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Museumpeil heeft een nieuwe uitgever: 
de Stichting Museumpeil. We nemen 
dankbaar afscheid van het Landelijk 
Contact Museumconsulenten dat het 
blad (eerst met provinciaal katern) sinds 
1994 uitgaf en tot een baken van kennis-
uitwisseling voor musea in Nederland 
en Vlaanderen heeft gemaakt. Redactie 
en het nieuwe bestuur zijn enthousi-
ast en geloven in de samenbindende 
functie van Museumpeil als platform 
voor vakgenoten uit de museumbran-
che. We zijn blij met een geactualiseer-
de vormgeving om dit moment mee te 
markeren. Met de website www.muse-
umpeil.eu slaan we ook de weg in van 
digitale verspreiding en ontsluiting van 
de inhoud van Museumpeil. Daar vindt 
u in het archief alle nummers vanaf 
1994 van Museumpeil digitaal en vindt 
u nieuws en meer informatie over orga-
nisatie en abonnementen. 

Af en toe moet je eens stílstaan bij waar 
je in je dagelijks werk mee bezig bent. 
In musea is dat werk voor een groot 
deel gericht op overdracht van wat 
musea zoal te bieden hebben: kennis, 
verhalen, beleving, ervaring, ontmoe-
ting, lering, vermaak, emotie en bewon-
dering. Of gewoon een dagje uit, of een 
mooi gebouw. Daarbij maken musea 
en hun medewerkers voortdurend 
keuzes uit een enorme hoeveelheid 
overdrachtstechnieken en presentatie-
methodes, en uit een steeds groter 
wordend arsenaal aan media, waarvan 

zij aannemen dat die de beste zijn om 
hun boodschap uit te dragen. Nieuwe 
media maken nieuwe vormen van par-
ticipatie mogelijk. Maar hoe weet je dat 
je het goede medium kiest voor je pre-
sentatie of tentoonstelling? Waar zijn de 
aannames op gebaseerd en hoe eerlijk 
zijn musea in de beoordeling achteraf 
van de uitwerking? Er gaan stemmen 
op om het eenrichtingsverkeer in de 
museumpresentaties bij het uitdragen 
van hun boodschap op te heff en en 
meer te werken aan delen (communica-
tie) dan aan overdragen (educatie). Het 
leek ons als praktijkblad voor museum-
medewerkers daarom nuttig om eens 
na te gaan hoe die keuzes tot stand
komen, welke aannames er gehanteerd 
worden en welke ervaringen er zijn. 

Wat werkt er, en wat niet en waarom? 
Museumpeil laat onderzoekers, vorm-
gevers en musea aan het woord om 
deze vragen te beantwoorden. En het 
is bij succesverhalen van musea soms 
verbazend te lezen hoe eenvoudig 
het allemaal lijkt. Maar dat is bedrieg-
lijk: want ‘geheimtips’ voor succes zijn 
geheim en liggen niet voor het op-
scheppen. Maar dat we het moeten 
zoeken in authenticiteit, een waarach-
tig verhaal en eerlijkheid en openheid 
jegens de bezoeker staat voor mij na 
lezing van dit nummer wel vast.

Jan Sparreboom 
hoofdredacteur

04 Echt (of niet) 
 Frans Bevers  

07 Kennisoverdracht in musea. 
 Voor wie is de boodschap bestemd? 
 Robert Schuurmans Stekhoven

09 Binnen de beperkingen zijn de mogelijkheden 
 eindeloos. Opleiding in de museumscenografi e
 Leon Smets 

12 Verhalen vertellen met beelden. 
 Een tentoonstelling maak je als een fi lm
 Franklin van der Pols

16 Van zolder naar Tiende Penning Theater
 Anne Houk de Jong

18 Informatief theater in musea
 Girbe Buist 

20 BELvue Bende zet het museum naar zijn hand
 An Lavens

24 Volwasseneneducatie in het MOT. 
 Zelf brood bakken en een oven leren bouwen
 Jan Selleslags

25 Leven in de mouterij, een belevingsparcours in den 
 AST, Halle 
 Sara Van De Populiere

26 Kansen en keuzestress: belevingswaarde en digitale 
 media in musea 
 Harry van Vliet en Bernadette Schrandt

29 Wielermuseum, waar wielertoerist en ‘culturo’ zich 
 welkom voelen
 Thomas Ameye (naar voren verhuisd)

30 Gamen in het Gallo-Romeins Museum
 Nancy Tilkin en Kris Luyten 

32 Meertaligheid in musea 
 Koeki Claessens

33 Meertaligheid in het ‘House of European History’
 Elke Pluijmen

34 Pauline Slot maakt je nieuwsgierig
 Kees Plaisier

35 Depots waar je in kunt kijken
 Franklin van der Pols

36 (Publikum), In samenspraak 

38 Thema volgend nummer

39 Bericht van de uitgever

39 Colofon
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Echt (of niet)

AUTHENTIEKE ERVARING
Ik traceer de ontwerpers van affiche en 
catalogus, ik tel het aantal regels op de tekst-
panelen. Op de website check ik het aantal 
bezoekers en als ik zie dat een app voor een 
tablet of telefoon blijkt te werken kijk ik er 
vaak niet meer naar om. Het valt niet mee 
om mezelf te zien of me te gedragen als een 
doorsnee museumbezoeker (wat dat ook 
mag zijn). 

Maar toch komt het voor dat ik vergeet me af 
te vragen hoe een tentoonstelling is bedacht, 
ontworpen of uitgevoerd. Meegesleept 
door wat zich aan me voordoet. De analyse 
van hoe het tot stand is gekomen en welke 

technieken er zijn gebruikt komt pas daarna. 
Laat ik dat voor het gemak een authentieke 
ervaring noemen.

En dan heb ik het niet over de gerecon-
strueerde authenticiteit, zoals in sommige 
Nederlandse recreatieparken waar je het 
gevoel van de Surinaamse jungle, het 
plattelandsleven van Scandinavië of de 
Oostkust van de Verenigde Staten kunt 

ervaren. Of over historische reconstruc-
ties in musea die de bezoeker in de waan 
moeten brengen dat ze deel uitmaken 
van de geschiedenis. Sterker nog, ik heb 
altijd veel moeite met reconstructies. Niet 
alleen omdat het verleden zich niet laat 
reproduceren, maar ook omdat de tegen-
woordige tijd niet buiten beeld kan worden 
gehouden en de illusie zelden wordt 
waargemaakt.

Als ontwerper heb ik een speciale verhouding met musea en tentoonstellingen. Niet zelden lig ik onder 
vitrines om te zien hoe die gemaakt zijn, klok ik de tijd dat een videoprojectie duurt, probeer ik het merk 
verlichtingsarmatuur te achterhalen of de onderliggende structuur van een interactieve toepassing te 
begrijpen. Toch gaat het me eerst en vooral om het verhaal dat het museum wil vertellen en of de vormgeving 
de juiste vertaling ervan is.

 ‘Het valt niet mee om mezelf te zien of me te gedragen als een 
doorsnee museumbezoeker.’ 

Victoria & Albert Museum .Foto Richard Waite
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Ik zal een paar voorbeelden beschrijven 
van tentoonstellingen die me het gevoel 
gaven iets ‘echts’ mee te maken. Zonder er 
expliciet op in te gaan komt een aantal van 
de vragen zoals gesteld door de redactie van 
dit tijdschrift als vanzelfsprekend aan de orde. 
Misschien wordt daarbij geen recht gedaan 
aan het thema ‘nieuwe technieken van over-
dracht en presentatie’. De focus op nieuwe 
technieken is maar deels van belang naar 
mijn idee. Het gaat me eerst en vooral over 
het verhaal dat het museum wil vertellen en 
of de vormgeving de juiste vertaling ervan is.
Ik richt me daarom meer op het tweede deel 
van de vraagstelling: ‘wat wil ik vertellen, 
hoe en aan wie?’  De manier waarop de 
bezoeker betrokken wordt bij de inhoudelijke 
boodschap van het museum is hierbij mijn 
belangrijkste aandachtspunt. 

OPEN DEPOT
De inrichting (Opera Amsterdam) van de 
Ceramic Study Galleries in het Victoria & 
Albert Museum is een voorbeeld van een 
‘visible storage’ presentatie, een bekend 
principe. Bijzonder zijn de enorme afmetin-
gen van de vitrines. Het museum overdon-
dert de bezoekers met 26.500 objecten, die 
meters hoog staan opgesteld. De boodschap 
wordt daardoor op dramatische wijze overge-
bracht: hier is één van de grootste en belang-
rijkste collecties keramiek te zien. De aanwe-
zigheid van de kennis hierover in het instituut 
is bijna voelbaar. 

In het midden van de zalen tonen de nieuw 
ontworpen vitrines de studiecollecties die 
gerangschikt zijn op land van herkomst. 
De vitrines zijn dubbelzijdig uitgevoerd en 
vormen daardoor een binnenruimte waarin 
de curator zijn werk kan verrichten. Parallel 

hieraan bevinden zich in de gerestaureerde 
historische wandvitrines thematische opstel-
lingen van deelcollecties die het verhaal van 
hun geschiedenis, productiewijze of gebruik 
vertellen. De twee cirkelvormige vitrines in 
de verbindingsruimten bevatten zowel stu-
diecollecties als thematische presentaties. De 
thematische opstellingen zijn voorzien van 
eenvoudige tekstpanelen.
De studiecollectie zelf bevat geen enkele 
tekst of uitleg. Daarvoor is het aantal 
objecten te groot en staan ze vaak te dicht 
bij elkaar of te hoog opgesteld. Een doelbe-
wuste keuze om een zo groot mogelijk deel 
van het depot, dat anders achter gesloten 
deuren zou blijven, toegankelijk te maken. 
Op beeldschermen kan de bezoeker secties 
van de vitrines selecteren en inzoomen op 

elk individueel stuk. Als je na het raadple-
gen van deze database meer wil weten over 
een object of het van dichtbij zou willen 
bekijken, kan een afspraak gemaakt worden 
met een curator, die je ontvangt te midden 
van zijn collectie in de vitrines. De Ceramic 
Study Galleries beschikken eveneens over 
een afgesloten studieruimte waar onderzoe-
kers en studenten met de collectie aan het 
werk kunnen.
De fysieke aanwezigheid van het enorme 
aantal keramische objecten waar je als ge-
interesseerde bezoeker, al of niet onder des-
kundige begeleiding, zelf dieper in door kunt 
dringen, maakt het bezoek tot een bijzondere 
ervaring. Een ervaring die werkelijk interactief 
genoemd kan worden.

BETROKKENHEID: HOLOCAUST EN APARTHEID 
Om je als museum staande te houden binnen 
het ongeloofl ijke aanbod waar de heden-
daagse consument zich mee geconfron-
teerd ziet, is het vooral noodzaak een emo-
tionele band, een band van betrokkenheid 
te scheppen. Het verhaal van het museum 
zal ook het verhaal van de bezoekers moeten 
zijn. Zij moeten de mogelijkheid krijgen zich 
te identifi ceren met de mensen achter de 
voorwerpen. Niet alleen met de hoofperso-
nen in het vertelde verhaal, maar ook met de 
verteller.
In het enorme Holocaust Memorial Museum 
te Washington wordt de eerste klap uitge-
deeld in de lift. Gedurende, wat zal het zijn, 
12 seconden, wordt de bezoeker geconfron-
teerd met de fi lm van een soldaat die voor de 
poort van een concentratiekamp vertelt wat 
hij aantrof bij de bevrijding van het kamp. Een 
harde, maar effi  ciënte manier om de ervarin-
gen van de buitenwereld achter je te laten 
en in de tentoonstelling met het paspoort 

van één van de slachtoff ers in de hand de ge-
schiedenis op je te laten inwerken.
Mijn eerste bezoek aan Kaapstad bracht me 
naar het District 6 Museum over District 6, de 
multiculturele wijk met 60.000 inwoners die 
in de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
geheel vernietigd werd en die een litteken in 
de stad heeft achtergelaten.
Er zijn talloze objecten, foto’s en getuige-
nissen over de ooit bloeiende wijk en haar 
treurige geschiedenis te zien. Wat mij het 
meeste raakte was de onder beschermend 
plasticfolie uitgespreide kaart die bijna de 
gehele vloer van de begane grond bedekt. 
De voormalige bewoners hebben deze plat-
tegrond gemaakt en de straatnamen, de 
winkels, het eigen huis, uit hun herinnering 
ingetekend als een indrukwekkende getuige-

nis van hun gemeenschapszin en hun strijd 
tegen het dictatoriale bewind uit de dagen 
van Apartheid. Dat de entreebalie en het res-
taurant worden bemand door dezelfde voor-
malige bewoners en dat je van enkelen van 
hen in de boekwinkel hun levensverhaal kunt 
aanschaff en, brengt het gevoel als bezoeker 
even deel uit te mogen maken van hun ge-
schiedenis dichtbij.

HET MUSEUM ALS PLEK OM ANDERE MENSEN 
TE ONTMOETEN: ORHAN PAMUK
Het is de Turkse schrijver en Nobelprijswinnaar 
Orhan Pamuk die in zijn roman ‘Het museum 
van de onschuld’ de onschuld van muse-
umvoorwerpen introduceert en een aantal 
richtlijnen geeft over het museum van de 
toekomst. Hij wil terug naar het kleinschalige 
museum dat eerder een roman dan een epos 
is, waar representatie wordt vervangen door 
expressie, waar monumentale gebouwen 
plaats maken voor huizen en waar verhalen 
worden verteld in plaats van historische 
gebeurtenissen. Het zal moeten gaan over 
mensen en niet over naties en in plaats van 
groot en duur is het nieuwe museum in de 
ogen van Pamuk klein en goedkoop.

Het elfde en laatste punt van zijn ‘Een be-
scheiden manifest’ luidt: de toekomst van de 
musea ligt in onze eigen huizen. Waarschijnlijk 
zal het niet de bedoeling zijn het Prado, British 
Museum, Louvre, Metropolitan Museum en 
Vaticaans Museum op te doeken.  Het is wel 
een sterk pleidooi om de rol van het museum 
in de maatschappij opnieuw te bevragen. 
Een pleidooi om het museum te zien als een 
plaats van verhalen over mensen en een plek 
om andere mensen te ontmoeten in plaats 
van hun functie als toeristische attractie op 
de voorgrond te stellen. 

‘ Bezoekers moeten de mogelijkheid krijgen zich te identifi ceren met 
de mensen achter de voorwerpen.’ 

Frans Bevers: ‘Het gaat me eerst en vooral over het verhaal 

dat het museum wil vertellen.’  
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De roman ‘Het museum van de onschuld’ 
beknopt samenvatten binnen de ruimte van 
dit artikel is nogal oneerbiedig. Ik waag me er 
niet aan. Ik beperk me hier tot een beschrij-
ving van mijn eigen indrukken over hoe een 
fictieve geschiedenis, het museum, de stad 
en de bezoeker elkaar ontmoeten.
De roman is als een geraffineerde Turkse 
B-film waarin we worden meegenomen in de 
hopeloze liefde van de hoofdpersoon voor zijn 
veel jongere achternichtje. Het is tevens het 
verhaal over Istanbul als knooppunt tussen Oost 
en West in de tweede helft van de vorige eeuw. 

Wat in de context van dit artikel van belang is 
te vermelden, is dat de lezer gaandeweg in het 
verhaal betrokken wordt bij de ontvreemding 
door de hoofdpersoon van talloze voorwerpen 
die het leven van de vrouw omlijsten. Van si-
garettenpeukjes tot oorringen en van lipstick 
en porseleinen hondjes tot stukken zeep. Een 
reusachtige collectie voorwerpen bedoeld om 
een plaats te krijgen in een museum ter ere 
van haar, haar leven en zijn liefde. Bijna aan het 
einde van het boek treft de lezer een ‘eenmalig 
toegangsbewijs’ voor het museum aan.

ROMAN, MUSEUM EN WERKELIJKHEID
Orhan Pamuk heeft het museum daadwerke-
lijk gebouwd in Istanbul, deels gefinancierd 

van het geld dat hij kreeg als winnaar van de 
Nobelprijs voor Literatuur. Je loopt het gemak-
kelijk voorbij. Het gaat op in de omgeving, 
zoals bedoeld in ‘Een bescheiden manifest’. 
Het kleine museum is prachtig ingericht; op 
het eerste gezicht traditioneel. De verzamelin-
gen bestaan uit alledaagse voorwerpen en zijn 
uiterst zorgvuldig uitgestald in de 83 vitrines 
(het boek kent 83 hoofdstukken) soms als surre-
alistische ruimtelijke composities. De bezoeker 
herbeleeft de geconstrueerde werkelijkheid 
van de jonge Füsun en haar minnaar Kemal 
maar ook de geschiedenis van de bewoners 

van Istanbul en hun dagelijks leven op de 
grens van Oost naar West. Buitengekomen 
staat hij weer midden in de wijk Çukurcuma, 
waar de tientallen tweedehands winkeltjes en 
antiquariaten een naadloze voortzetting van 
het museum lijken te zijn. Roman, museum en 
werkelijkheid zijn nauwelijks nog van elkaar te 
onderscheiden.

Dat er in bovenstaande voorbeelden nauwelijks 
sprake is van de toepassing van geavanceerde 
technische middelen (slechts een goed func-
tionerende database en een paar ondersteu-
nende video’s en interactieve programma’s) wil 
niet zeggen dat ik het belang en plezier van 
dergelijke nieuwe media ontken. Maar er zijn 

helaas voorbeelden te over waar prachtige en 
waardevolle collecties worden omringd of zelfs 
vervangen door audiovisueel spektakel, zonder 
dat het begrip of het genot van de objecten of 
verhalen daarmee wordt versterkt. Ik heb willen 
aangeven dat het authentieke karakter van het 
museum een groot bezit is waar zorgvuldig 
mee moet worden omgegaan. 

Frans Bevers 
is oprichter van ontwerpbureau OPERA Amsterdam,  
nu ontwerper, adviseur en curator en docent Masteropleiding  
aan de Design Academy Eindhoven.

Museum District 6 Kaapstad. Deze afbeelding werd vrijgegeven door de Marine Corps van de Verenigde Staten met het ID 090918-M-8345L-001 (next). Bron Wikipedia ‘District 6 Museum’. 

‘Het kleinschalige museum dat eerder een roman dan een epos is, 
waar representatie wordt vervangen door expressie (…) en waar 
verhalen worden verteld in plaats van historische gebeurtenissen.’
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geloof. Communiceren is met elkaar delen. 
De nadruk ligt daarbij niet zozeer op het over-
brengen van iets van de een naar de ander, 
als wel iets gemeenschappelijk maken, in ons 
geval, tussen museum en bezoeker. Daarbij 
moet het wij-zij-gevoel worden overbrugd 
dat tussen buitenstaanders en museum 
op de een of andere manier bestaat. Wim 
Pijbes deed in de afgelopen jaren al een 
stap in de goede richting door over ‘ons 
museum’ te spreken en daarmee te pogen 
het Amsterdamse Rijksmuseum van iedere 
Nederlander te maken.   

ERVARINGEN EN OVERTUIGINGEN DELEN
Cultuur is te koppelen aan rituelen die formeel 
of informeel kunnen zijn. Rituelen binden en 
scheiden mensen door deelname of uitslui-
ting. Vaak gebeurt dat onderbewust, zoals we 
zien in de manier waarop bezoekers zich in 
musea gedragen. Binnen de museummuren 
zijn amper schreeuwende kinderen te horen 
en zulk gedrag wordt ook niet echt gestimu-
leerd of getolereerd. De wereld waarin ieder 
mens leeft is een sociaal culturele constructie 
met rituelen. De werkelijkheid heeft betekenis 
voor eenieder als gevolg van de gedeelde 
ervaringen, overtuigingen, gewoonten en 

waarden van de groepen waarvan hij deel 
uitmaakt en aan deel kan nemen. Deze verza-
meling van gedeelde overtuigingen, rituelen 
en gewoonten behelst dat wat met ‘cultuur’ 
wordt aangeduid en waar communicatie en 
leren aan zijn verbonden. De weergave van 
gedeelde overtuigingen staat hier voorop.1

 

Vergelijk de vele ‘witte’ museumpresenta-
ties eens met een gemiddeld Nederlands 
interieur.  De cultuurverschillen zijn over-
duidelijk zichtbaar en zorgen ervoor dat 
menigeen zich niet snel thuis voelt in musea. 
Al dat wit in de vormgeving geeft ook nog 
eens een signaal: de tentoonstellingsruimte 
draagt daarmee namelijk uit dat ze alleen 
voor een selecte doelgroep bestemd is. De 
ambitie om een brede doelgroep te bereiken 
wordt daarmee gefrustreerd. 

PROBLEEM: 
GESCHEIDEN WERKELIJKHEIDSKADERS
Bezoekers zijn vaak wanhopig op zoek naar 
zaken die ze kunnen koppelen aan hun 
eigen ervaringen of kennis en een cleane 
witte ruimte biedt weinig handvatten. Dit 
voorbeeld is geen incident. De eisen die 
aan een inrichting worden gesteld, gaan 
meestal voorbij aan het gegeven dat muse-
umstaf en bezoeker vaak in hun eigen ge-
scheiden werkelijkheidskaders blijven steken. 
Tentoonstellingen worden veelal samenge-
steld voor een hoger opgeleide museum-
expert en daarbij wordt niet noodzakelijker-
wijs met de gemiddelde bezoeker rekening 
gehouden. Hierdoor zal vooral het nieuwe 
publiek de beoogde boodschappen niet 
zomaar begrijpen. 

Zulke verschillende werkelijkheidsbelevin-
gen ontstaan door cultuurverschillen. Musea 
denken nauwelijks na over communicatie 
en leren in andere culturen. Verreweg de 
meeste presentaties komen niet verder dan 
het vertellen van een bepaalde ‘werkelijkheid’ 
en grijpen daarbij terug op overdracht door 
communicatie en leren. Niet voor niets wordt 
er in musea veelal over ‘educatie’ gesproken, 
synoniem voor  ‘opvoeding’ en ‘vorming’. Een 
proces van eenrichtingsverkeer dat uitgaat 
van zender-ontvanger, docent-leerling en 
producent-consument en waarbij de eerst-
genoemde iets wil veranderen of bereiken 

bij de laatstgenoemde. Ondanks alle toe-
gevoegde interactieve toeters en bellen, de 
toegepaste ‘leerstijlen’ om ruis te voorkomen 
en het mooie design van menig tentoonstel-
ling, blijft er een kloof tussen museum en 
bezoeker bestaan door de hantering van de 
transmissievorm van leren en communiceren. 

COMMUNICEER DOOR KENNIS MET ELKAAR 
TE DELEN
Interactie en transactie zijn slechts in staat 
een deel van dat probleem op te lossen, 
omdat het culturele aspect daarin veelal 
wordt genegeerd. Hoeveel interactieve pre-
sentaties hebben niet goed/fout-knoppen 
die weinig ruimte overlaten voor nuance of 
een andere werkelijkheid? Cultuurverschillen 
en werkelijkheidsbelevingen vormen in feite 
het belangrijkste obstakel, dat als eerste moet 
worden opgeruimd als er een nieuwe presen-
tatie wordt ontwikkeld. 

Het overbruggen van de verschillende wer-
kelijkheden vraagt om nieuwe perspectie-
ven over hoe we naar een presentatie in 
een museum zouden kunnen kijken. Welk 
museum durft bijvoorbeeld zijn eigen (kunst)
historisch kader, eigen kennis of eigen wer-

kelijkheid ter discussie te stellen in een ten-
toonstelling? Hoe wordt omgegaan met 
niet-wetenschappelijk verantwoorde kennis 
of kritiek? Communicatie of leren beperkt 
zich immers niet alleen tot het overdragen 
van kennis. Beide zijn ook op te vatten als 
processen van delen, participeren, associë-
ren en het bezit van een gemeenschappelijk 

‘Bezoekers zijn vaak wanhopig op zoek naar zaken die ze kunnen 
koppelen aan hun eigen ervaringen of kennis’.

Kennisoverdracht in musea
Voor wie is de boodschap bestemd?

Mensen communiceren en leren levenslang en dit valt niet eenvoudig los te koppelen van hun sociaal-
culturele context. Zo bepaalt de groep mede hoe iemand denkt en handelt. Ook iedere bezoeker van een 
museum maakt deel uit van een samenleving waarin verschillende groepen leven met hun eigen culturen, 
rituelen en normen. Hoe kunnen musea daar rekening mee houden in hun presentatie?

DOSSIER
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Robert Schuurmans 
Stekhoven
Onderzoeker, ontwikkelaar 
en ontwerper van museale 
presentaties bij Must,  
Museum Support Team

Veel dagelijkse gesprekken tussen mensen 
zijn ‘werkelijkheidshandhavend’, maar ook 
in musea zoeken mensen bevestiging en 
besteden de bezoekers de meeste tijd aan 
dingen die zij al weten. Bij leren geldt iets 
soortgelijks. De cognitief psycholoog Jerome 
Bruner neemt bijvoorbeeld aan dat leren meer 
kans krijgt om vooruitgang te boeken als leren 
wordt gezien als een functie van de totale 
cultuur. Tevens dient hier te worden gekeken 
naar het leren te midden van interacties en 
gemeenschappelijke constructies van lerende 
mensen in een poging om hun kennis te con-
strueren. Leren beperkt zich vanuit Bruners 
visie namelijk niet tot informatieverwerking 
en overdracht. Leren omvat veel meer en zet 
aan tot het construeren van betekenissen. De 
vraag die tentoonstellingsmakers zich in dit 
kader moeten stellen is hoe zij de betekenissen 
samen met de bezoeker kunnen construeren. 2

WAAR MUSEA OP IN MOETEN SPELEN
Sociale omgevingsfactoren hebben een sterke 
invloed op leren en communiceren. Veel leren 
en communiceren gaat gepaard met het 
kennisnemen van gewoonten en gebruiken; 
kennis en vaardigheden die voor het adequaat 
functioneren als lid van een sociaal-culturele 
gemeenschap essentieel zijn. Het gaat hier 
om acculturatie, een term die verwijst naar 
inwijding in een cultuur. Kennis is zodoende 
sterk gebonden aan de situatie, of beter 
gezegd de sociale context en sociale inter-
acties, waarin zij wordt verworven. Dat moet 
wel in een, voor de gemiddelde bezoeker, 
herkenbare situatie ontstaan, zonder al te veel 
abstracties. Kennis die los van elke concrete 
situatie en ervaring ontstaat, beklijft niet.

Dus die witte museumzalen, die buiten de 
werkelijkheid van veel bezoekers staan, zijn 
niet de oplossing om meer publiek binnen 
te halen. Bij leren en kennisverwerving hecht 
men nu aan samenwerking en sociale on-
derhandeling: mensen verwerven kennis 
in een proces van interactie met de sociale 
omgeving, dat kenmerken vertoont van on-
derhandeling, van geven en nemen. Dit is 
waar musea op in moeten spelen. Door in-
formatie uit te wisselen in plaats van mede te 
delen (betekenisgeving) uiten mensen allerlei 
meningen, ervaringen, ideeën en opvattin-
gen. Museumbezoekers reageren daarbij op 
uiteenlopende en onverwachte wijze. De rol 
van het museum als alwetende kennisdrager 
wordt hierbij misschien wel ingeperkt. 

We moeten ons bij dit alles bewust zijn dat de 
invulling van het voorgaande niet eenvoudig 
valt te realiseren. De inhoud die de collectie of 
het thema van het museum aanreikt blijft op 
de eerste plaats staan, maar vraagt mogelijk 
om meerdere perspectieven die niet altijd 
in overeenstemming hoeven te zijn met de 
heersende opvattingen of werkelijkheidsbe-
leving binnen de staf en zijn financiers. In die 
richting moet worden gezocht als we op zoek 
zijn naar de juiste inhoud en vormgeving van 
tentoonstellingen en gebouwvormen. 

1  Carey, James W. ( 1992[1989]). ‘Communication As Culture, Essays on Media and Society.’ 
Londen (UK): Routledge.

2  Bruner, Jerome S. (1996). ‘The culture of education.’ Cambridge, MA (USA): Harvard 
University Press.

CASE 1
In veel gevallen wordt een object of kunstwerk in musea zonder de echte context getoond. 
De bezoeker moet zich vaak behelpen met een vrij technische of specialistische (kunst)his-
torische beschrijving. Meestal valt er niets te vinden dat een brug slaat tussen het vertelde 
verhaal en het referentiekader van de gemiddelde (potentiële) bezoeker. De kennis, perceptie 
en attitude van een gemiddelde bezoeker verschillen immers sterk van die van een museum-
expert. Dat betekent niet dat de informatie als plat amusement moet worden gepresenteerd, 
maar eerder gepresenteerd zou moeten worden vanuit verschillende perspectieven die het 
behandelde onderwerp gemeenschappelijk maken zodat de bezoeker erop in kan haken.  

CASE 2
Moderne museumgebouwen trekken 
vaak al door hun uiterlijk een bepaalde 
doelgroep. De museumarchitectuur 
is veelal introvert en vertelt niets over 
de inhoud aan diegene die toevallig 
langskomt.  De ontoegankelijke vorm van 
het gebouw straalt uit dat er binnen een 
andere ‘werkelijkheid’ met eigen rituelen 
en cultuur voor ingewijden heerst dan 
daarbuiten. Het uiterlijk maakt als het 
ware duidelijk dat ze niet openstaat voor 
iedereen. De vormgeving van dit soort 
musea staat bovendien mijlenver van de 
smaak van de gemiddelde Nederlander. 
Door al deze factoren sluit de architectuur 
grote groepen mensen buiten doordat ze 
zich daar niet welkom voelen.

Tentoonstellingszaal in het Arp Museum Bahnhof Rolandseck

Deel van het Vitra Museum, Weil am Rhein
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studenten een verplichte oefening in de sce-
nografi e. We vertrekken vanuit één locatie en 
de studenten mogen elk één bepaald thema 
kiezen uit een lijst die we hen voorleggen. 
Bijvoorbeeld ‘Lucas Cranach de Oude’ of ‘De 
Mason-Dixon line’.  Als scenograaf zal je immers 
altijd je thema krijgen, je hebt niet te kiezen. Je 
leest over het onderwerp, je leest de teksten, 
en je leert de objecten kennen. De studenten 
leren om een inhoudelijk programma om te 
zetten in een scenografi e.

In het vak Semiotiek en Ontwerptheorie ana-
lyseren we de beeldtaal. Hoe lezen mensen 
vormgeving? Hoe komt vormgeving over op 
mensen? In het vak Constructie en Belichting 
leren de studenten hoe een tentoonstelling 
technisch op te bouwen en bekijken ze de 
invloed van verlichting in de scenografi e. Hier 
bouwen ze ook een deel van hun expo op 
ware grootte op een zelf gekozen locatie.
In het vak Theaterscenografi e leren ze een ge-
schreven verhaal om te zetten in een beeld. 
Via de studie van de narratologie bekijken 
we ‘begrijpen als verhaallijn’: hoe vertel ik 
een verhaal in een expo? Hoe bouw ik een 
verhaal op? Waar zorg ik voor rustpunten? 
Aan de hand van casestudies analyseren we 
bestaande musea en tentoonstellingen. Via 
hun stage – doorgaans in de zomervakan-
tie - draaien de studenten een tijdje mee in 
een ontwerpbureau. Tijdens studiereizen 
bezoeken we expo’s in binnen- en buitenland 
en analyseren we de opbouw en het verhaal.
In het laatste jaar presenteert de student 
twee oefeningen: een opgelegde oefening 
en het resultaat van een eigen onderzoek, 
een scriptie, met literatuuronderzoek. 
Bijvoorbeeld  over het presenteren van dieren 
in een tentoonstelling. Men studeert af als 
interieurarchitect.’

Hoe is de opleiding opgevat?
Klaps: ’Er bestaan vier afstudeerrichtingen in de 
afdeling interieur: scenografi e, winkelinrichting, 
herbestemming van gebouwen, en meubelen 
en objecten. Op het einde van het derde jaar 

moeten de studenten een van die vier oefe-
ningen afl eggen om de specifi eke richting 
te smaken. Daarna kiest men zijn afstudeer-
richting voor het laatste jaar master. Binnen 
de brede master, in het derde jaar, krijgen alle 

Binnen de beperkingen zijn de 
mogelijkheden eindeloos
Opleiding in de museumscenografi e

‘Je moet dezelfde passie kunnen delen’ zegt Jo Klaps, gevraagd naar het sleutelelement voor een goede 
samenwerking tussen de opdrachtgever, het museum, en de tentoonstellingsscenograaf. Na zijn afstuderen 
als interieurarchitect einde jaren 1980 ging hij zich toeleggen op tentoonstellingsscenografi e en is thans 
professor aan de Universiteit Hasselt, waar sinds twee jaar een master scenografi e bestaat.

Jo Klaps: ‘Een scenograaf moet zich kunnen onderdompelen in het thema.’
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Welke talenten moet een museum-of  
tentoonstellingsscenograaf hebben? 
‘Flexibiliteit. En een gezonde nieuwsgierig-
heid. Je moet een kameleon zijn. Je moet je 
helemaal inleven in het onderwerp van het 
museum of tentoonstellingsthema. Je moet 
echt wel van alle markten thuis zijn, en een 
brede interesse hebben. Een scenograaf 
moet zich kunnen onderdompelen in het 
thema. Het is zoals een boek lezen: je begint 
bij pagina één en je moet het volhouden tot 
pagina 700; je moet helemaal in het boek 
kunnen opgaan, met op het laatste het 
gevoel van spijt dat het boek uit is.’
 
Hoe bereid je de studenten voor in relatie tot 
de toekomstige opdrachtgever, de relatie 
opdrachtgever-tentoonstellingsmaker?
‘Tijdens hun opleiding moeten de studenten 
voldoende humus meekrijgen; ze moeten 
echt wel een brede achtergrond verwerven. 
Je moet geen vriend zijn van Napoleon, maar 
je moet hem toch wel kunnen plaatsen. 
Soms zit je immers met tien curatoren rond 
de tafel, en als een ervan het woord ‘goudleer’ 
gebruikt, dan mag je mond niet openvallen. 
Dat is voor jonge mensen wel moeilijk; ze 
hebben die achtergrond (nog) niet, en dat is 
vaak een probleem. Daarom geven we hen in 
het derde jaar zelf een thema op, dat hen vaak 
weinig of niet vertrouwd is. We moeten hen 
zo enthousiast krijgen dat ze zich verdiepen 
in het thema. ‘

Bestaat er een formule om tot een goede sa-
menwerking te komen tussen opdrachtgever 
en scenograaf? 
‘Je moet dezelfde passie kunnen delen. Soms 
heb je te maken met museummensen die ver 
van het proces weggebleven zijn, bijvoorbeeld 
in grote musea: curatoren van specifieke deel-
gebieden die dan op de laatste dag voor de 
opening komen kijken en dan hun commen-
taar beginnen geven. Soms zijn ze aangenaam 
verrast, soms ontstemd omdat ze het anders 
in gedachten hadden. Ik pleit er altijd voor 

om van in het begin samen te zitten met de 
scenograaf - ook al heeft nog niemand al een 
idee van hoe het kan worden - omdat je zo 

problemen kan vermijden. En de scenograaf 
krijgt een langere incubatietijd. Want hoe gaat 
het vaak in werkelijkheid: er wordt twee jaar 
gewerkt aan een dossier en drie maanden voor 
de opening krijg je als scenograaf te horen: zie 
je het nog zitten om op korte termijn …? Dat 
vind ik niet professioneel. Dus: best zo vroeg 
mogelijk in het team terechtkomen en met 
zoveel mogelijk betrokken partijen. En wil als-
jeblief de scenograaf naar waarde schatten. 
Evenzeer bij museale nieuwbouw: niet 
wachten tot op het einde met de scenografie, 
tot het museumgebouw klaar is, want dan is er 
meestal geen geld meer.’

‘Dit zou al in de opleiding van toekom-
stige museumwerkers, bv kunsthistorici 
moeten aan de orde kunnen komen. Ik 
ben al enkele malen door de opleiding 
Kunstgeschiedenis aan de KULeuven uit-
genodigd en dan kijken de studenten me 
met open mond aan: ‘we hadden er geen 
idee van wat er zoal komt kijken bij het 
maken van een tentoonstelling’. Ideaal 
zou zijn dat we samen eens een oefening 
zouden kunnen maken met de studenten. 
Mijn eigen studenten, in het derde jaar, zijn 
hun eigen curator. Zij moeten de inhoud 
bepalen en de vormgeving. Het zou in-
teressant zijn dat een student kunstge-
schiedenis in zijn eindwerk zou kunnen 
samenwerken met een scenograaf-in-spe 
die eveneens met een eindwerk bezig is. 
Zo zouden ze meer notie krijgen van hoe 
het er werkelijk aan toe kan gaan. Sommige 
wetenschappers zijn te weinig ontwerper, 

sommige ontwerpers te weinig historicus. 
Er is ook voldoende mensenkennis nodig, 
en respect voor elkanders kennen en 
kunnen.’

Welke knelpunten, hardnekkige fouten 
komen altijd terug? 
‘Bij vormgevers: een soms te nadrukkelijke 
vormgeving. Je moet ook afwezig kunnen 
zijn als ontwerper. Dat geldt niet alleen bij 
tentoonstellingsontwerp, maar evenzeer bij 
architectuur. Je moet je inbreng niet altijd 
manifesteren; het is niet de bedoeling dat 
iedereen eerst de vormgeving ziet en dan 
de tentoonstelling. Soms mag het wel eens, 
dat je opmerkelijk vorm geeft, maar ik leer 
mijn studenten dat het ook een kwestie is 
van op tijd te stoppen, anders maak je het 
kapot. Teveel kruiden helpen het gerecht om 
zeep. Langs de kant van de musea ondervind 
ik toch nog veel amateurisme. Bijvoorbeeld: 

soms moet de scenograaf maanden wachten 
eer hij over de lijst van de geselecteerde 
stukken kan beschikken. Taakverdeling en 
deskundigheids- of verantwoordelijkheidsni-
veau kunnen in musea nogal eens onduide-
lijk zijn – om niet te zeggen amateuristisch of 
improvisatorisch georganiseerd. Hoe moeilijk 
is het soms om een stuklijst met de juiste 
maten bezorgd te krijgen. Hoe vaak moet ik 
niet vragen: kun je ook bij de schilderijen de 
maten opgeven? En liefst ook een foto. Soms 
gebeuren er cruciale fouten: dat men hoogte 
met breedte verwisselt. Erg vervelend als je 
daar pas de nacht voor de opening achter 
komt. Dikwijls wil men ook te veel tekst aan-
brengen. En op te klein formaat.  Omdat ze 
teveel willen vertellen. Daar dient toch de 
catalogus voor, denk ik dan.

Bij het uitwerken van een tentoonstellingspre-
sentatie kun je misschien niet met ieder type 
van museumbezoeker rekening houden, maar 
wel met zoveel mogelijk mensen: ouderen, 
kinderen, mensen met een beperking. 
Daarvoor bestaat het vak universal design. 
Ontwerp geen vitrines waar een kind niet bij 
kan. Het is goed dat men digitale technieken 
wil gebruiken, maar als iets stuk is: ofwel haal 
je het weg ofwel herstel je het onmiddellijk. 
Maar niet laten staan met een A4tje ernaast 
‘tijdelijk buiten gebruik’, dat er weken later nog 
steeds hangt. Je moet er ook het personeel 
voor opleiden. IPads zijn heel handig op ten-
toonstellingen, maar het personeel moet er 
wel mee overweg kunnen. Ik bezorg altijd 
op tijd een handleiding in pdf, om de vaak 

‘Ik pleit er altijd voor om van in het begin samen te zitten met de 
scenograaf.’

De tijdlijn in Museum La Familistère de Guise 
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weerkerende vraag ‘Hoe marcheerde dat 
weer?’ te voorkomen. Maar toch…
De integratie van het digitale neemt uiteraard 
alsmaar toe. Dat moet op een evenwichtige 
manier gebeuren. Zo ook de focus op de 
beleving: overal moet er tegenwoordig iets 
te beleven zijn. De druk om te scoren is heel 
hoog bij de musea. Steeds die dwanggedach-
te dat Iedere tentoonstelling ‘een hoog bele-
vingsgehalte moet hebben’. Ik reageer dan: 
‘een tentoonstelling waar niets te beleven is, 
is geen goede tentoonstelling’. Soundscapes 
bijvoorbeeld: zulke dingen zijn doorgaans 
té aanwezig. Een museum- of tentoonstel-
lingscircuit is dikwijls ook te geleid. Ik zit niet 
graag in een museum waar ik een parcours 
móét volgen. Het geeft me een Ikea-gevoel. 
Ik behoud graag een overzicht; dan pas kan 
ik met enige gemoedsrust het museum of de 
tentoonstelling bezoeken.’  

Hoe vind je als opdrachtgever voor een ten-
toonstelling of een vaste museum-opstelling 
de geschikte vormgever? Hoe weet je dat het 
zal matchen met de scenograaf? 
‘Vroeger kon een museum dat je werk kende 
of je naam via via had opgevangen, je al eens 
opbellen met de vraag naar je bereidheid en 
beschikbaarheid. Vandaag loopt alles langs 
ambtelijke weg via aanbestedingen. In dat 
geval zou de overheid vooral goed moeten 
scouten. Niet zomaar een aanbesteding uit-
schrijven waar iedereen kan op intekenen. Ze 
zouden na verkennende gesprekken beter 
een aantal bureaus vragen om tegen betaling 
een voorontwerp te maken. Uit die vooront-
werpen kiezen ze dan het ontwerp dat het 
best aansluit bij hun wensen.’  

Zie je over de laatste tien jaar een 
evolutie in de tentoonstellingsvormgeving?
‘De musea zijn alleszins professioneler 
geworden; ook in hun off ertevragen.  Ik merk 
dat men in Nederland veel verder durft te 
gaan in museuminrichting; dat levert ook 
in onze opleiding frisse ideeën. Onze gast-
professor Edith Gruson ontwierp de nieuwe 
reeks van stijlkamers in het Centraal museum 
van Utrecht. Elke zaal werd in een bepaalde 
kleur geschilderd, die een contrast biedt dat 

de schilderijen tot hun recht doet komen. Dat 
leverde blijkbaar veel positief commentaar op 
van de bezoekers.’  

Vergelijkbaar met het Groninger Museum?
‘Anders; Groningen is naar mijn aanvoelen een 
kakofonie. Vier architecten hebben er gewerkt 
en de vormgeving  primeert op wat er tentoon-
gesteld wordt. Een voorbeeld van jaren 1980 
vormgeving.  Na de saaie jaren 1970 in de archi-
tectuur wilden ze wat popart in de architectuur. 
Naar mijn aanvoelen werkt dat niet.

Het nieuwe museum Het Grachtenhuis in 
Amsterdam kan me wel bekoren. Er wordt veel 
met maquettes gewerkt, waarop het verloop 
van de geschiedenis, de haven,  de migranten, 
visverkopers enz. wordt geprojecteerd. Van 
bij het binnenkomen in het museum word 
je er door gegrepen. En uiteraard het ver-
nieuwde Rijksmuseum, maar dat had wel fl inke 
budgetten ter beschikking, en soms is het veel, 
te veel. 

Vlaamse musea die ik recent bezocht en die 
me aangenaam verrasten door hun presentatie 
waren bv het stedelijk museum van Diest en 
het Taxandriamuseum in Turnhout. Ook het vis-
serijmuseum Navigo in Oostduinkerke is mooi 
gedaan. Dergelijke kleine musea beginnen 
zich inzake inrichting en vormgeving echt 
wel te manifesteren. Het MAS is voor mij meer 
gebouw dan museum maar ik ben wel blij dat 
het er is. Het Fotomuseum van Antwerpen is op 
een frisse manier met zijn vormgeving bezig. 

Ook het STAM in Gent kan me bekoren, met die 
glazen vloer bijvoorbeeld.  Erg professioneel, 
het is àf, net als de vaak mooi gepresenteerde 
tentoonstellingen in het Modemuseum in 
Antwerpen.

Museum La Familistère de Guise, in Noord-
Frankrijk, op een twintigtal km van Saint-
Quentin en recente winnaar van de Europese 
museumprijs, heeft me zeer aangenaam verrast. 
In Guise richtte Jean Baptiste André Godin rond 
het midden van de 19de eeuw een fabriek op 
waar gietijzeren voorwerpen werden vervaar-
digd, kachels, paraplubakken, wafelijzers etc. Hij 
was een utopist die voor zijn werknemers een 
betere wereld wilde creëren, waar de mensen 
gezond konden wonen, met eigen scholen, co-
operatieve winkels, theater, festiviteiten, fanfare 
enz. Het museum  is ondergebracht in een van 
de wooncomplexen en handelt niet alleen 
over de geschiedenis van de fabriek en de 
productie, maar ook over utopisch wonen door 
de eeuwen heen. Heel sober van vormgeving, 
maar doeltreff end, met bijvoorbeeld een heel 
mooi uitgewerkte tijdslijn. 

Ik hou heel veel van tijdelijke dingen, bijvoor-
beeld in een ruimte die niet geschikt is toch 
een (haalbare) tentoonstelling brengen. Als 
scenograaf zie je de mogelijkheden binnen de 
beperkingen. Of zoals Jules Deelder het ooit zei:  
Binnen de beperkingen zijn de mogelijkheden 
eindeloos.
We staan nog maar aan het begin van een 
aantal nieuwe ontwikkelingen; ik wees al 
op de  videomapping in het Amsterdamse 
Grachtenhuismuseum. Zo ook het gebruik van 
de waypoints, digitale bakens, kleine zenders, 
ook gebruikt in winkels en openbaar vervoer. Het 
museum kan ze programmeren met bepaalde 
informatie die bezoekers rechtstreeks aan-
spreekt. Via de smartphone wordt de bezoeker 
dan individueel geattendeerd op de thema’s die 
hij vooraf als interessant heeft aangevinkt: een 
bepaalde persoon, een stijlperiode... Iedereen 
gaat zo zijn eigen museum doorlopen.’

Leon Smets 
Redacteur 

‘Je moet ook afwezig kunnen zijn als ontwerper.’

Centraal Museum Utrecht, foto Traast+Gruson. Klaps: ‘Het expliciete kleurgebruik haalt de kijker uit zijn comfortzone en 
beïnvloedt de waarneming. De koude kleur van de omgeving accentueert de warme tinten in het schilderij.’
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Je bent cum laude afgestudeerd als histori-
cus, ben je daar trots op?
‘Ja, omdat ik dyslectisch ben. Ik heb dit nooit 
geweten, al wemelde alles wat ik schreef van 
de taalfouten. Maar soms is een nadeel ook 
een voordeel. Op mijn eindexamen van de 
middelbare school moesten we een Engelse 
tekst interpreteren en ik kreeg ineens een 
tien. Door mijn handicap bleek ik getraind 
in het begrijpen van dat wat een schrijver 
bedoelt. Bij mijn opdrachten heb ik daar nu 
enorm profijt van. Ik ben getraind om niet let-
terlijk te lezen wat er staat - want die lettertjes 
zijn voor mij nog steeds een soort spaghetti 
- maar om te begrijpen wat er wordt bedoeld.’

Wanneer kwam je erachter dat je dyslectisch 
bent? 
‘Pas heel laat , toen ik op de universiteit zat 
moest ik bij de hoogleraar komen en die zei: 
‘Dit wordt een moeilijk gesprek, mijnheer 
Terpstra. Wat u geschreven heeft is briljant, 
maar ik kan het helaas niet goedkeuren, want 
er staan driehonderd taalfouten in.’ 

Mijn grote redding was het computerpro-
gramma Word met spellingcontrole, dat 
snel daarna op de markt kwam. Velen waren 
verbaasd dat ik niet doorging in de we-
tenschap. Maar mijn grote droom was om 
verhalen te vertellen met beelden. Ik ben dus 
films en audiovisuals gaan maken. Sinds kort 
maak ik ook tentoonstellingen. Een logische 
ontwikkeling, want voor mij draait het in de 
geschiedenis, in films maar ook in tentoon-
stellingen steeds om hetzelfde: een goed 
verhaal vertellen met woorden en beelden. 
Dat is mijn passie en ook mijn kunde.’ 

Hoe lang maak je al films en tentoon- 
stellingen?
‘Direct na mijn studie in 1996 heb ik mijn 
eerste bedrijf opgericht. Doordat we steeds 
meer opdrachten kregen, groeide het bedrijf 
als kool. Het werd voor mij te groot, daarom 
heb ik in 2010 Duinzand opgericht. Eerst als 
eenmanszaak en later samen met Martha 

Verhalen vertellen met beelden
Een tentoonstelling maak je als een film

Een gesprek met filmer en tentoonstellingsmaker Frodo Terpstra over zijn handicap en zijn passie: verhalen 
vertellen met beelden. Maar ook over het nieuwe Waterliniemuseum in Bunnik en de inzet van nieuwe 
tentoonstellingstechnieken zoals interactiviteit en virtual reality. 

Frodo Terpstra: ‘Wat je wilt vertellen moet je op een A4-tje kunnen opschrijven.’

‘Een goed verhaal is schrappen wat overbodig is.’ 
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Bakker. Zij is ook historicus en heeft lang als 
curator bij musea gewerkt. Martha is ook mijn 
vrouw. Dat we zijn gaan samenwerken is puur 
toeval, een opdrachtgever wilde perse dat wij 
samen een klus deden.’ 

Wat is er de laatste twintig jaar op het gebied 
van presentatietechniek veranderd?
‘In de eerste tien jaar werden fi lm en video 
in musea steeds belangrijker. Ineens wilde 
iedereen overal een fi lmpje bij. Plotsklaps 
zag je overal monitors naast de vitrines. Dat 
vond ik jammer, want dan maak je te weinig 
gebruik van het feit dat je in een museum 
bent. Wij zijn toen op schermen gaan projec-
teren, zodat je werd omringd door beelden. 

Iedereen kan thuis de spannendste fi lmpjes 
downloaden, maar omringd zijn door 
beelden kan alleen in het museum.

De volgende stap was interactiviteit. In 2006 
hebben we onze eerste interactieve fi lm 
gemaakt voor een museum. De bezoeker kon 
de loop van wat hij zag beïnvloeden. Het ging 
over militaire operaties en je kon zo zien wat 
er zou gebeuren als je verschillende keuzes 
maakte.

Wat nu aan de deur klopt is virtual reality. Een 
goed voorbeeld is het Waterliniemuseum dat 
binnenkort wordt geopend. De waterlinie 
was een gigantisch infrastructureel verdedi-
gingsproject te vergelijken met de Afsluitdijk 
en de Oosterschelde. Als de vijand Nederland 
binnenviel, werden grote stukken land onder 
water gezet, zodat de vijand niet verder kon. 
Maar de waterlinie is zo groot, dat je het niet 
kunt overzien. Wij hebben daarom bedacht 
dat het mooi zou zijn als je over de waterli-
nie zou kunnen zweven. Je komt in een zaal, 
je gaat zitten in een stoel en zet de speciale 
virtual realty bril op. Je krijgt vervolgens let-
terlijk een zetje, je voelt het in je maag en je 
zweeft over de waterlinie.’

Waarom heb je niet gewoon de waterlinie 
vanuit een vliegtuig gefi lmd?
‘Om twee redenen. Ten eerste, een fi lm kun 
je ook thuis bekijken. Ik vind dat je in een 
museum dingen moet kunnen doen en zien, 
die elders niet mogelijk zijn. Ten tweede, als 
we het hadden gefi lmd, dan had je alleen 
vanuit het perspectief van de fi lmer kunnen 
kijken. Nu kun je als bezoeker zelf rondkijken 
en dus zelf bepalen wat je wilt zien. Als je de 
waterlinie rond Utrecht wilt ziet omdat je daar 

woont, dan kijk je naar Utrecht. Je kunt dus 
actief beleven. Of het is gelukt weet ik nu nog 
niet, maar ik hoop dat het informatief is en dat 
het de bezoeker een wow-eff ect geeft.’

Een aantal jaren geleden kwamen er ineens 
van die  grote platte schermen in tafels in 
musea, iets wat je daarvoor slechts in sf-fi lms 
zag, maar inhoudelijk stelt het vaak niet veel 
voor. Is dit niet ook zo’n dure gimmick?
‘Nee, de inhoud moet altijd voorop staan. Wij 
zijn begonnen met: hoe kunnen we de water-
linie zichtbaar maken? Nog nooit had iemand 
die in haar geheel gezien. We koppelen de in-
houdelijke vraag ‘hoe werkt de waterlinie’ aan 
een sensationele techniek.

Je ziet de waterlinie anno nu en je ziet hoe ze 
onder water wordt gezet. 

Voor mij is techniek slechts een hulpmiddel. 
Het hoeft ook niet altijd duur te zijn. Ik ben 
ook een enorme fan van doe-dingen in een 
museum. Als je in het Waterliniemuseum 
komt, wordt je geconfronteerd met vragen 
als: hoe werkt de waterlinie? Waarom loopt 
de waterlinie hier en niet ergens anders? De 
antwoorden op deze vragen ontdek je door 
te doen, hierdoor worden het jouw vragen 
en antwoorden. Ik geef een voorbeeld, we 
vragen je om op een kaart te tekenen waar jij 

vindt dat de waterlinie moet lopen. Als je uit 
Assen komt, dan wil je dat Assen binnen de 
waterlinie valt. Maar dat is niet zo. Waarom?’

Wat is jouw rol in het project?
‘Toen we erbij werden gehaald, was het 
gebouw al ontworpen en stond de inhoud 
in grote lijnen vast. Aan mij werd gevraagd: 
Hoe gaan we dit verhaal vertellen? Ik heb het 
verhaal toen in drieën verdeeld. Ten eerste 
de techniek: hoe werkt het? Ten tweede de 
geschiedenis: wie waren erbij betrokken? En 
slotte, ervaar het zelf.

Ik had in mijn hoofd een jongetje van acht, die 
samen met zijn opa het fort bezoekt. Hij weet 
niet wat een waterlinie is. Dat ontdekt hij dus 
zelf in de eerste zaal: vijf vragen, die je kunt 
oplossen door vijf doe-dingen te doen.  Als hij 
die heeft beantwoord, dan weet hij eigenlijk 
alles al. Dan kan dat jongetje weer lekker 
naar buiten om het fort te verkennen. Gaat 
hij door dan komt hij in de tweede zaal: wie 
heeft de waterlinie bedacht? Hier ontmoet 
hij vijf hoofdrolspelers zoals de bedenker van 
de linie Prins Maurits. Na deze historische zaal 
kom je dan in de zaal waar je over de waterli-
nie kunt vliegen.’

Het klinkt simpel. Is het ook zo simpel om een 
goede tentoonstelling te maken? 
‘De makelaar zegt altijd dat er drie factoren 
zijn die de waarde van je huis bepalen: de 
plek, de plek en de plek. Voor een goede ten-
toonstelling geldt hetzelfde: het verhaal, het 
verhaal en het verhaal! Eerst moet je bepalen 
wat je wilt vertellen. Als je dat samen bedacht 
hebt, dan kan het eigenlijk al niet meer fout 

‘Je kunt eigenlijk alle technieken gebruiken, zolang je maar iets doet 
dat je niet thuis kunt doen.’
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gaan. Tenminste, als je bereid bent om alles 
wat je daarna doet aan je verhaal te toetsen. 
Een goed verhaal is schrappen wat overbodig is. 
Hierna bepaal je de invalshoek per onderdeel. 
Hoe wil ik het vertellen? Je moet zorgen voor 
variatie in je verhaal door verschillende invals-

hoeken te kiezen. Niets verveelt zo snel als het 
oude schema ‘voorwerp, tekstje, voorwerp, 
tekstje’. Eenheid van stijl en verhaal is belang-
rijk, maar om het verhaal boeiend te houden, 
moet je wisselen van invalshoek, van per-
spectief. Ik visualiseer voor mezelf altijd een 
wandeling door de te maken tentoonstelling.

Pas dan komt de derde stap, hoe gaan we 
het doen? Welke tentoonstellingstechnieken 
gaan we gebruiken? Je kunt eigenlijk alle 
technieken gebruiken, zolang je maar iets 
doet dat je niet thuis kunt doen. Immers, als je 
het op internet kunt opzoeken, waarom zou 
je het dan in het museum doen?’ 

In Harderwijk zag ik ‘Rembrandt in zwart-
wit’, een tentoonstelling van Rembrandts 
etsen. Iedereen kreeg een i-pad mee. Bij 
elke ets was een tekstje en vaak ook een 
fi lmpje. Omdat de etsen zo klein zijn, kon je 
met je i-pad ook inzoomen op de etsen. De 
bezoekers vonden het fantastisch, wat vindt 
u van deze toepassing?
‘Dit vind ik een goede combinatie, want 
thuis kun je de echte etsen niet zien. Dit is 
een mooie toepassing, omdat de techniek 
hier echt ondersteunend is aan het verhaal 
dat je wilt vertellen. Een museum is een 

verhaal met objecten. Het is onze taak om 
zinvolle betekenis te geven aan objecten. 
Vanzelfsprekend zijn de objecten de kern van 
een museum. Alles wat je er omheen verzint, 
moet  in dienst staan van de objecten.’ 

Waar gaat het mis bij het maken van ten-
toonstellingen? Wat zijn de vijf belangrijkste 
problemen en hoe los je ze op? 
‘Wat ik eerder zei, de eerste tip is, bedenk wat 
je wilt vertellen. Dat moet je op een A4-tje 
kunnen opschrijven. Maar eigenlijk moet het 
nog korter. Ik ben getraind in de fi lmwereld,  
dan moet je in twee à drie zinnen kunnen 
vertellen waar de fi lm over gaat. Ik geef een 
voorbeeld, voor de herinrichting van Alkmaar, 
was de tagline (slagzin):  ‘Het verhaal van het 
beleg van Alkmaar van dag tot dag door de 
ogen van de Alkmaarders en de Spanjaarden.’ 
Natuurlijk zijn er ook hele mooie tentoonstel-
lingen zonder tagline. Je kunt dan genieten 
van veel mooie voorwerpen. Maar als je weer 
buitenstaat, denk je: waar gaat deze tentoon-
stelling over? Ik zie het als mijn taak om te 
zorgen dat er een goede tagline is en er aan 
vast te houden.

Dat is mijn tweede tip, hou je vast aan de 
tagline. Dat is hard werken, want conservato-
ren willen vaak zoveel mogelijk voorwerpen 
tonen. Ik zie het als mijn rol om de verhaallijn 
te bewaken. Eigenwijs zijn, goed nadenken, 
niet meteen alles accepteren wat je wordt 
voorgelegd. Maar ik neem de conservatoren 
wel bloedserieus, zij zijn de absolute kenners. 

Soms komen ze voor de derde keer met een 
deelcollectie aandragen, die ze er perse in 
willen hebben en besef ik ineens dat ze gelijk 
hebben. Je moet dus mans genoeg zijn om 
vast te houden aan je lijn, maar ook mans 
genoeg om je ongelijk toe te geven.

Tip drie gaat over de oplevering. Hoe goed 
je ook samen je best doet, na oplevering en 
opening, zie je toch altijd weer dingen die 
beter kunnen. Je bespreekt ze met elkaar, 
maar ik maak bijna nooit mee dat musea dat 
oppakken. Men holt alweer naar het volgende 
project. Bouw daarom in je planning een fase 
in voor evaluatie en aanpassing.

Mijn tip vier gaat over inzet van multimedia. 
Als je als museum multimedia in je exposities 
wilt inzetten, vraag je dan wel af of je de staf 
en het budget hebt om het goed te onder-
houden. Er is niets zo triest als een museum 
waar de helft van de schermpjes het niet 
doet. 

Ten slotte tip vijf, ga niet met teveel partijen 
in zee, zorg dat de keten klopt. Vaak bedenkt 
een museum een plan en huurt na een 
pitch een vormgever in, die weer av-mensen 
inhuurt. In de loop van het traject verwatert 
zo het verhaal dat je wilt vertellen bijna altijd.’

Maar het is toch juist de rol van de project-
leider van het museum om het verhaal te 
bewaken?
‘Mijn ervaring is dat projectleiders vooral 
sturen op planning en geld en te weinig op 
concept. Ik doe het liever zelf. Ik vind het 
verhaal zo belangrijk dat ik daar direct op 
wil sturen, ook naar de andere partijen die 
ingehuurd worden.  Ik kom uit de fi lmwereld 
en ik noem mezelf bewust geen ontwerper, 
maar tentoonstellingsmaker. Mijn taak is ver-
gelijkbaar met die van een fi lmregisseur. Een 
regisseur houdt niet zelf de camera vast, maar 
hij stuurt de cameraman wel aan, evenals alle 
anderen. 

De projectleider van een museum heeft 
dan als het goed is de rol van producent. De 
producent zorgt dat de planning en de fi nan-
ciering klopt. Hij bewaakt de randvoorwaar-
den en het proces. Hij zorgt ervoor dat het 
eindresultaat ook nog klopt met de ambitie 
om zoveel duizend bezoekers te trekken.’

Meer informatie: 
Het concept voor het Waterliniemuseum is 
ontwikkeld door Duinzand museale projecten 
(http://www.duinzand.nl) samen met Plat-
vorm (http://platvorm.nl) en IJsfontein 
(http://www.ijsfontein.nl).

Franklin van der Pols
Redacteur

‘(…) hou je vast aan de tagline. Dat is hard werken (…).’
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Atento voert al uw decor- en 
tentoonstellingsprojecten uit, van 
pre-productie tot en met opbouw

www.atentoatelier.be
tel +32 9 265 09 87
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Van zolder naar Tiende Penning 
Theater

In twee voormalige woonhuizen – gelegen 
aan de Parklaan nr 14 en 16 in Rotterdam – is 
het Belasting & Douane Museum gevestigd. 
Wat in 1937 begon als een collectie op zolder 
voor het ‘aanschouwelijk onderwijs’ aan 
studenten van de Belastingacademie, ont-
wikkelde zich in ruim 75 jaar tot een publieks-
museum voor alle leeftijden. 

Wie door het museum loopt, herkent weinig 
meer van de woonvertrekken waarin de 
collectie vroeger stond uitgestald: een huis 
vol meet- en weeginstrumenten, penningen, 
zegels, tolborden, loterijtrommels, uniformen, 
foto’s en schilderijen. Nu staat een selectie 
ervan fraai uitgelicht in ruime museumza-
len. Designvitrines worden afgewisseld met 
beeldende kunst en interactieve exhibits. De 
ontwikkeling van bedrijfscollectie naar pu-
blieksmuseum ging geleidelijk. Na het vertrek 

van de Belastingacademie in 1967 kreeg het 
museum vaste openingstijden en kwamen er 
kleine wisselexposities. De echte ommezwaai 
kwam in de jaren ’90 toen beide panden met 
elkaar werden verbonden en van functie 
ruilden. Bibliotheek en kantoor kwamen op 
nr. 14 en het museum ging naar nr. 16 waar 
een (tweedehands!) klimaatinstallatie werd 
aangelegd. De voormalige studentensocië-

teit werd depot, waardoor minder objecten 
gelijktijdig getoond hoefden te worden. Ook 
fysiek kwam er meer ruimte voor thematen-
toonstellingen. In de vaste opstelling pre-
senteerde het museum een chronologisch 

overzicht van de belastinggeschiedenis van 
800 tot en met de twintigste eeuw.  

SLEETS EN WEINIG TE DOEN
Conservator Wim van Es: ‘Inhoudelijk was 
er niets op aan te merken, maar na 16 jaar 
was de opstelling sleets en gedateerd: veel 
teksten, objecten en poppen, en weinig te 
doen. Toen Rijksgebouwendienst aandrong 

op renovatie omdat het gebouw niet meer 
aan technische voorschriften en veilig-
heidseisen voldeed, was dat hét moment om 
ook het museumconcept grondig te herzien. 
We wilden het abstracte thema belastingen 
voor een breder publiek toegankelijk maken, 
minder object- en meer verhaalgericht en 
met meer interactie. Het museum wilde meer 
verbinding leggen met de maatschappij en 
kunnen inspelen op de actualiteit.’ 

Tijdens de verbouwing (2010-2012) ontwik-
kelde het museum met pitchwinnaar Studio 
Louter en Ontwerpbureau Tjep een nieuwe 
opzet. Het resulteerde in een inhoudelijk en 
ruimtelijk totaalconcept, met een routing van 
boven naar beneden. De leerstijlen van Kolb 
zijn duidelijk herkenbaar in gevarieerde pre-
sentatievormen: vitrines, kijkladen, doe-tafels, 
filmmonitoren, informatiesokkels met touch 
screens en multimediale installaties. Ook over 
de volgorde van de exhibits is nagedacht: een 
route langs actief kennis vergaren, reflecteren 
en experimenteren (het luisterend Oor, het 
kloppende Hart, Maak je eigen belasting-
stelsel) en enkele rustpunten.  Hier kunnen 
bezoekers luisteren naar de Deskundigen aan 
het woord of ontspannen op de ligbanken 
onder het Belastingplafond. 

Na een verbouwing heropende het Belasting & Douane Museum in 2012 met een nieuw concept voor de 
permanente opstelling. Hoe gaat het drie jaar later? Werkt alles zoals het was uitgedacht? 

‘Mensen hebben behoefte aan meer houvast, ook in jaartallen.’ 

Het kloppende Hart
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CHRONOLOGIE, WEL OF NIET?
Een belangrijke verandering ten opzichte 
van de oude opstelling is het loslaten van 
de chronologie. Vragen als ‘Waarom betalen 
we belasting, welke belastingen zijn er, hoe 
wordt ons belastinggeld besteed en wat 
gebeurt er als we niet betalen?’ komen aan 
bod in thematische zones: soorten belasting 
(grondbelasting, tolheffi  ng), meten en wegen 
(accijnzen), oproer en verzet (Tachtigjarige 
oorlog, huidige niet-betalers), opsporing 
(Douane, FIOD) en smokkelen. Ook het per-
spectief is veranderd: de belastingbetalers, 
dus de bezoekers, staan centraal en niet 
de overheid. Ze worden op verschillende 
plekken uitgenodigd om hun mening te 
geven, zoals in het reusachtige Oor aan het 
begin van de route. Dat wordt veel gedaan 

en zorgt voor hilariteit. Dat geldt ook voor 
de politieke spotprenten die het klankbord 
aanvullen met een kritische blik van de pers.  
   
Bezoekers reageren positief en verrast (‘nooit 
geweten dat….’). Ze waarderen de veelzijdig-
heid van het museum, de afwisseling en de 
vormgeving, met oog voor kwaliteit en detail. 
Ook de combinatie van historisch en eigen-
tijds spreekt veel mensen aan. De opstelling 
is in dat opzicht geslaagd te noemen, ook al 
loopt niet alles zoals op papier werd uitgete-
kend. Zo volgt niet iedereen de voorgestelde 
route, zeker niet als er kinderen mee zijn. 
Een thematische lijn kan dan fragmentarisch 
worden. Daarbij vraagt het loslaten van de 
chronologie (te) veel historische kennis van 
bezoekers. Mensen hebben behoefte aan 
meer houvast, ook in jaartallen. Het museum 
gaat daarom weer een tijdlijn maken. 
 
HARTFALEN
Er is veel techniek bijgekomen. Dat maakt veel 
mogelijk, maar is tegelijkertijd kwetsbaar. Een 
aantal exhibits is na drie jaar nog steeds gevoelig 
voor storingen. Zoals het Hart, een installatie die 
het belastingstelsel inzichtelijk maakt, een van 
de belangrijkste doelen van het museum. Het 
ingenieuze raderwerk met balletjes illustreert 
hoe inkomende en uitgaande geldstromen in 
elkaar grijpen. Na enkele maanden haperde 
het zo vaak dat de bedieningsknop is wegge-
haald. Het stilstaande hart – een kunstwerk op 
zichzelf - bleef staan omdat het samenhangt 
met componenten waarin het raderconcept 
eveneens is verwerkt. Binnenkort gaat het weg 
voor onderzoek, met een reële kans dat het niet 
terugkeert. Dat heeft misschien gevolgen voor 
andere onderdelen, zoals het spel waarmee 
bezoekers hun ideale belastingstelsel kunnen 

maken. Directeur Frans Fox: ‘Wanneer je meer 
en complexere techniek in huis haalt, is het 
belangrijk heldere afspraken te maken over 
garanties, onderhoud en waar verantwoorde-
lijkheden komen te liggen na oplevering. Ook 
informatieoverdracht is essentieel, zeker als het 
project afgerond wordt en geïmplementeerd in 
de bestaande organisatiestructuur.’   

ONVERWOESTBAAR
Opmerkelijk genoeg heeft het Tiende Penning 
Theater het technisch nog nooit af laten 
weten. De grote driedimensionale kijkdoos 
is publiekslieveling. Tijdens een spannend 
verhaal over het begin van de Opstand zorgen 
mechaniekjes voor onverwachte eye openers 
in een theatraal decor: opengetrokken gor-
dijntjes, aangelichte objecten, neerdalende 

loepjes en … penningen. Het grootste belas-
tingoproer allertijden wordt in zes minuten 
uit de doeken gedaan. Het succes zit in het 
compacte verhaal, een historische opfrisser. 
Het kijk- en luisterspel schept een eigen sfeer 
tussen alle moderniteiten.    

INSPELEN OP DE ACTUALITEIT
Met het Actualiteitenkabinet laat het 
museum regelmatig iets bijzonder uit de 
collectie zien dat aansluit op een actueel 
thema. Onlangs werd Prinsjesdag, het 
koff ertje en de Miljoenennota uitgelicht en 
waren alle Derde Dinsdag-koff ertjes voor 
het eerst bij elkaar te zien (de aanbieding in 
een koff er van de Rijksbegroting op de derde 
dinsdag van september). Een grote vitrine-
wand, een sokkel en een monitor vormen 
een praktische basisopstelling. Van Es: ‘Onze 
43.000 collectiestukken bieden veel mogelijk-
heden om een verbinding te leggen tussen 
depot en maatschappij. In de praktijk blijken 
snelle wissels en continuïteit bewerkelijker 
dan voorzien. Een enkele vitrine inrichten lijkt 
veel minder tijdrovend, maar de inhoudelijke 
voorbereiding, het verhaal en vormgeving 
is als proces vergelijkbaar met onze grotere 
tentoonstellingen’.  

HANDS ON 
Met weemoed denkt het museum terug aan 
de Smokkeltrip, de ‘experience’ die vanaf 2001 
furore maakte en bezoekcijfers deed stijgen. 
Als getuige van een drugstransport naar de 
Rotterdamse haven, verstopt in een container, 
voelde men de spanning aan den lijve. De 
container zit nog steeds in het geheugen van 
veel Rotterdammers. Toch werd het succes-
nummer vervangen. Fox: ‘De Smokkeltrip was 
inmiddels 10 jaar oud. We zochten naar een 

opvolger voor gezinnen met jonge kinderen.’ 
Tjep ontwikkelde een interactieve kinderzaal, 
het DouaneDek. Verkleed als douanier of dou-
anehond scannen ze hier koff ers, containers of 
besturen de (simulator)douaneboot. Doerak de 
douanehond ligt als enorme snuff elknuff el klaar 
voor de jongsten; de hond, running character, 
begeleidt oudere kinderen op hun speurtocht 
door de vaste opstelling. Kinderen spelen graag 
op het DouaneDek. Hoewel het als zelfsturende 
speelruimte is opgezet, bezoeken ouders niet 
ondertussen het museum. Ze houden liever zelf 
toezicht of willen juist samen met de kinderen 
door het museum. 

HOE PERMANENT IS PERMANENT?
De huidige opstelling voelt als nieuw, hoewel 
deze vijf jaar geleden is uitgedacht. Na drie 
jaar beantwoordt het grotendeels aan de 
verwachtingen. Met de nieuwe opzet lukte 
het om de collectie toegankelijker, interactie-
ver en actueler te presenteren en bezoekers 
actief te betrekken. Door gemaakte keuzes 
komen ook gezinnen met jonge kinderen en 
kunstliefhebbers aan hun trekken en kan het 
onderwijs op alle niveaus worden bediend.  
Zaken die worden gemist komen terug, zoals 
de tijdlijn en enkele dierbare topstukken die 
in het depot verdwenen. Gaandeweg zullen 
niet-werkende componenten verdwijnen 
en vervangen worden door nieuwe. Dat 
brengt vervolgens keuzes met zich mee: de 
bestaande verhaallijnen voortzetten, of juist 
nieuwe tussenvoegen? 

Een permanente opstelling is dus eigenlijk 
nooit klaar. Ontwikkeling van nieuwe exhibits 
kost veel tijd en geld, ook de techniek 
snelt vooruit. Wanneer wordt iets sleets en 
gedateerd? Over 5, 10 of 15 jaar? De idee-
envorming kan dus 
niet vroeg genoeg 
beginnen. 

Anne Houk de Jong
Projecten en communicatie-
adviseur Belasting & Douane 
Museum 

‘Het succes zit in het compacte verhaal, een historische opfrisser.’

Het Luisterende Oor
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Informatief theater in musea

Pandemonia is werkzaam voor scholen, 
musea, universiteiten en andere instellin-
gen. Het werkte de afgelopen jaren met 
vijftig musea samen, waaronder grotere 
musea zoals het Spoorwegmuseum in 
Utrecht, het Nationaal Militair Museum in 
Soesterberg, Boijmans van Beuningen in 
Rotterdam, het Haags Gemeentemuseum, 
het Nederlands Scheepvaartmuseum  en het 
van Goghmuseum in Amsterdam. Maar ook 
voor kleinere musea ontwikkelde het educa-
tieve voorstellingen, zoals voor het Historisch 
Museum Ede, het Jenevermuseum in Hasselt, 
het Philipsmuseum in Eindhoven en het 
Marinemuseum in Den Helder.

Wat is de meerwaarde van theater in musea?
Lea Witmondt: ‘Theater prikkelt de nieuws-
gierigheid en nodigt uit tot het stellen van 
vragen. Pandemonia creëert voor jong en oud 
een podium waar wetenschap en theater sa-
menkomen. Informatief theater is een prima 
aanvulling op een expositie. Het brengt extra 

informatie op een levendige manier over. 
Moeilijke en abstracte onderwerpen worden 
vereenvoudigd en begrijpelijk gemaakt. En 
er is interactie met het publiek en er kunnen 
nieuwe doelgroepen worden bereikt. De 
museale belangstelling voor deze presenta-
tievorm neemt dan ook toe.’

Hoe kunnen musea gebruik maken van het 
aanbod van Pandemonia’s ‘Science Theater?
 Van Marrewijk: ‘ Dat kan op twee manieren. In 
de eerste plaats hebben wij in eigen beheer 
educatieve voorstellingen ontwikkeld, die 
door scholen, science centra en musea 
geboekt kunnen worden. De inhoud van 
deze voorstellingen, de ene handelend over 

het zwaartepunt en de andere over lucht- en 
waterdruk, sluit aan bij de kerndoelen van het 
basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. 
Zij zijn geschikt voor de doelgroep 6-12 jaar 
en duren ongeveer 30 minuten. Zij zijn in-
teractief en bevatten proeven, die in een 
workshop of in de klas uitgevoerd kunnen 

worden. Beide voorstellingen zijn solo’s.’

Lea Witmondt: ‘De tweede manier is dat een 
museum samen met ons een voorstelling 
op maat maakt, die aansluit bij de collectie 
of een expositie van het desbetreffende 
museum. Deze voorstellingen vereisen meer 
tijd en budget. Het museum geeft ons een 
opdracht om een voorstelling over een 
bepaald thema te ontwikkelen en voorziet 
ons van alle relevante informatie. Op basis 
van deze gegevens huren wij dan een scena-
rioschrijver in, die de informatie vertaalt naar 
een theaterstuk. Dit voorstel wordt dan weer 
bekeken door het museum en eventueel 
aangepast. Vervolgens zoeken wij acteurs, 
die deze voorstelling kunnen uitvoeren. In 
sommige gevallen werken wij op dit vlak 
samen met een lokale toneelvereniging of 
met medewerkers van het museum. Ook 
moeten er vaak voor de voorstelling speciale 
decors en rekwisieten worden gemaakt.

Om een voorstelling op maat van 20 a 30 
minuten  te ontwikkelen is een budget tussen 
de 10.000 en 25.000 euro nodig. Het bedrag is 
afhankelijk van de duur van de voorstelling, 
waar deze plaats vindt.  of er speciale decors 
moeten worden gemaakt en of er al dan niet 
met professionele acteurs wordt gewerkt. 
Daarnaast  bedraagt de productietijd van een 
voorstelling op maat minimaal een half jaar.’

Wat hebben jullie in het Marinemuseum en in 
het Jenevermuseum gedaan?
Witmondt: ‘Het Jenevermuseum in Hasselt 
is vorig jaar zomer na een verbouwing 
heropend. In het kader van deze  opening 
heeft het museum samen met Pandemonia 
twee voorstellingen van 10 tot 15 minuten 
over de geschiedenis van de jenever 
ontwikkeld.’

Joke Smets van de afdeling publieksbemid-
deling en educatie van het Jenevermuseum: 
‘De ene voorstelling heet ‘De Dolle 

Theatergroep Pandemonia uit Amsterdam is gespecialiseerd in het via theater begrijpelijk maken en 
overdragen van wetenschappelijke informatie voor een breed en divers publiek. Ook met musea zijn de 
afgelopen 25 jaar educatieve voorstellingen voor familiepubliek ontwikkeld. Museumpeil vroeg zakelijk 
en inhoudelijk directeur Lea Witmondt en regisseur en actrice Esther van Marrewijk van Pandemonia en 
educatieve medewerkers van musea naar hun ervaringen met deze presentatietechniek.

Eloy Lucassen in het Militair luchtvaart museum in de voorstelling ‘Bob Salto’
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Drank-bestrijder’. Dit is een interactief verhaal, 
dat zich afspeelt tijdens de economische crisis 
tussen 1875 en 1895. Het geeft een beeld 
van jeneverproductie en alcoholgebruik en 
-misbruik in Hasselt. In de tekst komen een 
aantal  ‘weetjes’ voor, zowel over de fabricage 
van jenever als over de sociale omstandighe-
den in de stad.

De inhoud van de voorstelling is gebaseerd 
op het hoofdstuk ‘een vijand, die men moet 
kennen’ uit het boek ‘Jenever in de Lage 
Landen’ en het boek ‘Pierre Le Buveur et Jean 
L’Abstinant.’

‘Het Wondere Wachtelwater’ is de titel van de 
tweede voorstelling, die gaat over accijnzen 
en jenever. Jacques de Knijper duikt on-
verwacht op bij de stokerij van Greetje om 
accijns te innen, maar Greetje en haar dochter 
zijn hem te slim af. Zij maken hem wijs dat hij 
ziek is en genezen hem met ‘het wondere 
wachtelwater’. Daarna presenteren zij hem 
de rekening. Beide voorstellingen  zijn vijf 
keer in het museum gespeeld. Het waren 
leuke voorstellingen, die enthousiast door 
het publiek zijn ontvangen. De voorstellingen 
hadden echt meerwaarde voor het museum. 
De jenevergeschiedenis werd zeer aanschou-
welijk gemaakt. Wij hebben prettig samen-
gewerkt met de mensen van Pandemonia 
en zij dachten goed mee met het museum. 
Wel hebben wij van dit project geleerd dat je 
tijdig moet beginnen met de voorbereidin-
gen van zulke voorstellingen.

En in het Marinemuseum?
Witmondt: ‘Het Marinemuseum in Den Helder 
heeft zelfs zulke goede ervaringen met muse-
umtheater dat men daar heeft besloten om 
informatief theater tot een vast onderdeel 
van de museumpresentatie te maken.’

Annette de Wit, publieksconservator van het 

museum: ‘De theatergroep heeft speciaal 
voor ons museum twee educatieve voor-
stellingen ontwikkeld, die wekelijks worden 
opgevoerd. De ene voorstelling ‘Een Eiland 
Ontsnapt’ belicht een hele bijzondere 
periode uit de geschiedenis van de mijnen-
veger Abraham Crijnssen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ontsnapte het schip gecamou-
fl eerd als tropisch eiland aan de Japanners. 
Aan boord waren 11 offi  cieren, 48 beman-
ningsleden en een verpleegster. Het schip 
kwam na negen spannende dagen veilig in 
de havenplaats Geraldton op de westkust 
van Australië aan. In het stuk beleven de toe-
schouwers dit avontuur door de ogen van 
twee opvarenden. Ook is er in de voorstelling 
aandacht voor de techniek van het mijnenve-
gen. De voorstelling vindt plaats aan boord 
van de Abraham Crijnsen.’

De Wit vervolgt: ‘De andere voorstelling heet 
‘Wervianen’. Het is een theatrale rondleiding, 
die bezoekers meeneemt op ontdekkingsreis 
door de expositie ‘Schip en Werf’.  Wervianen, 
medewerkers van de Oude Rijkswerf in 
Den Helder,  vertellen hierbij alles over hun 
werkzame bestaan. Arbeidsomstandigheden, 
hiërarchische verhoudingen, maar ook de 
technische ontwikkeling in de 19e eeuw 
komen op een speelse manier aan bod. Elke 
zondag wordt een van beide voorstellingen 
gespeeld. Bij goed weer meestal  ‘Een Eiland 
Ontsnapt’ en bij slecht weer ‘Wervianen’. 
Museumtheater heeft duidelijk meerwaarde 
voor ons museum. Wij trekken hiermee vooral 
meer gezinnen met kinderen. Daarvoor is het 
wel van belang om een onderwerp te kiezen 
dat genoeg aanspreekt. Wij werken inmiddels 
een aantal jaren op een plezierige manier 
samen met Pandemonia.’

Girbe Buist
Buist Belevingsprojecten  

Esther van Marrewijk en een vrijwillig acteur tijdens de voorbereiding van de voorstelling ‘De Lamp’ in het Philips Museum.

Lea Witmondt directeur Pandemonia
Voor meer informatie zie de website 
www.pandemonia.nl.

DO’S
- vraag je af, waarom je theater  in je 

museum  wilt. Formuleer je doel; 
- bepaal heel goed je doelgroep en 

probeer zelfs binnen ‘familiepubliek’ 
een ondergrens in leeftijd te  geven;

- vraag je heel goed af of de doelgroep 
die je wilt bereiken een wensdoel-
groep of een reële doelgroep is. Een 
museum dat vooral kinderen met 
ouders binnenkrijgt wil bijvoorbeeld 
een voorstelling voor pubers laten 
maken. Lastig als je dan kinderen van 
4 tot 8 jaar in de zaal hebt.

- bekijk of je een geschikte ruimte 
hebt waar gespeeld kan worden 
en bespreek dit met de uitvoerders 
voordat je de opdracht geeft. Houd 
akoestiek en zichtlijnen in de speel-
ruimte goed in de gaten;

- zorg voor goede randvoorwaarden 
(kleedruimte, speeltijden, aankondi-
gingen etc.);

- geef ruimte aan creativiteit en expertise 
van de schrijver, regisseur en acteurs. 
Vul als museum niet te veel in;

- neem het produceren en uitvoeren 
van een voorstelling serieus;

- betrek in de voorbereidingen al je 
‘vloerpersoneel’ bij de voorstellingen;

- geef jezelf, maar ook de uitvoerders 
ruim de tijd om een productie te 
realiseren;

- organiseer een of meerdere try-outs 
voor je hele personeel. 

DON’TS
- lever niet te veel informatie aan en ga 

er niet van uit dat dit allemaal in een 
voorstelling verwerkt wordt;

- ga niet op de stoel van de schrijver 
zitten;

- wil geen decor en rekwisieten, als je 
geen opslag daarvoor hebt;

- vraag geen extra geld voor het 
bijwonen van een voorstelling. 
Daarmee werp je een extra drempel  
op.

19

M
us

eu
m

pe
il 

44



BELvue Bende zet het museum 
naar zijn hand

In de voorbereiding van deze heropbouw 
koos het museum ervoor om, naast de ge-
bruikelijke wetenschappelijke experten, ook 
de stem van de jongeren mee te nemen. De 
grootste bezoekersgroep van het museum 
zijn namelijk jongeren, dankzij de nauwe 
band van het museum met de buur-orga-
nisatie ‘Democratie en Burgerschap’. Het 
museum wil deze doelgroep in het vernieuw-
de museum nog beter bereiken.

BELVUE BENDE
En zo ontstond de ‘BELvue Bende’, een zorg-
vuldig geselecteerde groep enthousiaste en 
creatieve 18- tot 25-jarigen. Het afgelopen 
jaar hebben de 20 Bendeleden intensief met 
elkaar, het museum BELvue en professionele 
onderzoekers en scenografen van Tijdsbeeld 
& Pièce Montée uit Gent gebrainstormd en 
een berg voorstellen en kritische bedenkin-
gen geformuleerd. De sporen daarvan zullen 

op 21 juli 2016, de eerstvolgende Belgische 
nationale feestdag en meteen de dag waarop 
het vernieuwde BELvue de deuren opent, 
duidelijk zichtbaar zijn. Ook daarna blijft de 
BELvue Bende actief. Want net als de inrich-
ting is ook de werking van een museum te 
belangrijk om uitsluitend aan professionelen 
over te laten.

Het Brusselse museum BELvue, dat riant aanleunt tegen het Koninklijk Paleis, richt de blik op België, zijn 
geschiedenis en zijn democratie. De vaste presentatie, een echte publiekstrekker die jaarlijks 40.000 bezoekers 
aantrekt, is echter na tien jaar toch aan een grondige herformulering toe.

Museum Night Fever , de jongeren moesten dynamiek en enthousiasme uitstralen
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REKRUTERING EN VORMING
De leden van de BELvue Bende zijn gerekru-
teerd via een brede oproep in Brusselse onder-
wijsinstellingen en onder jongeren die al bij 
projecten van de Koning Boudewijnstichting 
– de beheerder van het museum BELvue – 
betrokken waren. Bij de selectie, op basis van 
individuele gesprekken met de kandidaten, 
streefde het museum naar een brede ver-
scheidenheid in achtergrond en persoonlijk-
heid en een evenwicht tussen Nederlands- 
en Franstaligen. Maar vooral: de jongeren 
moesten dynamiek en enthousiasme uitstra-
len, creatief denken, ongeacht hun opleiding 
of beroep. Na de selectie van de Bendeleden 
begeleidde de kunsteducatieve organisa-
tie De Veerman hen in een vormingstraject 
naar hun opdracht. Het vormingstraject 
omvatte onder meer een tiental ateliers 
(zoals ‘Hoe geef ik vorm aan een museum?’ 
en ‘Creativiteitstraining’), enkele inspire-
rende museumbezoeken (bijvoorbeeld aan 
het Gentse stadsmuseum STAM) en enkele 
sessies rond kritische refl ectie. 

De museumbezoeken verruimden de blik 
van de bendeleden op musea. Tijdens die 
momenten werden museale concepten, 
bezoekerservaringen, klassieke en nieuwe 
(interactieve en multimediale) instrumenten 
onder de loep genomen en besproken hoe 
deze zaken ervaren werden, waardoor de 
Bendeleden zicht kregen op hoe het BELvue 
er voor hen moest uitzien. 

VAN HET HEDEN NAAR VERLEDEN
De BELvue Bende fungeerde bij het nieuwe 
museumverhaal vooral als klankbord, als fo-
cusgroep bij het verfi jnen ervan. Eerste stap in 
de conceptontwikkeling vormde de kritische 
evaluatie  van de bestaande vaste opstelling 
door de leiding van het BELvue (uit evaluatie 
bleek dat de bezoekers de bestaande pre-
sentatie kwalitatief goed vonden maar wel 
meer objecten, meer interactie en meer 

Tijdskabinet

‘Net als de inrichting is ook de 
werking van een museum te 
belangrijk om uitsluitend aan 
professionelen over te laten.’

persoonlijke verhalen wensten), rekening 
houdend met de in het museum opgedane 
ervaringen en de actuele tendensen in het 
museale en historische veld.  Voortbouwend 
op die analyse heeft het Wetenschappelijk 
Comité van het museum een aantal aan-
bevelingen gedaan aan Tijdsbeeld & Pièce 
Montée, dat het concept van de nieuwe 
opstelling ontwikkelde. De BELvue Bende 
heeft zich over dat concept mogen uitspre-
ken. Opvallend aan het nieuwe concept is 
de keuze om het museumverhaal, België en 
zijn geschiedenis, niet langer chronologisch 
te benaderen, van 1830 tot heden, maar the-
matisch en vertrekkend vanuit de actualiteit. 
Gespreid over twee etages komt in zeven 
zalen telkens één groot relevant thema aan 
bod: democratie, welvaart, solidariteit, plura-
lisme (culturele diversiteit), migratie, taal (de 
communautaire kwestie) en vrede. Elk thema 
wordt eerst binnen de historische context 
geduid, waarna het met de uitdagingen in 
de huidige Belgische samenleving vandaag 
wordt geconfronteerd. En hoe hebben die 
uitdagingen zich ontwikkeld in de tijd? 

Het concept vertrekt dus van de werkelijk-
heid waarmee alle bezoekers vertrouwd zijn, 
om het publiek daarna vlotter tot een verken-
ning van het verleden te kunnen verleiden, 
om hen zo een grondiger en completer beeld 
van België te bezorgen.

KRITIEK MET IMPACT
Het concept slaat duidelijk aan bij jongeren. 
Zij konden echter wel enkele inhoudelijke 
en vormelijke bijsturingen verwezenlijken. 
Zo zal bijvoorbeeld een kinderparcours, 
met ondermeer doe-boxen, in de vaste ten-
toonstelling worden verwerkt. Ook tactiele 
elementen, oorspronkelijk ontwikkeld voor 

slechtzienden, zullen zijn geïntegreerd in de 
tentoonstelling. 

Dankzij de BELvue Bende zullen de bezoekers 
meer zelf kunnen kiezen, zal de beleving  
door interactieve opstellingen sterker 
aanwezig zijn. Op inhoudelijk vlak hebben de 
Bendeleden een grote inbreng gehad bij bij-
voorbeeld de zaal over pluralisme. 

NIEUWE DOELGROEPEN AANSPREKEN
Het spreekt vanzelf dat in de BELvue Bende 
jongeren zitten met een levendige interesse 
voor cultuur en musea. Dat deze jongeren 
mee de nieuwe inrichting van het museum 
hebben kunnen bepalen, zal echter niet au-
tomatisch betekenen dat het BELvue straks 
ook nieuwe, andere doelgroepen weet te 
bereiken. Het museum wil de Bendeleden 
verder inzetten om hun achterban te mo-
biliseren en verleiden tot een museumbe-
zoek. Ze worden aangesproken over hoe het 
museum jongeren met andere achtergron-
den kan bereiken, over methodieken om ook 
bij hen de nodige interesse voor het museum 
te wekken. Alvast dit schooljaar zal de Bende 
mee communiceren over de vernieuwing in 
het museum en daarna mee nadenken over 
de jongerenwerking. Om maar te zeggen: de 
BELvue Bende is een blijver.

An Lavens
Verantwoordelijke 
BELvue museum, een 
museum beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting 
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VOOR ALLES VAN WAARDE
Onze drijfveer is het ambacht en de passie om waarde te 
behouden. Of het nou gaat om het restaureren van een 
zestiende-eeuws boekwerk, het schoonmaken van een oude 
meester of het beheren van een documentenarchief met wa-
terschade. We hebben de kennis, de vakmensen en de middel-
en om u optimaal van dienst te zijn. 

PASSIE VOOR RESTAURATIE
Bij VANWAARDE werken dagelijks ruim dertig deskundige res-
tauratoren aan de mooiste kunstobjecten. Elk vanuit zijn eigen 
specialisme. Daarmee is elk voorwerp uit uw museum, archief 
of collectie bij ons in goede handen. 

Ook brengen we het restauratieproces helder voor u in beeld. 
Dan weet u precies waar u aan toe bent. De basis is het restau-
ratieplan. Hierin ziet u wat er moet gebeuren, welke materialen 
nodig zijn, wat de doorlooptijd is en wat het gaat kosten. 

UW KUNST IN GOEDE HANDEN
Dat beheer van kunst een vak apart is, hoeven we u niet uit te 
leggen. VANWAARDE werkt al jaren met veel passie en kennis 
aan restauratie, transport en conserveren van kunst, ook na ca-
lamiteiten. Zelfs beveiligde en geklimatiseerde opslag is mogeli-
jk. Wij noemen deze service Museumwacht en nemen hierbij 
alle zorg voor uw waardevolle objecten uit handen.  

KUNNEN WE VOOR U 
VAN WAARDE ZIJN ? 
Bent u benieuwd welke waarde wij voor uw collectie zouden 
kunnen hebben, neem dan eens geheel vrijblijvend contact 
met ons op. Een van onze medewerkers bespreekt graag met 
u wat wij voor uw collectie kunnen betekenen. Indien nodig 
komen we bij u op locatie om de situatie te beoordelen. Vervol-
gens wordt er voor u een geheel vrijblijvend plan + o� erte op-
gemaakt. Zo weet u op voorhand precies waar u aan toe bent. 

UW COLLECTIE SNEL EN 
VAKKUNDIG IN VEILIGHEID!
Wie zorgt er bij brand of een andere calamiteit voor uw kunst, 
collectie of archief? De brandweer, schoonmakers en verhuizers 
doen allemaal hun werk, maar letten vaak niet op het beperken 
van de schade. VANWAARDE zorgt voor het totale logistieke 
proces; accurate registratie, verpakking, vervoer, vakkundige 
verzorging en opslag. Wij doen er alles aan om de schade te 
beperken, zodat u zich kunt concentreren op de opgelopen 
schade en het herstel daarvan. 

ONTSTAAN VANWAARDE
VANWAARDE is ontstaan door de samenvoeging van Mu-
seumWacht, DocumentenWacht en de restauratie ateliers 
Helmond, Sterken en de Tiendschuur. Hierdoor kunnen wij u 
als klant nog beter van dienst zijn. Meer expertise, één vast 
aanspreekpunt, grotere inzet mogelijkheden van eigen materieel 
en meer vakkundig personeel op alle gebieden rondom be-
heer, restauratie, calamiteitenondersteuning, (kunst-) transport 
etc. Door de samenvoeging ontstaat de grootste specialist in 
Nederland op het gebied  van beheer, restauratie en calamitei-
tenondersteuning voor alles van waarde. 

BIJ CALAMITEITEN ZIJN WIJ 24/7 BEREIKBAAR OP: 0031-(0)6 – 53 14 94 79 

UW ARCHIEF GOED GEDEKT
Met VANWAARDE Documentenwacht bent u optimaal voorbe-
reid op calamiteiten. Een slimme combinatie van een financiële 
dekking en de beste ondersteuning van uw archief. Mocht er 
iets mis gaan, zoals brand, waterschade, ongedierte of schim-
mel, dan is uw archief goed gedekt.  Het documenten- en muse-
umwachtsysteem van  VANWAARDE werkt, omdat het zo een-
voudig is. Al honderden bedrijven, gemeentes en musea zijn lid 
en betalen een klein bedrag per jaar. Dat geld gaat in een fonds 
waaruit de eerste hulp bij calamiteiten wordt betaald. 

CONTACT
Wenst u meer informatie of heeft u nog vragen 
dan kunt u ons bereiken via; 

Website: www.vanwaarde.eu
Mail: info@vanwaarde.eu 

ADRESGEGEVENS: 
Vestiging Beekbergen Vestiging Helmond 

Engelanderholt 3 C Panovenweg 40
7361 CZ Beekbergen 5708 HR Helmond
Tel.: 0031-(0)55 – 5423147 Tel.: 0031-(0)492-553990

BEHEER, RESTAURATIE EN
CALAMITEITENONDERSTEUNING

VOOR ALLES VAN WAARDE
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tauratoren aan de mooiste kunstobjecten. Elk vanuit zijn eigen 
specialisme. Daarmee is elk voorwerp uit uw museum, archief 
of collectie bij ons in goede handen. 

Ook brengen we het restauratieproces helder voor u in beeld. 
Dan weet u precies waar u aan toe bent. De basis is het restau-
ratieplan. Hierin ziet u wat er moet gebeuren, welke materialen 
nodig zijn, wat de doorlooptijd is en wat het gaat kosten. 

UW KUNST IN GOEDE HANDEN
Dat beheer van kunst een vak apart is, hoeven we u niet uit te 
leggen. VANWAARDE werkt al jaren met veel passie en kennis 
aan restauratie, transport en conserveren van kunst, ook na ca-
lamiteiten. Zelfs beveiligde en geklimatiseerde opslag is mogeli-
jk. Wij noemen deze service Museumwacht en nemen hierbij 
alle zorg voor uw waardevolle objecten uit handen.  

KUNNEN WE VOOR U 
VAN WAARDE ZIJN ? 
Bent u benieuwd welke waarde wij voor uw collectie zouden 
kunnen hebben, neem dan eens geheel vrijblijvend contact 
met ons op. Een van onze medewerkers bespreekt graag met 
u wat wij voor uw collectie kunnen betekenen. Indien nodig 
komen we bij u op locatie om de situatie te beoordelen. Vervol-
gens wordt er voor u een geheel vrijblijvend plan + o� erte op-
gemaakt. Zo weet u op voorhand precies waar u aan toe bent. 

UW COLLECTIE SNEL EN 
VAKKUNDIG IN VEILIGHEID!
Wie zorgt er bij brand of een andere calamiteit voor uw kunst, 
collectie of archief? De brandweer, schoonmakers en verhuizers 
doen allemaal hun werk, maar letten vaak niet op het beperken 
van de schade. VANWAARDE zorgt voor het totale logistieke 
proces; accurate registratie, verpakking, vervoer, vakkundige 
verzorging en opslag. Wij doen er alles aan om de schade te 
beperken, zodat u zich kunt concentreren op de opgelopen 
schade en het herstel daarvan. 

ONTSTAAN VANWAARDE
VANWAARDE is ontstaan door de samenvoeging van Mu-
seumWacht, DocumentenWacht en de restauratie ateliers 
Helmond, Sterken en de Tiendschuur. Hierdoor kunnen wij u 
als klant nog beter van dienst zijn. Meer expertise, één vast 
aanspreekpunt, grotere inzet mogelijkheden van eigen materieel 
en meer vakkundig personeel op alle gebieden rondom be-
heer, restauratie, calamiteitenondersteuning, (kunst-) transport 
etc. Door de samenvoeging ontstaat de grootste specialist in 
Nederland op het gebied  van beheer, restauratie en calamitei-
tenondersteuning voor alles van waarde. 

BIJ CALAMITEITEN ZIJN WIJ 24/7 BEREIKBAAR OP: 0031-(0)6 – 53 14 94 79 

UW ARCHIEF GOED GEDEKT
Met VANWAARDE Documentenwacht bent u optimaal voorbe-
reid op calamiteiten. Een slimme combinatie van een financiële 
dekking en de beste ondersteuning van uw archief. Mocht er 
iets mis gaan, zoals brand, waterschade, ongedierte of schim-
mel, dan is uw archief goed gedekt.  Het documenten- en muse-
umwachtsysteem van  VANWAARDE werkt, omdat het zo een-
voudig is. Al honderden bedrijven, gemeentes en musea zijn lid 
en betalen een klein bedrag per jaar. Dat geld gaat in een fonds 
waaruit de eerste hulp bij calamiteiten wordt betaald. 

CONTACT
Wenst u meer informatie of heeft u nog vragen 
dan kunt u ons bereiken via; 

Website: www.vanwaarde.eu
Mail: info@vanwaarde.eu 

ADRESGEGEVENS: 
Vestiging Beekbergen Vestiging Helmond 

Engelanderholt 3 C Panovenweg 40
7361 CZ Beekbergen 5708 HR Helmond
Tel.: 0031-(0)55 – 5423147 Tel.: 0031-(0)492-553990

BEHEER, RESTAURATIE EN
CALAMITEITENONDERSTEUNING

VOOR ALLES VAN WAARDE



Volwasseneneducatie in het 
MOT. Zelf brood bakken en een 
oven leren bouwen

Het MOT wil het verleden en het heden van 
de mens, hier en elders, helpen begrijpen 
door een realistisch beeld te geven van het 
ontstaan en de evolutie van de technieken 
en van hun impact op het dagelijks leven en 
het milieu. Om deze missie te volbrengen 
gebruikt het MOT verschillende kanalen voor 
uiteenlopende doelgroepen. Via website, 
bibliotheek, tentoonstellingen en talrijke 
activiteiten krijgen museumbezoekers en 
-gebruikers inzicht in de technieken en hun 
toepassingen.

DOES 
Een bijzonder deel van het educatief aanbod 
voor volwassenen bestaat uit demonstraties, 
‘does’ en stages. Bij een demonstratie toont 
een deskundige zijn vaardigheden aan het 
publiek. De ‘does’ van het MOT zijn korte 
initiaties in bepaalde technieken. Een meer 
verdiepende stage heeft als doel deelnemers 
kennis en vaardigheden te laten opdoen om 
thuis zelf aan de slag te gaan.

De ‘does’ zijn workshops voor acht tot tien 
personen waar de nadruk ligt op het inter-
actieve. Je kan meedoen om een techniek 
te leren, uit interesse voor een bepaald 
onderwerp of gewoon om een aangename 
dag te beleven. Technieken die vroeger  
noodzakelijk waren voor het uitvoeren van 
een beroep, kunnen nu verder leven als 
hobby, vaak ook uit een bewuste keus om  
ecologische, sportieve of gezondheids - 
redenen. 

‘Does’ rond het gebruik van een bepaald 
handwerktuig tonen aan hoe efficiënt een 
handwerktuig kan zijn en hoe vaardig de 
gebruiker. Bij het kneden van een grote hoe-
veelheid deeg wordt duidelijk welke men-
selijke inspanningen nodig waren in het 

tijdperk voor de komst van machines. 
Tijdens de Bak-Doe steken de deelnemers de 
handen uit de mouwen in het bakhuis. Na 
een inleiding over de geschiedenis van brood 
en bakovens en enkele belangrijke richtlij-
nen voor persoonlijke veiligheid, maakt elke 
deelnemer vervolgens zelf deeg, kneedt het, 
stookt de oven en bolt het deeg op. Zelfs het 
‘rakelen’ en ‘schieten met de ovenpaal’ doen 
de aspirant-bakkers zelf. Het publiek is zeer 
divers. Een Bak-Doe blijkt een ideaal dagje uit 
met de kinderen, maar trekt ook mensen die 
een oude oven weer in gebruik willen nemen 
of een nieuwe gebouwd hebben of willen 
bouwen.

STAGE BOUW ZELF JE OVEN 
Veel bakovens worden afgebroken en de 
technische kennis over de bouw en het 
gebruik ervan dreigt verloren te gaan. Uit de 
vele vragen over bakovens blijkt echter een 
vernieuwde aandacht voor traditioneel brood 
bakken. In 2003 startte het MOT daarom het 
project ‘Red de Bakovens’ om het immaterieel 
cultureel erfgoed rond bakovens te borgen. 
Naast een historisch overzicht en een inven-
taris van bakovens werd er ook een hand-
leiding voor hun restauratie en bouw op de 
website geplaatst. Dit riep veel enthousiaste 
reacties en vragen op, in 2005 resulterend in 
de stage ‘Bouw zelf je oven’.

‘Hoe begin ik er aan, hoe bepaal ik het formaat 
van mijn oven, welke materialen zijn geschikt, 
… ?’ Drie dagen lang gaat een ervaren oven-
bouwer met twintig deelnemers op zoek naar 
de antwoorden. In groepjes van vier bouwen 
de deelnemers zelf een oven, van de basis tot 
de koepel. Door kleine groepen kan iedere 
deelnemer bij elke bouwfase betrokken 
worden. Technische problemen tijdens het 
bouwproces houdt de docent onder het 

vergrootglas. Hij reikt oplossingen aan zodat 
iedere deelnemer goed voorbereid weer naar 
huis gaat. Sommigen zijn dan klaar om zelf 
aan de slag te gaan, voor anderen maakt de 
stage duidelijk dat het bouwen van een oven 
voor hen te hoog gegrepen is. 

Sinds 2005 namen 165 mensen deel aan de 
stage. Ondanks dit succes worden we toch 
geconfronteerd met de moeilijkheden van 
het borgen van technische kennis. De meeste 
deelnemers bouwen na afloop slechts één 
bakoven en geven de opgedane kennis niet 
verder door. Bovendien is de kwaliteit van de 
cursus grotendeels bepaald door de docent 
die jammer genoeg niet onsterfelijk is. 

Het MOT zal het aanbod van interactieve 
volwasseneneducatie nog verder uitbreiden. 
Want veel kennis omtrent technisch immate-
rieel cultureel erfgoed wacht om te worden 
doorgegeven aan volgende generaties! En 
dus blijft het voor het museum een uitdaging 
om technische kennis te borgen.

Jan Selleslags 
educatief medewerker Museum voor de Oudere Technieken 
Grimbergen

Het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen organiseert workshops en stages om oude 
technieken te helpen bewaren. Interactief, handen uit de mouwen en borging van kennis over technisch 
immaterieel erfgoed voor volgende generaties. Bijvoorbeeld: zelf brood bakken en een oven leren bouwen.
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de vormgever aan de slag. Het uiteindelijke 
resultaat, gekozen uit verschillende voorstel-
len, kon iedereen bekoren omdat de vormge-
ving mooi in de architectuur en geschiedenis 
van het gebouw werd geïntegreerd.

Het bijeengeharkte gezamenlijke budget – 
6000 euro – noopte tot scherpe keuzes, zonder 
op het belevingsaspect en de interactieve 
aanpak te willen inboeten. Voor een ‘touchs-
creen’ werden bijvoorbeeld  de fi lmpjes bin-
nenhuis gemaakt,  met de hulp van sociale 
media en andere digitale toepassingen. Van 
bij het begin probeerden de medewerkers 
tekstpanelen te weren maar zijn ze om budget-
taire redenen toch te vinden in het parcours. 
Waar mogelijk wordt de (tekst)informatie wel 
interactief gepresenteerd. Een reuzengroot 

ganzenbordspel, een labo waar diverse soorten 
mout kunnen geproefd worden en chemische 
transformaties van gerst onder de microscoop 
kunnen worden bestudeerd, maken alles zin-
tuiglijker en meer praktisch gericht, wat ook 
de beoogde intergenerationele dynamiek 
versterkt. Het traject van den AST leerde dat 
zelfs met erg krappe middelen resultaat kan 
geboekt worden wanneer men met de nodige 
creativiteit en goed gefocust uit een aantal 
zaken het maximum tracht te halen: samen met 
het bestuur, de betrokkenen van de diensten, 
heemkundekring, vrijwilligers en gidsen rond 
de tafel de visies naast elkaar leggen; daaruit 
één lijn bepalen en aan de slag gaan. Zoek 
daarin de goede combinatie van de kennis, 
talenten en vaardigheden van de medewerkers. 
Verschillen in perspectief kunnen erg verrijkend 
zijn, wat zeker bleek uit het onuitgegeven duo 
van archivaris en toerisme-ambtenaar. Stem de 
overdracht- en presentatietechnieken conse-
quent af op de voorgenomen doelgroep(en). 

Sara Vande Populiere
Archivaris den AST

Omwille van een interne reorganisatie van 
enkele stadsdiensten, bracht de stad Halle 
in 2014 het stadsarchief, het streekmuseum 
en de dienst toerisme samen in de oude 
mouterij van Roye. Dit stukje archeologisch 
erfgoed bevatte al enkele historische relicten 
rond het moutproces, die middels informa-
tiepanelen een afgelijnd doelpubliek konden 
aantrekken. Voortaan wilde men deze erf-
goedsite, omgedoopt tot den AST, als één 
toeristische attractie promoten. 

OP ZOEK NAAR EEN PRESENTATIECONCEPT
Een duo, de archivaris en de toerismeamb-
tenaar, kreeg de verantwoordelijkheid voor 
deze opdracht. Voor de kennis over de mout-
productie kon men beroep doen op twee 
oud-medewerkers en een regionale brouwer. 
Een historica  en een ‘event manager’ gingen 
op zoek naar een gepast presentatieconcept 
voor deze nieuwe museale invulling. Centraal 
stond hierbij de vraag: welk verhaal willen we 
brengen en voor wie? Omdat het plaatselijk 
toerisme kampte met een gebrek aan aanbod 
voor individuele bezoekers met kinderen, pri-
meerden gezinnen als doelgroep, en in het 
bijzonder het intergenerationele aspect. Deze 
doelgroepenkeuze bepaalde in grote mate de 
vormgeving van den AST. En het bezoek aan 
den AST zou een belevingsparcours worden. 
Wat het inhoudelijke betreft legt men de focus 
vooral op het historische moutproductiepro-
ces en het leven in de fabriek anno 1945-1970. 

Kinderen kunnen leren hoe de graankorrel als 
levend organisme door vocht en warmte wordt 
beïnvloed en worden geconfronteerd met het 
vele manuele werk en de moeilijke arbeidsom-
standigheden in de mouterij in die tijd.

CREATIEF MET WEINIG
Enkele recent vernieuwde musea met een 
collectie en verhaal over technieken en 
ambachten (Texture, Kempisch Diamant-
museum) konden de medewerkers inspireren 
op het vlak van interactieve presentatietech-
nieken. Ze zochten en vonden hiervan ook 
mooie voorbeelden in enkele Britse musea 
die collega’s eerder al hadden bezocht. Een 
databankje met in de loop der jaren inspire-
rende voorbeelden uit binnen- en buitenland 
bleek nu allernuttigst!

Den Ast ging in zee met dezelfde vormgever 
die ook de huisstijl (geïnspireerd op het 
gebouw en de waarden die men wil uitdragen 
met den AST) ontwierp. Dit bevorderde de uni-
formiteit in stijl en sfeer. De samenwerking met 
de vormgever verliep intuïtief en in een open, 
vloeiende dialoog. Vanuit de scenografi e, het al 
vastgelegde parcours, krachtige vormgeving 
op ‘Pinterest’ verzameld door Den Ast zelf, ging 

Leven in de mouterij
Een historica  en een ‘event manager’ gingen op zoek naar een gepast presentatieconcept voor de nieuwe 
museale invulling van de oude mouterij van Roye in Halle. Hoe deden ze dat?

‘De samenwerking met de vormgever verliep intuïtief en in een open, 
vloeiende dialoog.’

In elke ruimte is er een groot informatiebord  over het doel van de ruimte, daarnaast zijn er kleine infobordjes die een 
bepaald relict duiden. De bezoekers zien deze bordjes vaak als een houvast tijdens hun bezoek.  Er is getracht om zoveel 
mogelijk de nieuwsgierigheid te prikkelen. Kinderhoogte niet uit het oog verliezen is een aandachtspunt. Dit tekstbordje 
hangt eigenlijk te hoog. Foto Juno
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Kansen en keuzestress:
belevingswaarde en digitale media in musea

De meest bezochte musea zijn niet automa-
tisch de hoogst gewaardeerde musea, ‘be-
levingsmusea’ scoren beduidend hoger dan 
bijvoorbeeld kunstmusea. Het sturen op be-
zoekersaantallen is geen garantie voor twee 
andere wezenlijke taakstellingen van musea: 
het succesvol overbrengen van de inhoude-
lijke boodschap en het inspireren én emoti-
oneren van bezoekers, ook wel aangeduid als 
de belevingswaarde. 

BELEVINGSMUSEA: 
WAT WERKT ER, EN WAT NIET?
In de Nationale Kennisagenda van het 
Museale Veld wordt deze belevingswaarde 
tot één van de strategische speerpunten 
benoemd voor musea om op te sturen. Maar 
musea blijken grote moeite te hebben met te 
formuleren hoe ze een specifieke publieks-
beleving met (digitale) middelen tot stand 
willen brengen1. In 2007 concludeerden 

Huysmans & De Haan al over het belevings-
aspect in de erfgoedsector dat ‘het aan syste-
matisch onderzoek ontbreekt naar dit aspect.’ 
2; een conclusie die acht jaar later nog steeds 
overeind staat. Belangrijke culturele fondsen 
(Fonds21, VSB Fonds) zoeken tevens actief 
naar nieuwe beoordelingskaders voor de be-
zoekersbeleving 3. 

En dat allemaal in het licht van de digitale 
ontwikkelingen die allerlei kansen bieden 
om de maatschappelijke waarde van 
musea te vergroten en om de beleving 
te versterken. Maar wanneer weet een 

tentoonstellingsmaker dat het zijn of haar 
kans is? De keuzestress voor tentoonstel-
lingsmakers is alleen nog maar toegenomen: 
hoe in te spelen op het gebruik van smart-
phones? Is augmented reality een manier om 
publiek te ‘raken’? En ondertussen verschillen 
bezoekers steeds meer in hun wensen, eisen, 
ervaringen en behoeften. Voor een tentoon-
stellingsmaker is het een constante zoektocht 
naar wat werkt en wat niet werkt voor wie en 
met welk doel.

VIER CONCLUSIES
Die vraag naar wat werkt en niet werkt om 

Welke digitale media kan ik het beste inzetten in een tentoonstelling om bezoekers te raken en te inspireren? 
Hoe kan ik meer onderbouwde afwegingen in het ontwerpproces maken bij de inzet van digitale media 
voor de bezoekersbeleving zodat ik de beoogde bezoekersbeleving bewerkstellig? De Hogeschool van 
Amsterdam ontwikkelde praktische methoden die professionals zelf kunnen hanteren om betere beslissingen 
te kunnen nemen over de inzet van digitale middelen bij het bereiken en betrekken van bezoekers.

‘Hoe in te spelen op het gebruik van smartphones? 
Is augmented reality een manier om publiek te ‘raken’?’

Kindertentoonstelling IJstijd in het Rijksmuseum van Oudheden Leiden
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Kansen en keuzestress:
belevingswaarde en digitale media in musea

de beleving van bezoekers te ‘sturen’ met 
digitale media is een urgente en relevante 
vraag waarop momenteel geen afdoende 
antwoord is te geven. Modellen die ten-
toonstellingsmakers enigszins een handvat 
bieden, bijvoorbeeld gericht op leerstijl van 
bezoekers, zeggen uiteindelijk weinig over 
de toegevoegde waarde van een technolo-
gie als virtual reality of 3D visualisaties in een 
bepaalde tentoonstelling. En studies die wel 
ingaan op de impact van het gebruik van deze 
digitale middelen, blijken vaak te kleinschalig 
en uiteindelijk weinig concrete handvatten 
te bieden voor tentoonstellingsmakers. Een 
recente doorlichting van beschikbare kennis 
en onderzoek hiernaar levert vier conclusies 
op:
1) Hoewel er kennis bestaat over individuele
 digitale middelen, ontbreekt het aan een 
 duidelijk overzicht waarin deze middelen 
 naast elkaar worden gelegd en de impact 
 op de bezoekersbeleving besproken wordt;
2) Er zijn voldoende methodieken die inzicht 
 geven in bezoekersgedrag in musea, maar 
 output rondom de impact van tentoon-
 stellingen zelf ontbreekt;
3) Onderzoek naar de impact van design-
 keuzes ontbreekt nagenoeg;
4) Er is ruime kennis op het gebied van 
 bezoekmotivatie, maar een praktische 
 doorvertaling naar type tentoonstelling en 
 mediagebruik ontbreekt.

Er zijn weinig middelen voorhanden die ten-
toonstellingsontwerpers helpen om daad-
werkelijk te sturen op een bepaalde beleving, 
al helemaal wanneer het de inzet van digitale 
media betreft.

Er is dus behoefte aan: ‘meer kennis en 
inzicht in verschillende type – op beleving 
gerichte – interventies en methodieken (…) 
voor verschillende categorieën bezoekers’ 4. 
De enige handreiking die vanuit de strategi-
sche ambitie in de Nationale Kennisagenda 
wordt geboden aan de tentoonstellingsma-
ker vinden we echter ontoereikend: ‘Daarbij 
kan gebruik gemaakt worden van het vele 
onderzoek dat meer algemeen naar ‘experi-
ences’ en beleving is gedaan’ 4.

Hoewel inderdaad veel onderzoek is gedaan 
naar ‘experiences’ in het algemeen, wordt dit 
weinig concreet gemaakt voor de museale 
sector: er bestaat slechts geringe gevalideerde 

kennis hoe een tentoonstelling met de huidig 
beschikbare (digitale) middelen het beste 
ingericht kan worden zodat de bezoeker 
inhoudelijk meegenomen wordt én tegelij-
kertijd geïnspireerd raakt. Recent is daarom 
een consortium opgericht van kennisinstel-
lingen, musea en bedrijven om die kennis 
te vergaren, te ontwikkelen en te valideren 
5. Sturende vragen hierin zijn onder andere: 
Welke digitale media kan ik het beste inzetten 
in een tentoonstelling om bezoekers te raken 
en te inspireren? Hoe kan ik meer onder-
bouwde afwegingen in het ontwerpproces 
maken bij de inzet van digitale media voor 
de bezoekersbeleving zodat ik de beoogde 
bezoekersbeleving bewerkstellig? En: Welke 
instrumenten kan ik gebruiken om te sturen 
op de bezoekersbeleving?

PRAKTISCHE METHODEN: 
STEL JE MUSEUM VIER VRAGEN
Daarmee is niet gezegd dat we moeten 
wachten op onderzoeksuitkomsten en er 
helemaal niets te doen is. In ons onderzoek 
aan de Hogeschool van Amsterdam hebben 
we verschillende praktische methoden 
ontwikkeld die professionals zelf kunnen 
hanteren om betere beslissingen te kunnen 
nemen over de inzet van digitale middelen 
bij het bereiken en betrekken van bezoekers. 
We gebruiken deze methodes ook zelf zoals 
in ons onderzoek naar de beleving van de 
tentoonstelling ‘Ijstijd’ bij het Rijksmuseum 

van Oudheden in Leiden, en de tentoonstel-
ling ‘Ander Nieuws’ bij het Instituut voor Beeld 
en Geluid in Hilversum. Die methodes zijn ge-
relateerd aan vier terugkerende vragen over 
hoe een bepaald doel te bereiken.

De eerste vraag gaat over de identiteit van het 
museum: wie ben ik? Deze vraag betreft niet 
alleen de missie en visie van een museum, 
maar gaat ook in op hoe het museum met 
haar collectie en publiek omgaat. Een manier 
om te refl ecteren op deze vraag, is door 
gebruik te maken van de museumwijzer die 
ontwikkeld is in het project Museumkompas. 
Dit is een online instrument waarin vier 
thema’s worden aangesneden: Wat is de 
functie van het museum? Hoe wordt het 
museum gezien door het museum zelf en 
hoe wenst het museum dat de bezoeker 
haar ziet? En welke (digitale) mogelijkheden 
passen daarbij? Middels de beantwoording 
van 20 vragen door medewerkers van een 

museum komt er een profi el uit van hoe 
het museum zich verhoudt tot haar publiek, 
zowel voor de huidige (ist) als gewenste 
situatie (soll).
De tweede vraag is nauw verbonden met 
de identiteit en richt zich op welke (media)
strategie het museum hanteert, of wenst 
te hanteren. Om hier op een structurele 
manier over na te kunnen denken is het 
Mediastrategiespel ontwikkeld. Het spel 
geeft organisaties beter inzicht in de moge-
lijkheden van nieuwe communicatiemid-
delen die zich steeds sneller manifesteren, 
zoals bijvoorbeeld mobiele apps. Door het 
spelen van het mediastrategiespel wordt op 
actieve wijze een methode aangereikt om 
tot een integrale afweging te komen van de 
na te streven doelen, de in te zetten instru-
menten, de te ondernemen activiteiten en 
de te verwachte resultaten in de commu-
nicatie van een organisatie. De mogelijke 
doelen, instrumenten, activiteiten en resul-
taten zijn daarbij reeds vanuit wetenschap-
pelijke literatuur verzameld, waardoor vanuit 
een duidelijk kader gewerkt kan worden en 
direct aan de slag kan worden gegaan. Voor 
de culturele sector is van dit spel een speciale 
museumversie ontwikkeld, waarbij spelkaar-
ten toegevoegd zijn die specifi ek gerelateerd 
zijn aan de museumcontext.

E-SCAPE SPEL
De derde vraag richt zich meer op de feite-
lijke inrichting van de dienstverlening van 
het museum. Welke mogelijkheden hebben 
musea om vanuit hun identiteit en strategie 
een concrete (crossmediale) dienstverlening 
optimaal in te richten? Voor musea komt dit 
meestal neer op de vraag hoe zij een ten-
toonstelling op zo’n manier kunnen inrichten 
dat de bezoeker datgene beleeft dat de ten-
toonstellingsmaker voor ogen heeft én het 
getoonde past bij het referentiekader van 

de bezoeker. Onze onderzoeksgroep heeft 
een spel in ontwikkeling dat erop gericht 
is om tentoonstellingsmakers meer inzicht 
te geven in de keuzes die zij maken bij de 
inrichting van een fysieke tentoonstellings-
ruimte. Daarbij overdenken de spelers aan de 
hand van een spelbord en spelkaarten hun 

‘Onze onderzoeksgroep heeft een spel in ontwikkeling dat erop 
gericht is om tentoonstellingsmakers meer inzicht te geven 
in de keuzes die zij maken bij de inrichting van een fysieke 
tentoonstellingsruimte.’

E-scape game (Hogeschool van Amsterdam)

Kindertentoonstelling IJstijd in het Rijksmuseum van Oudheden Leiden
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aannames over de werking (in samenhang) 
van die elementen op bezoekers. Dit 
spelbord is onderverdeeld in de volgende zes 
factoren die van invloed zijn op de beleving 
van museumbezoekers: 
Lay-out: ruimtelijke inrichting;
Ambient: omgevingsinvloeden van de ruimte; 
Aesthetics: aankleding van de ruimte;
Flow: hoe de ruimte te gebruiken;
Media: inzet van media in de ruimte;
Social: sociale processen in de ruimte.

Iedere factor kent drie niveaus die het 
belang aangeven, lopend van minder be-
langrijk (buitenste ring) naar meest belang-
rijk (binnenste ring). De spelkaarten zijn on-
derverdeeld in dezelfde zes factoren (met 
overeenkomstige kleurstelling). Iedere factor 
heeft een aantal spelkaarten die elementen 
vertegenwoordigen die gemanipuleerd 
kunnen worden in de fysieke ruimte, bijvoor-
beeld geur bij de factor Ambient.  

Eerst kiest een spelleider een onderwerp/
collectie waarover de tentoonstelling gaat 
(bijvoorbeeld de IJstijd), welke doelgroep als 
uitgangspunt wordt genomen (bijvoorbeeld 
kinderen van 8-12 jaar) en wanneer de ten-
toonstelling te zien is (het najaar). Daarnaast 
wordt de beoogde beleving voor het publiek 
vastgesteld. Bijvoorbeeld ‘leerzaam’, of 

‘spannend’, maar deze kan ook gericht zijn op 
samenwerking (‘sociaal’). Als het spelbord vol 
ligt, wordt de groep gevraagd om een toelich-
ting te geven: onder andere op de gemaakte 
keuzes, waar meningsverschillen waren en 
naar de samenhang van de zes kaartjes die in 
het midden van het spelbord liggen.

Een vraag is bijvoorbeeld in hoeverre het 
gebruik van een audiotour bijdraagt aan een 
specifieke beleving. Het voordeel van een 
audiotour is dat het voor het museum een 
toegankelijke manier biedt om meer infor-
matie te verschaffen over objecten zonder 
kostbare personeelsleden in te hoeven 
zetten. De kracht van het spel is dat deze 
vraag niet vanuit één enkele dimensie wordt 
gesteld, maar verband houdt met beslis-
singen omtrent de rol van het personeel, 
indeling van collectiestukken, de beoogde 
flow in de tentoonstelling en esthetische- en 
omgevingsfactoren. Dit spel is gebaseerd op 
onderzoek van het lectoraat naar de beleving 
van ruimtes, zoals winkelruimtes, festivals en 
museumruimtes. Deze ruimtes worden ook 
wel aangeduid als ‘experiencescapes’ 6.

EVALUATIE
Om de cirkel vervolgens rond te maken, komt 
een vierde en laatste, evaluerende vraag 
naar voren: welke indicatoren zijn er om te 

beoordelen of de impliciete en expliciete 
doelstellingen bereikt zijn? Op dit moment is 
nog onvoldoende duidelijk of het verhogen 
van het belevingsaspect ook daadwerkelijk 
leidt tot meer bezoekers, een hogere tevre-
denheid of meer geïnspireerde of geïnfor-
meerde bezoekers. Enerzijds ontbreekt het 
hierbij aan systematische studies die meer 
inzicht geven in dergelijke processen, an-
derzijds is ook onduidelijk hoe musea zelf 
goed kunnen sturen en reflecteren op dit 
aspect. De laatste jaren is hier gelukkig meer 
aandacht voor gekomen 7  8.

Digitale media bieden allerlei kansen en er 
zijn genoeg mooie voorbeelden te noemen 
waar het heeft ‘gewerkt’. Maar tegelijkertijd is 
het aantal vragen toegenomen bij tentoon-
stellingsmakers hoe dit nieuwe instrumenta-
rium in te passen in het ontwerpen van ten-
toonstellingen zonder dat de inhoud bijzaak 
wordt. Die vragen worden nog pregnanter bij 
iets schijnbaar ongrijpbaars als de bezoeker 
willen raken en inspireren. Deze belevings-
waarde is wel de strategische opdracht die 
musea zichzelf hebben gegeven. Waar het nu 
om gaat is handen en voeten te geven aan 
de beschikbare kennis om op bezoekersbele-
ving te kunnen ‘sturen’ in musea. 

Harry van Vliet 
Lector Crossmedia, 
Hogeschool van Amsterdam

Bernadette Schrandt
Onderzoeker Crossmedia, 
Hogeschool van Amsterdam

DOSSIER

De interactieve installatie van Geert Mul in Museum Beeld in Geluid laat bezoekers nieuwe verbanden leggen tussen woord en nieuwsbeeld (foto: Paul Ridderhof )

1  Van Vliet, Harry. 2013. Analyse eerste programmaregeling Digitale innovatie bij Musea SNS 
Reaal Fonds. Utrecht: SNS Reaal Fonds.

2  Huysmans, F. en J. de Haan. 2007. Het bereik van het verleden; ontwikkelingen in de be 
langstelling voor cultureel erfgoed. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

3  Van Leijden, R. & Van den Muijsenberg. 2013. Beleven en meten. SNS Reaal Fonds & VSB-
fonds.

4  A. Versloot (Red.). 2014. Nationale Kennis- agenda voor het Museale Veld. Amersfoort: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

5  Van Vliet, Harry, Bernadette Schrandt & Wouter Groot. 2015. De Belevingswaarde van 
Musea. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

6  Van Vliet, Harry. 2014. Cross-mediascapes. Amsterdam: Amsterdam University Press.
7  Bunnik, C. & van Huis, E. 2011. Niet tellen maar wegen. Over de zin en onzin van 

prestatieafspraken in de culturele sector. Amsterdam: Boekmanstudies.
8  Kokkeler, B. & Groot, W. 2013. Hoe maak ik mijn museum intelligent? Handleiding voor 

het gebruik van indicatoren voor sturing op Positionering, Innovatie en Performance bij de 
introductie van crossmediale diensten. Amersfoort: BMC.
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Wielermuseum, 
waar wielertoerist en ‘culturo’ 
zich welkom voelen
Vanaf de oprichting van het Wielermuseum 
in 1998 stond de ‘saaiere’ geschiedenis van 
de fi ets centraal, niet het actieve ‘wieler-
gebeuren’ en de beleving van de fi etscul-
tuur. Het Wielermuseum in Roeselare sloot 
eind 2014 de deuren voor een grondige 
renovatie. Dit en het nieuwe beleids-
plan (2015-2019) betekenen voor het 
Wielermuseum een opstap om het mu-
seumverhaal te herschrijven,  vanuit een 
nieuwe missie en visie op de collectie en de 
museumpresentatie. Het museum wil de 
tot nu afwezige wielertoeristen verleiden 
tot een bezoekje, zonder daarmee de tradi-
tionele museumliefhebber af te schrikken.  
Uit publieksonderzoek in 2014 kwam alvast 
de conclusie om in de nieuwe presentatie 
niet de (geschiedenis van de) fi ets centraal 
te stellen maar het historisch belang 
van de regio in de ontwikkeling van de 
(inter)nationale wielersport èn de actieve 
beleving van wielertoeristen.

Het museum grijpt deze ‘overgangsperi-
ode’ aan als een testfase om nieuwigheden 
uit te proberen, te experimenteren en te 
evalueren.

Nu al heeft het museum een gemeen-
schappelijke onthaalbalie met de dienst 
Toerisme van Roeselare geopend. Dit biedt 
extra openingsuren tijdens het wielersei-
zoen. En de wielertoeristen zouden ook 
letterlijk beter de weg naar het nieuwe 
museum moeten vinden door fi etsvoorzie-
ningen zoals douches, sanitair, opbergkast-
jes, oplaadpunten en een wielercafé. Maar 
de eff ecten van deze praktische verande-
ringen zullen pas later, na de heropening 
van het museum, echt zijn te meten.

In deze periode ook experimenteert het 
museum op inhoudelijk vlak, bijvoorbeeld 
met de expo ‘Koers is Religie’ in de nabij-
gelegen Paterskerk. In deze niet evidente 

plek slaat het museum-op-locatie een 
brug met een totaal ander thema. Op 
die manier tracht het museum nieuwe 
insteken (voeding, fotografi e, mode, tech-
nologie, kunst, literatuur,…) te vinden en 
verbindingen aan te gaan met andere 
sectoren om het verhaal van de wieler-
sport en de geschiedenis van de fi ets 
boeiend te houden.
Deze vernieuwing verloopt niet zonder 
slag of stoot want alvast de expo in de 
Paterskerk genereerde bij sommige 
gelovigen onbegrip. Door hen uit te 
nodigen op de expo en met hen in 
dialoog te gaan probeert het museum 
een negatieve perceptie bij de lokale ge-
meenschap te vermijden. 

Thomas Ameye 
Curator Wielermuseum Roeselare 

Expositie ‘Koers is religie’ in de Paterskerk, foto Donald Deblaere
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Gamen in het 
Gallo-Romeins Museum

Het Gallo-Romeins Museum, gelegen in het 
centrum van Tongeren - de oudste stad van 
België - brengt het veelzijdige verhaal van 
de mens in de regio Limburg: van de pre-
historie tot het einde van de Romeinse tijd. 
Met meer dan 2000 objecten, educatieve 
films, maquettes en levensechte figuren in 
kunsthars. De permanente en tijdelijke ten-
toonstellingen zijn gericht op een breed 
publiek. 

AANBOD VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
Onze missie? Kinderen en jongeren warm 
maken voor geschiedenis en hen historisch 
besef bijbrengen. Dat gebeurt op een eigen-
tijdse, speelse manier in een niet-schoolse 
setting. Hierbij staan de verwerving van 
nieuwe kennis én vaardigheden centraal. De 
vaste tentoonstelling vormt een krachtige 
leeromgeving om het verre verleden te 
ontdekken. 

Een belangrijke doelgroep vormen de 
gezinnen. Voor jong en oud worden tijdens 
de schoolvakantie en/of weekends tal van 
evenementen en activiteiten georganiseerd. 
Vooral voor kinderen en jongeren is het 
aanbod groot en opteren we voor actieve 
beleving. 

Onder de meer dan 100.000 jaarlijkse 
bezoekers tellen we 30.000 leerlingen. Naast 
de gezinnen vormen zij een tweede belang-
rijke doelgroep: een derde van de schoolgroe-
pen komt uit het lager onderwijs, tweederde 
uit het secundair onderwijs.  

De meeste programma’s voor leerlingen 
gebruiken de inhoud die in de permanente 
tentoonstelling aan bod komt als vertrek-
basis. Kwaliteit en een persoonlijke aanpak 
staan voorop. Daarom wordt er vaak in kleine 
groepen gewerkt. Het aanbod voor deze 
doelgroep varieert van interactieve rondlei-
dingen en thematische workshops tot een 
quiz én een museumgame.

GAMEN IN HET MUSEUM MET MOBIELE 
APPARATEN
Het Gallo-Romeins Museum en het 
Expertisecentrum voor Digitale Media  
(UHasselt - iMinds) hebben onderzocht hoe 
mobiele digitale hulpmiddelen-  en meer 
specifiek mobiele games - kunnen bijdragen 
aan een inhoudelijk zinvol en leerrijk muse-
umbezoek. De vraag was hoe een mobiel 
gameplatform de museumervaring van 
jongeren kan verrijken en hoe dat de educa-
tieve doelen kan ondersteunen. 

Vier pijlers spelen een rol in het optimalise-
ren van de bezoekerservaring: 
1) mobiliteit van de bezoeker – de bezoeker  
 kan zich vrij doorheen het museum  
 begeven,
2) interactie met de omgeving – de objecten  
 uit het museum worden (inter)actief  
 gebruikt tijdens het bezoek,
3) personalisatie – de bezoeker kan zich iden- 
 tificeren met de inhoud aangeboden via  
 een digitaal systeem en krijgt inhoud ‘op  
 maat’ aangeboden,
4) sociale interactie –  de interactie met mede- 
 bezoekers speelt een rol tijdens het bezoek. 
Bij de verdere uitwerking van de diverse spel-
concepten waren deze vier pijlers steeds 
uitgangspunt. 

Na gunstige tests van een prototype van 
interactieve museumgame voor jongeren 
gebaseerd op een locatie, werd groen licht 
gegeven voor de ontwikkeling van een 
kant-en-klaar programma. Sinds 2012 wordt 
Gamen in het museum aangeboden als 
educatief programma voor schoolgroepen in 
het Gallo-Romeins Museum. 

CONCEPT 
De museumgame is ontworpen voor jonge- 
ren van tussen 12 en 14 jaar.  Het doel is om 
ze spelenderwijs de belangrijkste thema’s en 
verhalen van het museum te laten ontdekken.
Eerst creëren de spelers een eigen figuurtje 
of ‘avatar’ op het ter beschikking gestelde 
mobiele apparaat. Die begeleidt hen als hun 
eigen virtuele identiteit doorheen het muse-
umverhaal. Elke historische periode stelt een 
andere specifieke uitdaging die de spelers 
in groepjes van twee of drie aangaan. Zo 
gaan ze als nomaden op jacht om voedsel 
te verzamelen voor hun stam.  Of helpen ze 
Ambiorix, stamhoofd van de Eburonen, in de 
strijd tegen het oppermachtige Romeinse 
leger. Of maken ze kennis met aspecten van 
de Gallo-Romeinse cultuur en reconstrueren 
de Romeinse stad ‘Atuatuca Tungrorum’ rond 

Sinds 2012 biedt het Gallo-Romeins Museum in Tongeren  Gamen in het museum aan als educatief 
programma voor schoolgroepen. Hoe is deze game ontwikkeld en wat zijn de belangrijkste pijlers van het 
spel?

‘ … de museumpresentatie komt als het ware tot leven door de 
interactie tussen de museumobjecten en de inhoud van de game.’

30

M
us

eu
m

pe
il 

44



Gamen in het 
Gallo-Romeins Museum

150 na Christus. In elke volgende stap wordt 
het spel moeilijker, de vereiste samenwerking 
intensiever en de uitdaging wat groter. Het 
spel stimuleert om het museum ook zelf, op 
het eigen ritme, te exploreren.

ONBEWUST LEREN 
Wat brengt zo’n mobiel museumspel 
jongeren bij? Eerst en vooral een fl inke 
dosis enthousiasme om een archeolo-
gisch museum op een nieuwe manier te 
ontdekken. Bovendien wordt de kerninhoud 
van het museumverhaal weerspiegeld in de 
spelconcepten van de mobiele games. De 
spelers pikken de inhoud op terwijl ze spelen 
en met elkaar communiceren over het spel, 
zonder dat die inhoud expliciet gedoceerd of 
gepresenteerd wordt. Ze worden onbewust 
getraind in enkele historische en museale 
basisvaardigheden. 

In Gamen in het museum is een leercurve 
ingebouwd, waardoor de complexiteit van 
de spellen stap voor stap toeneemt – zowel 
inhoudelijk als qua bediening van het spel. 
Het eerste spel heeft de minst complexe 
bediening en vraagt een eenvoudige zoek-
strategie in het museum. Na verschillende 
tussenfasen krijgen de spelers in het laatste 
spel zeer diverse uitdagingen voorgescho-

teld:  teksten interpreteren, objecten in detail 
bestuderen en kaarten en maquettes lezen. 
Deze stijgende leercurve zorgt voor een vlot 
verloop door een groeiende behendigheid 
van de speler in het spel; het houdt hen ook 
scherp en gemotiveerd. 

SOCIALE INTERACTIE 
Jongeren hechten erg veel belang aan hun 
sociale netwerk en willen een museumbe-
zoek in klasverband ook eff ectief samen 
beleven. Bovendien hebben communicatie 
en interactie tussen jongeren een positief 
eff ect op de leerresultaten. De museumgame 
houdt hiermee rekening door het behouden 
en zelfs versterken van sociale interactie. 
Het spel werd daarom zo ontworpen dat 
jongeren in kleine teams spelen (twee of drie 
spelers). 

In het spel zijn doelbewust momenten 
ingebouwd waar de groepsleden samen  
beslissingen moeten nemen om het spel 
tot een goed einde te brengen, bijvoor-
beeld doordat ze elk maar een deel van de 
benodigde informatie krijgen of gedwongen 
worden om eensgezinde keuzes te maken. 
De teamscore  na elk spel is ook gebaseerd 
op hun samenwerking. 

Er wordt niet enkel gecommuniceerd met 
elkaar, de museumopstelling communiceert 
ook automatisch - via een draadloos netwerk 
- met de gebruikers om ze aan te zetten tot 
verkenning van de museumomgeving. Ze 
pikken al spelend en ontdekkend - onbewust 
- heel wat informatie op.

PERSONALISERING 
Om de betrokkenheid van de jongeren bij het 
museumspel te vergroten wordt hen bij de 
start van het spel gevraagd een eigen avatar 
samen te stellen. Via deze ‘virtuele identiteit’ 
worden ze al van bij het begin zo persoonlijk 
mogelijk betrokken. Doordat de avatar de ver-
schillende episodes van het museumverhaal 
beleeft op het scherm als de virtuele ‘ik’ van 
de speler, kunnen de spelers zich ook makke-
lijker inleven in de inhoud van het museum.

INTERACTIE MET HET MUSEUM
Om te vermijden dat gebruikers vaak meer 
oog hebben voor het schermpje van het 
toestel dan voor het museum of de tentoon-
gestelde objecten, zijn er manieren gezocht 
die jongeren via het mobiele apparaat stimu-
leren om de tentoonstelling zelf te verkennen 
en aandachtig te bekijken. Verschillende 
kijk- en zoekopdrachten en vragen zijn pas 
op te lossen op basis van informatie uit het 
museum zelf. Zo komt de museumpresenta-
tie als het ware tot leven door de interactie 
tussen de museumobjecten en de inhoud 
van de game. 

EVALUATIE
Gamen in het museum valt binnen de 
categorie ‘Serious Games’ waarbij men spe-
lenderwijs nieuwe kennis en vaardigheden 

opdoet. Deelnemers leren al ‘gamend’ een 
deel van de museuminhoud kennen, waarbij 
de game hen niet enkel naar die inhoud in 
het museum leidt maar hen tevens helpt om 
die in de juiste context te plaatsen. De inter-
actieve beleving van het museum via het spel 
zorgt voor een groot engagement van de 
deelnemers en de spelvorm zelf werkt uiterst 
stimulerend voor de doelgroep. De spelvorm 
is in zekere zin tijdloos, want ondanks de 
snelle evolutie in mobiele dragers, en dus 
het verouderen van de hardware, blijft men 
telkens een hoge appreciatie tonen voor het 
spel.

Het gamedesign is humoristisch en trendy, 
en past volledig in de leefwereld van de 
jongeren. De teksten, ingesproken door 
acteur Bruno Vanden Broecke, geven een 
extra dimensie aan het spel. Op jaarbasis 
nemen tussen 2.500 en 3.500 leerlingen deel 
aan dit programma.

Initieel werd deze game ontwikkeld voor 
leerlingen om het museum al gamend 
te ontdekken. Ondertussen kunnen ook 
gezinnen komen Gamen in het museum 
tijdens schoolvakanties.  Zowel gezinnen, 
+14-jarigen en volwassenen blijken het spel 
te appreciëren en er regelmatig gebruik van 
te maken.  

Meer informatie over het werk van het Gallo-
Romeins museum met het Expertisecentrum 
voor Digital Media van Uhasselt – iMinds is 
nog beschikbaar op de website van het ken-
niscentrum dat we samen hebben opgezet: 
www.idiscover.be, met als doel de opgedane 
kennis en ervaring vlot beschikbaar te maken 
binnen de sector. Dat samenwerkingsverband 
viert ondertussen al zijn tiende verjaardag en 
zeer binnenkort zal een nieuw spelproject 
uitgerold worden waarvoor de doelgroep 
bestaat uit volwassenen en verenigingen.

Nancy Tilkin
stafmedewerker 
publiekswerking 
Gallo-Romeins Museum

Kris Luyten
Expertisecentrum voor 
Digitale Media , Hasselt 
University - tUL -iMinds

Leerlingen bestuderen aandachtig de maquette van Romeins Tongeren Een museumbezoek met handcomputers: ook interessant voor andere bezoekers

‘Ze pikken al spelend en ontdekkend - onbewust - heel wat 
informatie op over het verre verleden.’
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Meertaligheid in musea

‘Als Belgische federale instelling zijn we 
verplicht in de drie landstalen te werken: 
Nederlands, Frans en Duits. Vanwege zijn 
internationale belang biedt het museum 
ook het Engels aan. Om het publiek niet 
te overdonderen met tekst, zijn alleen 
de hoofdteksten in vier talen onmiddel-
lijk zichtbaar. Dit zijn de introteksten van 
de gehele tentoonstelling, van de ver-
schillende thema’s en subthema’s. Ook 
de volgorde is bepaald: in oneven jaren 
komt eerst het Frans, in even jaren het 
Nederlands, dan het Duits en het Engels 
sluit de rij af. De ordening van de teksten 
is trouwens niet gratuit. Uit ervaring 
weten we dat bezoekers namelijk eerst 
de bovenste en onderste teksten lezen 
en dan wat er tussenin staat. Vandaar dat 
een landstaal altijd de reeks begint en 
het Engels de reeks afsluit, of er nu in pa-
ragrafen of in kolommen gewerkt wordt. 
Meerdere bezoekers kunnen deze vierta-
lige teksten tegelijkertijd lezen.

De tweede- en derdelaagse informatie 
verwerken we op een andere manier. Al 
naar gelang het een reizende of een per-
manente tentoonstelling betreft, kiezen 
we voor een boekje met leren flapjes per 
taal of voor tekstfiches in een bakje.  Het 
eerste systeem is flexibeler en gemakkelijk 
aanpasbaar aan verschillende talen. Het 
tweede is duurzamer en vereist minder 
onderhoud. Deze informatie richt zich op 
de individuele bezoeker die er actief naar 
op zoek moet.

Om een optimaal comfort voor de 
bezoeker te verzekeren zijn ook layout van 
tekstpanelen,  tekstomvang, lettertype, 
contrast en kleuren uitermate belangrijk. 
In de laatste permanente tentoonstelling 
‘De galerij van de Mens’ ontwikkelden 
we beweegbare tekstpanelen zodat de 
bezoeker de juiste leeshoek kan bepalen. 
Ook de rolstoelgebruiker kan met zijn stoel 
tot zeer dicht bij de tekstpanelen rijden en 
zo gemakkelijk de tekst lezen.

Tekstverwerking in vier talen is en blijft 
een van de belangrijkste uitdagingen in 
elke tentoonstelling. Elk systeem heeft 
zijn voor- en nadelen. Hoewel we nu al 
heel wat ervaring hebben, blijven we bij 

iedere tentoonstelling even naarstig naar 
de beste oplossing zoeken.’ 

Koeki Claessens
redacteur 

Hoe ga je te werk als je de informatie in vier talen aanbiedt? We gaan te rade bij Katelijne Dekesel, 
tentoonstellingsarchitecte van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.

Museum voor Natuurwetenschappen © Koen Broos 
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Twin Design is een medium size bedrijf, 
opgericht in de jaren 70. We zijn een 
constructiebedrijf met een breed spectrum 
aan diensten. Wij maken decors en 
meubilair in de breedste zin van het woord, 
en daar komt vaak heel wat bij kijken. Door 
onze kleine structuur blijven we allemaal 
zeer nauw betrokken bij de uitvoering.

Wat bij ons gemaakt wordt verlaat het 
atelier pas na een proefopstelling. Zo 
verkleinen we het risico op verrassingen bij 
de montage of levering. We hechten veel 
belang aan controle en vragen tijdens het 
productieproces, en dat schept een sterke 
band met onze klanten en partners. 
We build your vision...

Problemen oplossen zit in ons DNA, en wij staan intussen bekend 
om onze hands-on mentaliteit.  Door zoveel mogelijk disciplines 
in huis te houden, zijn we erg wendbaar. Bovendien kunnen  we 
snel en accuraat werken binnen erg strakke deadlines:  
schrijnwerk, meubelmakerij, CNC – freeswerk, verwerken en 
lassen van metaal, aluminium en roestvrij staal, allerhande 
schilderwerken; alles gebeurt op dezelfde plek en wordt 
meteen op elkaar afgestemd.  

WE TAKE CARE WE GET THINGS GOING WE GET IT DONE

www.twin-design.be



Niet in elk land wordt het begrip ‘Great War’ 
voor de Eerste Wereldoorlog gehanteerd en 
de ‘Welfare State’ (verzorgingsstaat) kan ook 
heel verschillend geïnterpreteerd worden. 
Met de vertaalafdeling spraken we een strak 
traject af, dat we desondanks verlengden, 
omdat de vertalers soms ook inhoudelijk 
vanuit hun diverse nationaliteiten reageer-
den. De historici controleerden de verta-
lingen in hun moedertaal, voor mij dus het 
Nederlands. Soms moest ik daarbij oppassen 
een Hollandse pietlut te zijn wanneer de ver-
talingen Vlaamser waren dan ik gewend was. 
Maar aangezien de Vlamingen dichter bij ons 
museum wonen dan de Nederlanders, heb 
ik daar vanaf gezien. Pragmatisme is onder 
tijdsdruk heel relativerend. 

Elke Pluijmen
Museologist and curator for the House of European History at 
European Parliament

Sinds 2011 werk ik in het ‘Academic Project 
Team’ voor het project ‘House of European 
History’ van het Europees Parlement in 
Brussel. De Engelse termen in deze introduc-
tiezin laten goed zien in welke spagaat ik, en 
met mij het hele team, zich bevindt: we com-
municeren in het Engels, onze werktaal. Maar 
van de nu 30 teamleden hebben er slechts 
vier Engels als moedertaal. Welkom in het 
paradijs van de meertaligheid in Europa, het 
Europees Parlement. 

Als ons museum, hopelijk in de late zomer van 
2016, zijn deuren opent, zullen er bar weinig 
teksten te lezen zijn in de museale ruimtes. 
Alleen een tornado van citaten in de lands-
talen, geïnstalleerd in het centrale trappen-
huis, is fysiek aanwezig. Voorwaarde van het 
parlement is namelijk dat alle teksten in de 24 
erkende Europese talen te lezen moeten zijn, 
een van de iconen van het ‘Unity in Diversity’ 
ideaal van het parlement. 

Na lange deliberaties is de ‘tablet’ gekozen 
als instrument waarop de bezoeker zijn voor-
keurstaal kan aangeven en vervolgens alle 
teksten, tot en met de objectlabels, in die taal 
kan lezen. Collega’s projectmanager Michèle 
Antoine en educator Alan Kirwan zullen uit-
gebreider publiceren over dit unieke, techni-
sche experiment.

Interessanter voor onszelf was het productie- 
en vertaalproces. De groep curatoren schreef 
in het Engels, vervolgens bewerkten de edu-
catoren de teksten en tenslotte gingen ze 
naar Luxemburg, alwaar vertalers van het 
Europees Parlement ze omzetten in de 23 
resterende talen. Grootste probleem -  vanaf 
het begin in 2011 -  was dat we vanuit onze 
diverse culturele en academische ach-
tergronden verschillende soorten Engels 
schreven en dat historische processen en 
gebeurtenissen in het Engels voor ieder van 
ons andere betekenissen konden hebben. 

Meertaligheid in het 
‘House of European History’
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Twin Design is een medium size bedrijf, 
opgericht in de jaren 70. We zijn een 
constructiebedrijf met een breed spectrum 
aan diensten. Wij maken decors en 
meubilair in de breedste zin van het woord, 
en daar komt vaak heel wat bij kijken. Door 
onze kleine structuur blijven we allemaal 
zeer nauw betrokken bij de uitvoering.

Wat bij ons gemaakt wordt verlaat het 
atelier pas na een proefopstelling. Zo 
verkleinen we het risico op verrassingen bij 
de montage of levering. We hechten veel 
belang aan controle en vragen tijdens het 
productieproces, en dat schept een sterke 
band met onze klanten en partners. 
We build your vision...

Problemen oplossen zit in ons DNA, en wij staan intussen bekend 
om onze hands-on mentaliteit.  Door zoveel mogelijk disciplines 
in huis te houden, zijn we erg wendbaar. Bovendien kunnen  we 
snel en accuraat werken binnen erg strakke deadlines:  
schrijnwerk, meubelmakerij, CNC – freeswerk, verwerken en 
lassen van metaal, aluminium en roestvrij staal, allerhande 
schilderwerken; alles gebeurt op dezelfde plek en wordt 
meteen op elkaar afgestemd.  

WE TAKE CARE WE GET THINGS GOING WE GET IT DONE

www.twin-design.be



Het wensenlijstje aan het slot vat het boek 
aardig samen. Het boek is gelukkig geen 
opsomming van wensen en verwensingen. 
Het is het werk van een schrijfster met liefde 
voor kunst en erfgoed, gezegend met een 
onverwoestbare nieuwsgierigheid.

Kees Plaisier 
basnik@priatnov.nl 

Waarom gaan we naar een museum? De 
schrijfster onderzoekt beweegredenen: ‘een 
voor de hand liggende activiteit kun je het 
niet noemen, dat rondlopen in zalen waar 
deskundigen zaken hebben uitgestald die we 
alleen mogen bekijken. Dat vergt nogal wat 
van ons: onze handen thuishouden, op onze 
benen staan, aandacht opbrengen voor een 
lange reeks objecten. Hoe lokt het museum 
ons binnen, wat wil het ons laten begrijpen 
en beleven?’

Pauline Slot is kritisch over museumhoreca, 
museumwinkels, teveel beeldschermen, 
teveel bij de hand genomen worden, onover-
zichtelijke gebouwen, overdreven commerci-
aliteit, loze praat bij toelichtingen, te weinig 
zitplaatsen en veel meer zoals we dat zelf 
ook ervaren als museumbezoeker. Het zijn 
lichtvoetige ergernissen. Ze schrijft daarover 
puntig en luchthartig, ze zeurt nergens,met 
veel aangename ervaringen. 

De titel van het eerste hoofdstuk is ‘Achter-
hoofd met kraaien’. In een overvol museum 
ziet ze ‘overal landschappen met happen 
hoofd eruit’. Maar: ‘De massa heeft één 
voordeel: je krijgt het gevoel dat je bent waar 
het gebeurt.’ Pauline Slot vertelt over een ge-
lukzalig bezoek aan Museum voor Oudheden 
in Leiden: ‘Zelf heb ik ervaren dat je, met het 
juiste opstapje, van musea kunt leren houden 
en onbekommerd de imponerende zalen in 
kunt stappen, verlangend naar die speciale 
sfeer. En ik zie hoe musea naar ons uitreiken, 
en ons uitnodigen voor lering en hoogstaand 
vermaak.’

GEBOUWEN, TEKSTEN, BELEVING EN MUSEUM- 
MOEHEID
We gaan graag naar een museum om 
het gebouw. Pauline Slot schrijft over 
Guggenheim Bilbao, over het Stedelijk, het 
Groninger Museum, NEMO en de glitterpom-
poen in Zwolle: de troost van het nieuwe.  Het 
gebouw als ‘unique selling point’ en als een 
plek om vrienden te ontmoeten, waar je je 
thuis voelt, het is jouw gebouw. En intussen 
kun je plezierig mopperen over de hellingen 
in de Kunsthal, of over het ontbreken van rol-
trappen in het Rijks.

 ‘Mijn eerste museum met kunst 
was het Panorama Mesdag-
museum in Den Haag. Nog 
steeds herinner ik me hoe het 
was om in een deftig Haags huis 
een steile trap te beklimmen en 
bovenaan opeens, in plaats van 
een rommelzolder, dat enorme 
schilderij te zien, met duinen, 
haven, strand en zee, alles 
badend in licht dat weerkaatst 
werd door het geschilderde 
wateroppervlak.’
Toen was ze nog ombevan-
gen, maar ze is altijd nieuws-
gierig gebleven. Ze relativeert 
en geniet tegelijk, is kritisch en 
wordt nooit een mopperpot. 

Hoofdstuk 7 gaat over taal. 
Over titels, over teksten, in 
al hun ontoegankelijkheid 
bedoeld als toelichting, over 
de onmisbaarheid van taal 
in het museum. Hoofdstuk 
8 gaat over beleving bij 
het zien van wat authen-
tiek is. ‘(…) klaar voor het 
echte werk: het British 
Museum. En daar stond 
ik dan, gebogen over een 
vitrine, met tranen in mijn 
ogen. Onder het glas lag 
het dagboek van kapitein 
Scott, de man die een maand na Amundsen 
de Zuidpool had bereikt en op de terugweg 
stierf in zijn tent, samen met twee van zijn ex-
peditieleden, Wilson en Bowers.’

Hoofdstuk 9 begint met ‘één van de nadelen 
van een museumbezoek is dat je je lichaam 
mee moet nemen.’ Een aangenaam muse-
umrestaurant kan dan uitkomst brengen. ‘In 
Museum Belvédère ligt het restaurant precies 
tussen de twee tentoonstellingszalen in. Het 
restaurant overspant als een brug het water. 
Daar zit je heerlijk. Het museum is te klein 
om er moe van te worden, maar de locatie 
van het restaurant, centraal in het gebouw, 
laat niets te raden over: lekkere koffie en een 
goed broodje horen er ook dan gewoon bij.’ 

Pauline Slot maakt je nieuwsgierig
Met haar boek ‘Museumbezoeking, waarom wij naar musea gaan’ houdt Pauline Slot ons een spiegel voor.  
Veel weet je als museumprofessional al lang en je was al vaak van plan er iets aan te doen. Je leest dingen 
die je niet graag wilt horen, je bent het lang niet altijd met haar eens. Maar het boek maakt je nieuwsgierig. 
Door de observaties en omdat je uitgedaagd wordt om met andere ogen te kijken.

Pauline Slot 
Museumbezoeking, 
waarom wij naar musea gaan. 
Arbeiderspers 2015 

BERICHTEN
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Depots waar je in kunt kijken

Binnenkort gaat jullie eerste depot open in 
Amsterdam, wat maakt dat depot bijzonder?
Wij maakten oorspronkelijk depots voor 
archieven, maar toen kwamen er ook vragen 
van musea en andere erfgoedinstellingen 
of zij depotruimte bij ons konden huren. We 
hebben nu in Amsterdam-Noord het eerste 
depot voor cultureel erfgoed gebouwd. Het 
depot bestaat uit elf ruimtes van  elk 300 
vierkante meter.  In iedere ruimte  kan de 
temperatuur afzonderlijk worden geregeld, 
van -5 tot 18 graden Celsius. Musea kunnen 
een of meerdere depotruimtes huren. Simpel 
gezegd zijn we een soort Shurguard voor 
musea. De hoofdhuurder is EYE, het fi lmmu-
seum in Amsterdam. Voor hen hebben we 
in het depotgebouw ook vijftig werkplekken 
gecreëerd en een bioscoop.

Maar waar ik zo mogelijk nog trotser op ben 
is ons tweede depot, dat we in Oegstgeest 
gaan bouwen voor drie musea. Depots 
zijn van oudsher grote dichte dozen waar 
niemand in mag. In Oegstgeest bouwen we 
een depot van 8.000 m2 dat van binnen voor 

een deel transparant is. Je kunt in de verschil-
lende depots kijken. En als je op de eerste 
verdieping bent, kun je door de glazen vloer 
de depots eronder zien. We spelen hiermee 
in op de toenemende vraag naar open 
depots en open ateliers. Het publiek kan zo 
goed zien wat er in de depots staat en hoe er 
wordt gerestaureerd. Maar wat ik nog leuker 
vind, is dat we aan de gevel van het depot 
een enorm LED-scherm van 200 m2 gaan 
plaatsen. Hierop kun je dan straks foto’s zien 
van al die prachtige voorwerpen en schilde-
rijen in de depots. Voor het eerst krijgen de 
voorwerpen in de depots dan wellicht meer 
exposure dan de voorwerpen in de musea. 
Als je straks op de A44 rijdt zie je niet alleen 
die enorme, maar statische mensenfi guur  
van Corpus Experience, maar wat noordelijker 
ook een fl itsende altijd  wisselende presenta-
tie van voorwerpen  in onze depots. 

Het lijkt wel of je depots ook  een publieks-
functie wilt geven en ze onderdeel van de 
presentatie van musea wilt maken?
Veel musea hebben natuurlijk al open 

depotachtige opstellingen. Maar wij zoeken 
naar nieuwe wegen om al dat moois in 
depots beter te kunnen bewaren én tonen, 
naar nieuwe combinaties van functies. Tot 
mijn eigen verbazing vind ik dat gewoon erg 
leuk. 

Waarom?
Ik was ooit bankdirecteur in Brazilië en 
Canada, zonder enige interesse in cultureel 
erfgoed. Mijn eerste invalshoek was dan ook 
fi nancieel, zo kosteneff ectief mogelijk werken. 
We bouwen een depot voor ongeveer de 
helft van wat het standaard kost. Maar ik ben 
geïnfecteerd geraakt door het erfgoedvi-
rus. Inmiddels verzamel ik zelf ook kunst en 
sponsor ik een  jaarlijkse beeldententoon-
stelling in de open lucht. Ik ben zelfs zo gek 
geweest om een plan in te dienen voor Paleis 
Soestdijk. Helaas mag ik nog niet bekend 
maken welke bestemming ik voor ogen heb,  
maar gezien mijn achtergrond lijkt me dat 
niet moeilijk te raden. 

Meer informatie: www.waddepots.nl  

Waarom zijn depots vaak donkere dozen? Arjen F. Pels Rijcken van WAD-depots bouwt het liefst depots 
waar je in kunt kijken. Waar ook aan de buitenkant wat te zien is van de schatten die er worden bewaard. 
Binnenkort zijn de eerste twee depots, in Amsterdam en Oegstgeest, klaar.

Pauline Slot maakt je nieuwsgierig

WAD depot
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In samenspraak. 
Suggesties voor het gesprek 
tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de 
uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor 
gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium 
uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan 
gemeente en instelling. De leidraad is vooral 
bedoeld om elkaars belangen en mogelijk-
heden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee 
kunnen overheden en instellingen hopelijk 
de juiste weg en een nieuw evenwicht 
vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepas-
baar, praktijkgericht en goed in te kaderen in 
het dagelijkse werk van culturele organisaties 

en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit 
van een breed scala aan relevante en voor 
velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen 
kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt 
inzetten als zij beiden willen. De hoop is 
dat deze uitgave u helpt om meer begrip te 
krijgen voor elkaars positie in tijden waarin 
kerntaken worden heroverwogen en koersen 
worden verlegd, zodat prachtige ambities 
ruim baan kunnen krijgen.

De publicatie is te bestellen en/of te 

downloaden bij het Landelijk Contact 
van Museumconsulenten www.museum-
consulenten.nl, bij de MuseumVereniging 
(www.museumvereniging.nl) en bij de VNG 
(www.vng.nl).

In Samenspraak. Suggesties voor 
het gesprek tussen musea en gemeenten. 
Uitg. Muller Visual Communication, 
2015 Prijs: € 0,00,- , maar wel administratie- 
en verzendkosten.

 “Het DAF Museum beheert het historisch en technisch archief van DAF. 
Vijf jaar geleden is er door het bestuur de beslissing genomen om een 
meerwaarde te creëren voor de bezoeker. Dit werd een kijkje in het om-
vangrijke archief van DAF! Na het nodige scanwerk is gezocht naar een 
manier waarop dit makkelijk en boeiend zou kunnen.
Het DAF Museum vond dit in Omnitapps multitouch software. Bezoekers 
kunnen hiermee op verschillende manieren kijken in het verleden zoals 
onder andere met een digitale tijdslijn, een historische weergave en 
diverse spellen. Ook vragen vanuit bezoekers over de historie van DAF 
werden in de presentatie van het archief verwerkt. Het pakket is multi-
functioneel inzetbaar en een toegevoegde waarde voor de bezoekers.”

Mart Erren, vrijwilliger DAF Museum

Omnivision leverde ook multitouch software aan o.a. de volgende 
musea: het Watersnoodmuseum, het Dolhuys museum en het 
Visserijmuseum. Naast het standaard software pakket kun je bij 
Omnivision ook terecht voor maatwerk software.
De informatiezuilen en touchtafels zijn geleverd door PresTop b.v. 

Interactieve multitouch software voor musea
“Een toegevoegde waarde voor de bezoeker” 

Omnitapps Composer, ontwikkeld door Omnivision, is het meest geavanceerde, complete en kosten-
e� ectieve multitouch -Do It Yourself- software pakket op de markt. Het DAF Museum in Eindhoven 
gebruikt dit pakket al een aantal jaren en is hier zeer tevreden over:

het Dolhuys museum

Meer informatie over de vele mogelijk-
heden van deze interactieve manier van 
presenteren? Bel: 0499 367 607 of kijk op:

www.omnitapps.nl/downloads/
Download hier de gratis proefversie
www.omnivision.nl
www.prestop.nl
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               Multimedia

Walviszaal Ecomare

www.expotise.nl   0222 322 714

Rozendijk 3A, Den Burg      Texel

www.tekstenuitleg.nl  houtmarkt 21  haarlem  023 5316693
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Vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland

1 Museumpeil
is het Nederlands-Vlaamse museumvakblad, 
geschreven voor en door museummedewerkers 
en direct betrokkenen uit het werkveld

2 Museumpeil 
is een praktische gids voor de museale 
praktijk en een platform voor informatie- 
en kennisuitwisseling 

3 Museumpeil
heeft ieder nummer een actueel thema 
met praktische kennis en ervaring, 
tips en wetenswaardigheden

4 Museumpeil 
bevat boekbesprekingen, opiniestukken en 
verslagen en aankondigingen van belangrijke 
evenementen en bijeenkomsten

5 Museumpeil 
wordt gelezen,  bewaard, geciteerd, 
geëxcerpeerd en gecatalogiseerd 
in de museale handbibliotheek 

Vijf redenen om u te abonneren op
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Vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland

Thema volgend nummer:

Museum uitbesteed
Het thema van het volgende nummer van 
Museumpeil dat half mei 2016 verschijnt is: 
Museum uitbesteed. 

Musea besteden steeds meer activiteiten uit 
zoals ICT, schoonmaak, beveiliging en horeca. 
Maar inmiddels ook conserveerwerk, restau-
ratie en het maken van tentoonstellingen. In 
het komende nummer een rondgang door 

Vlaanderen en Nederland. 

Wat kan worden uitbesteed en wat niet? Wat 
zijn de voordelen van uitbesteden en waar 
moet je op letten? 
Is het alleen een kwestie van bezuinigen, met 
minder geld rondkomen of zijn er ook struc-
turele voordelen? 
Moet je kiezen voor uitbesteden of is er 

meer voordeel te behalen door structureel 
samen te werken met andere organisaties  
op terreinen als restaureren, bewaren en 
presenteren? 

Museumprofessionals uit Vlaanderen en 
Nederland belichten de praktijk van uitbe-
steden, de praktische aandachtspunten, de 
problemen en voordelen! 

Museumshop KMSK, foto Leon Smets
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Thema volgend nummer:

Museum uitbesteed

Bericht van de uitgever
Museumpeil, vakblad voor museummede-
werkers bestaat sinds 1994. Het is het prak-
tijkblad voor Vlaanderen en Nederland. 
Het is een blad dat gericht is op uitwisse-
ling van kennis, op ‘good practices’. In het 
blad delen museummedewerkers hun 
ervaringen met collega’s. Het blad is een 
waardevol instrument voor kennisdelen 
en kennisbevordering. In Nederlandse 
en Vlaamse musea werken ruim 9.000 
personen in loondienst en 38.000 onbe-
taalde medewerkers. 

De stichting Museumpeil dankt de 
Stichting Landelijk Contact van Museum-
consulenten, de bureaus van de provin-
ciale museumconsulenten in Vlaanderen 
en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed voor steun bij de verzelfstandiging 
van het blad en de opzet van de website. 
Vanaf nummer 44 zal het blad worden uit-
gegeven door de Stichting Museumpeil. 
Een onafhankelijke non-profi t organisatie, 
die zich ten doel stelt: ‘Het bevorderen 
van uitwisseling en vermeerdering van 
kennis op museaal terrein onder mede-
werkers (betaald en onbetaald) verbonden 
aan musea en soortgelijke of verwante 

Neem een abonnement op 
onze tweemaandelijkse nieuwsbrief: 
www.museumpeil.eu

instellingen en organisaties in Nederland 
en België.’ 

Museumpeil verschijnt tweemaal per jaar. 
Het blad verschijnt op papier, maar er is 
nu ook een internetsite met extra achter-
grondinformatie en het volledig gedigi-
taliseerde archief. Daarnaast wordt elke 
twee maanden een nieuwsbrief per email 
verstuurd. 
De uitgever van het blad streeft naar sa-
menwerkingsverbanden met musea en 
overkoepelende partners voor het erfgoed 
in Vlaanderen en Nederland. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
G.J. Daalhuisen (voorzitter), L. Smets (secre-
taris), F.T. van der Pols (penningmeester) en 
Mr. G.A.A. Drieman. 

Voor meer informatie: www.museumpeil.
eu of info@museumpeil.eu

Informatie over museumconsulenten in 
Vlaanderen: www.faronet.be

Informatie over museumconsulenten in 
Nederland:  www.museumconsulenten.nl 
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Vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland

Museumshop KMSK, foto Leon Smets
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BRENG UW 
COLLECTIE TOT LEVEN

Wereldwijd gebruiken 
meer dan 2600 instel-
lingen onze software: 
van kleine privé 
collecties tot grote 
nationale musea.
 
Ook voor uw museum!

COLLECTIE TOT LEVEN

AXIELL is de toonaangevende leverancier van collectie-management software. 
Onze jarenlange ervaring in de museumwereld vorm het fundament van Adlib, dat 
uitgegroeid is tot het meest gebruikte collectiemanagement programma in musea 
en andere collectie beherende instellingen.

Adlib Museum
Adlib Museum is prettig en effi ciënt in gebruik. Daarvoor zorgen de vele slimme en 
intuïtieve interfaces én mobiele applicaties die speciaal ontwikkeld zijn voor u, de 
museumprofessional. Adlib Museum kan naadloos geïntegreerd worden met onze 
uitgebreide Archief- en Bibliotheek modules, tot één compleet systeem.

AXIELL ALM Netherlands BV  t +31 (0)346 58 68 00
Postbus 1436, 3600 BK Maarssen  ALM.sales@axiell.com
Nederland  www.axiell-alm.com


