserveringen restauratie. Niet
alleen het object wordt hier getoond, ook zijn fysieke
omgeving en de factoren die daar een rol spelen.Dit is
nieuw en uniek in Nederland.

Publicatie Reinwardt Academie
Recentverscheenop de bureausvan onder andere de
museumconsulentende eindexamenscriptieReinwardt
Academie/ faculteit Museologievan Christianne van der
Velden getiteld 'Musea en mensenmet geestelijke
gezondheidsproblemen'.Dezepublicatie in eigen beheer,
onderzoekt de mogelijkhedenom dezespecifieke tot nu
toe uitgesloten doelgroep toegang te verschaffen tot
onze museaen biedt hiertoe een goed bruikbare handrei¬
king.

Nieuws uit Vlaanderen
Het museum is de wereld
Dit museumproject,dat begin 2004 van start ging in de
Koninklijke Museavoor Kunst en Geschiedenisen de
Koninklijke Museavoor SchoneKunstenvan België,wil
beide museablijvend toegankelijk makenvoor mensen
die omwille van sociale, economischeof culturele rede¬
nen weinig of niet vertrouwd zijn met de museumwe¬
reld, zoals kansarmen,maatschappelijk kwetsbarejon¬
geren en vluchtelingen. Omdezemensente kunnen
bereikenwas in eerste instantie de constructie van een
goed geolied netwerk van verschillendeorganisaties uit
het sociaal-culturele veld noodzakelijk.Met eenvaste
groep mensenuit dit veld werd er op maandelijksebasis
geanalyseerdwelke drempelsen ideeënm.b.t. 'een
museum' ervarenwerden en op welke manier een
mogelijk museumbezoekvoor dezegroepen ingevuld kan
worden. Omdat elke organisatie en haar doelgroep bij¬
zonder en uniek zijn, werkten we 'bezoekenop maat'
uit.

Voor meer info, contacteer: Anna VanWaeg, hoofd Edu¬
catieve 8t culturele dienst, Koninklijke Museavoor Kunst
en Geschiedenis,Jubelpark 10, 1000 Brussel.
Tel.: (+32) 02 741 72 97,
e-mail: vanwaeg@kmkg-mrah.be

HEREDUC
HEREDUC(HERitageEDUCation)is een Europeesproject
rond erfgoededucatie.De uitkomst van het project is
een handboekvoor leerkrachten van het basis- en het
secundair/voortgezet onderwijs, dat allerlei ideeënen
tips bevat om met erfgoed aan de slag te gaan in de
klas. Meer informatie over HEREDUCvindt u terug via
www.hereduc.net. Het handboekkunt u bestellen via
Culturele Biografie Vlaanderenvzw
(www.culturelebiografie.be) (10 euro).

Museumpeil24,najaar2005 . 33



I

Krokuskriebels
Van 25 februari tot 5 maart vindt Krokuskriebelsplaats,
een initiatief van de Gezinsbond.Tijdensde krokusva¬
kantie kunnen ouders en hun kinderen genieten van een
speciaal gezinsaanbodin museaverspreidover heel
Vlaanderen.Meer informatie via www.krokuskriebels.be
of info@krokuskriebels.be.

Market'eum '05
Het verslagboekvan het congresMarket'eum '05 is
inmiddels van de pers gerold. Het congres rond muse-
ummarketing vond plaats op 14-15 maart 2005 in Brug¬
ge en kon op heel wat belangstelling uit deVlaamseen
Nederlandsemuseumwereld rekenen.In de publicatie
zijn niet alleen alle bijdragen van de plenaire sprekers
opgenomen,maar vindt u eveneenseen begripsom¬
schrijving en bibliografie terug. Bovendienworden de
onderzoeksresultatenvan een doorlichting van Vlaamse
en Brusselsemusea,op het vlak van marketing in de
publicatie uitgebreid belicht. Het boek kunt u bestellen
via Culturele Biografie Vlaanderenvzw (www.culturele-
biografie.be) (10 euro).

Nieuwe Museumgids
Vlaanderen & Brussel
Sinds 12 september2005 ligt DeMuseumgidsVlaande¬
ren ft Brussel in de boekhandel,het actuele en complete
overzicht van alle musea in Vlaanderenen Brussel,een
realisatie van OpenbaarKunstbezit in Vlaanderenvzw, in
samenwerkingmet Culturele Biografie Vlaanderenvzw
en de ProvincialeMuseumconsulenten.Meer dan 400
collecties komen aan bod. Culturele Biografie Vlaande¬
ren vzw bezorgdeelk museumdat opgenomenwerd in
de hoofdlijst van de gids, één gratis exemplaar.Indien u
extra exemplarenwenst, kan u die bestellen via ons
online bestelformulier www.culturelebiografie.be (6
euro, plus verzendingskostenvoor Nederland)

Vormingsaanbod 2006
Sinds7 oktober is de brochureVormingsaanbod2006
voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documen¬
tatiecentra, erfgoedcellen en museaverkrijgbaar.
Zij bevat het volledige overzicht van de één- en meer¬
daagsevormingsactiviteiten, aangebodendoor de pro¬
vinciale museumconsulentenen de consulenten van

Culturele Biografie Vlaanderenvzw. Debrochure werd
verstuurd naar alle musea.Wie extra exemplarenwenst,
neemt contact op met de provinciale museumconsulent
of met Culturele Biografie Vlaanderenvia de hierboven
vermelde kanalen.

Pas geopend
Het BELvuemuseumin Brussel.Het vroegereBellevue-
museum,naast het Koninklijk Paleisin Brussel,was
gewijd aan de Belgischemonarchie en haar leden.
Op 19 juli werd het geheelvernieuwde museumgeo¬
pend als het enige museumdat de geschiedenisvan
Belgiëonthult: vanaf de volksopstand in 1830 tot aan
de federale Staat van vandaag.De locatie en het
gebouw zelf - eenvoormalig 18de-eeuws luxehotel en
prinselijke residentie - zijn op zich een bezoekwaard.
Voor meer informatie: www.belvue.be

Het Stadsmus
Op 1 oktober 2005 opende in Hasselthet totaal ver¬
nieuwde stedelijk museumonder de nieuwe naam
Het Stadsmus,in het bekendedubbelpandStellingwerff-
Waerdenhof. In Het Stadsmusstaat de mens,de Hasse¬
laar, centraal als motor voor de ontwikkeling van de
stad en de omgeving. Het Stadsmusvertelt het verhaal
van de inwoners van Hasselten hoe zij zorgden en nog
zorgen voor de ontwikkeling van hun stad. Dit vanuit
historisch, politiek, volkskundig en cultuurhistorisch per¬
spectief. Detoegang is gratis, www.hetstadsmus.be

Nieuwe Museumprijzen in 2006
OpenbaarKunstbezit in Vlaanderenvzw organiseert
vanaf 2006 een nieuwe museumprijs in samenwerking
met het advocatenkantoor Linklaters DeBandt.Er is een
prijzenpot voorzien van 3 x € 10.000voor een museum
uit Vlaanderen,Brusselen Wallonië. Naast dezegeldprij¬
zen, die door een professionelejury worden toegewezen,
zal er ook een publieksprijs zijn die via een website kan
gekozenworden. Eenoriginele publiekswerkingmet
aandacht voor specifiekedoelgroepenzal éénvan de
criteria, zijn waarop de jury zich zal baseren.
Degeldprijs zal ook moeten besteedworden aan een
drempelverlagendof publieksontsluitend project.
Meer informatie bij OpenbaarKunstbezit in Vlaanderen
tel. (+32) 03 224 15 30.

Aanvullingen & correcties
Door een technische storing is in het vorige nummer
(23, pag. 24) de naam van drs. Hannekevan Zuthem,■■
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conservator NederlandsOpenluchtmuseum,weggeval¬
len bij haar artikel Poppenen mensen.Tevensstaat
haar naam niet correct in de inhoudsopgave.



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-viaanderen.be E r.broekhuis@museumhuisgroningen.nl
MiekeVan Doorselaer
T (+32) 09 267 72 85 FRIESLAND Mirjam Pragt
E mieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be Museumfederatie Fryslan
ProvincieOost-Vlaanderen,9de directie-musea T (+31) 058 213 91 85

E mpragt@museumfederatiefryslan.nl
WEST-VLAANDEREN

ReinoudVan Acker DRENTHE PimWitteveen
T (+32) 050 40 35 70 Drents Plateau
E reinoud.van_acker@west-vlaanderen.be T (+31) 0592 30 59 34
Dienst Cultuur, ProvinciehuisBoeverbos E p.witteveen@drentsplateau.nl

ANTWERPEN OVERIJSSELGirbe Buist
Annemie Adriaenssens Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
T (+32) 03 240 64 29 T (+31) 038 422 50 30
E anna-maria.adriaenssens@admin.provant.be E kco@kco.nl
DienstAlgemeenCultuurbeleid

GELDERLANDJacobusTrijsburg
LIMBURG Stichting GeldersErfgoed

Anne Milkers T (+31) 0575 51 18 26
T (+32) 011 23 75 80 E j.trijsburg@gelderserfgoed.nl
E amilkers@limburg.be
Anna Geukens UTRECHT AnneliesJordens
T (+32) 011 23 75 21 Stichting ErfgoedhuisUtrecht
E ageukens@limburg.be T (+31) 030 234 38 80
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed E a.jordens@erfgoed-utrecht.nl

NOORD-HOLLAND
VLAAMS-BRABANT Birgitta Fijen

RebeccaSchoeters Stichting Museaal EtHistorisch Perspectief
T (+32) 016 26 76 19 Noord-Holland
E rebecca.schoeters@vl-brabant.be T (+31) 023 553 14 98
Dienst Cultuur E fijen@mhp-nh.nl

ZUID-HOLLAND
VLAAMSEGEMEENSCHAPSCOMMISSIE Judith Tegelaers

PeggyVoesterzoons Stichting ErfgoedhuisZuid-Holland
T (+32) 02 208 02 94 T (+31) 015 215 43 50
E peggy.voesterzoons@vgc.be E tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl
ErfgoedcelBrussel,Directie Cultuur

ZEELAND LeoAdriaanse
CULTURELEBIOGRAFIEVLAANDERENVZW. Stichting Cultureel ErfgoedZeeland

LeonSmets,consulent behoud en beheer T (+31) 0118 67 08 70
T (+32) 03 224 15 47 E lcm.adriaanse@scez.nl
E leon.smets@culturelebiografie.be NOORD-BRABANT
Steven Leman,consulent ICT JulesVerschuuren
T (+32) 03 224 15 44 BrabantseMuseumstichting
E steven.leman@culturelebiografie.be T (+31) 073 615 62 62
HildegardeVan Genechten, E info@erfgoedbrabant.nl
consulent publiekswerking
T (+32) 03 224 15 48 LIMBURG AgnesVugts
E hildegarde.vangenechten@ Centrum voor Amateurkunst Limburg
culturelebiografie.be T (+31) 0475 39 92 74
TineVerhaert, consulent musea E avugts@hklimburg.nl
T (+32) 03 224 15 54
E tine.verhaert@culturelebiografie.be
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"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. Welzo efficiënt".

Adlib software isal decenniatoonaangevend 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.

Adlib Information Systems
Postbus1436, 3600 BKMaarssen

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


