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Zicht op de museumwereld, oog voor uw museum
Professionals met jarenlange werkervaring in en voor musea. 
Elk met eigen specialisaties: ruimtelijk en grafisch ontwerp, 
beleids- en conceptontwikkeling, research, redactie, films, 
gaming, tentoonstellingsbouw, fondsenwerving, marketing, 
communicatie, educatie, evenementen, publicaties, zakelijk 
en technisch beheer, merchandising, behoud en beheer, 
projectleiding. MuseumMakers combineert deze specialisaties 
met state-of-the-art kennis van het museumbedrijf.

Co-creatie
Het museum is voor ons het vertrekpunt. Daarom werken wij niet 
alleen achter een beeldscherm of aan een vergadertafel, maar 
vooral ook graag bij u op de werkvloer. De dagelijkse praktijk 
van betaalde en vrijwillige museummedewerkers en vooral 
natuurlijk van uw bezoekers is leidend bij ons werk. Daarom is 
ook uw rol als opdrachtgever voor ons essentieel in elk proces. 
MuseumMakers gelooft in co-creatie.
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Beleef de collectie

Ieder museum heeft een collectie en ieder museum zal er alles aan doen om zijn bezoekers te betrekken bij 
die collectie. Maar hoe doe je dit in een wereld vol met prikkels, ervaringen en spektakel? Die vergeven is van 
digitale informatie. Gaan musea daarin mee of verkiezen ze juist het tegendeel? En vanuit welke overtuiging of 
vaststelling? We zijn benieuwd welke keuzes musea maken. Waarmee is geëxperimenteerd en wat was dan de 
uitkomst? Wat werkt wel en wat werkt niet? 

In dit nummer van Museumpeil onderzoeken we een heel aantal oude en nieuwe mogelijkheden om de 
collectie te laten beleven. Er beweegt veel in de museumwereld. Zo ergert Sjarel Ex, directeur van Boijmans 
Van Beuningen te Rotterdam, zich al jaren aan het feit dat bezoekers maar een klein deel van de collectie daad-
werkelijk zien. Hij bouwt daarom een nieuw depot naast zijn museum. Daar kun je de collectie zien die niet 
in het museum wordt getoond. Helemaal. Sjarel Ex wil dat verborgen deel tonen en meteen ook thema’s als 
‘collectievorming’ en ‘collectieverzorging’ aan de orde stellen.

Olga van Oost vindt dat we meer kunnen beleven als we weer mogen voelen, zoals vanouds. Zij pleit voor een 
museum waar alle zintuigen worden aangesproken, waar je ook mag voelen, ruiken en proeven. Is tekenen de 
nieuwe toekomst of zijn het apps? En hoe bereik je met kunst een legendarisch moeilijke doelgroep: jongeren? 
Kortom, in dit nummer staat de beleving van de collectie centraal. Zo blijkt ook dat projecten voor specifieke 
doelgroepen vaak de hele werking kunnen verrijken.

Met ingang van dit nummer heeft Museumpeil een nieuwe eindredacteur. Patrick De Rynck is voor velen een 
bekende naam. Hij werkt als schrijver, redacteur en vertaler voor musea, andere erfgoedinstellingen, overheden, 
krant, radio... Hij kent de museumwereld als zijn broekzak en was de afgelopen jaren betrokken bij tal van expo-
sities en vaste opstellingen, in Vlaanderen en Nederland. Met zijn komst kunnen we de uitwisseling van kennis 
tussen Vlaamse en Nederlandse musea verstevigen en verdiepen.

P.S.: bijgesloten vindt u een poster van Art Conservation, specialist op het gebied van restaureren en conserveren. 
Art Conservation voert ook kunsthistorisch onderzoek uit en verstrekt advies.
 
Franklin van der Pols 
hoofdredacteur

VOORWOORD
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Met het pleidooi voor 
meer totaalervaring 
keren we terug in de tijd
Olga Van Oost

Twee plekken, twee scenografieën. 
Trainworld en Museum Kazerne  Dossin
Monique Verelst

In het volgende nummer van Museumpeil
24 april 2017. In het Nationaal Militair Museum 
in Soest is de Nederlandse en Vlaamse mu-
seumwereld te gast. Thema’s van de dag: 
ontzamelen en het nieuwe verzamelen. Ook 
aanwezig: de redactie van Museumpeil. Het 
volgende nummer van het tijdschrift is dan 
ook geheel gewijd aan deze brandend actuele 
en belangrijke thema’s. De problematiek leeft 
duidelijk en heeft heel veel hoeken en kanten. 
Naast plenaire lezingen waren er een aantal 
workshops, waar de deelnemers praktische 
tips kregen. Het symposium bood in elk geval 
een mooi overzicht en heel veel inzichten. 
Meer nieuws in het najaarsnummer!

39

Op de cover 
De ijsbeer van de Franse beeldhouwer François Pompon  
(1855-1933) is een publiekslieveling in het Antwerpse 
Middelheimmuseum (en in zijn shop). 
Foto: Ans Brys
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Het S.M.A.K. 
bouwt bruggen 
naar zijn publiek  

Peter Aerts

Intens, sfeervol...  
Het vernieuwde Museum 
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Arnoud Odding over ‘twee dingen extreem doen’ 
in TwentseWelle  
Alexandra van Steen



Droomplan, uit nood geboren
Sjarel Ex over Depot Boijmans Van Beuningen

De collectie van Museum Boijmans van 
Beuningen bevat verzamelingen op 
het gebied van oude, moderne en  

hedendaagse kunst, kunstnijverheid en 
design, in totaal meer dan 150.000 objecten. 
Dat is het resultaat van bijna twee eeuwen in-
spanning: van het museum, maar vooral ook 

van honderden particuliere verzamelaars. Een 
collectie met grote namen: Bosch, Van Eyck, 
Bruegel, Van Scorel, Saenredam, Rembrandt, 
Hals, Bol, Dali, Warhol, Lichtenstein, 
Oldenburg, Beuys, Kiefer, Cézanne, Magritte 
en grote kunstenaars van nu, zoals Cattelan 
en Eliasson.

ROTTERDAM EN ZIJN COLLECTIE
De collectiegeschiedenis is nogal turbulent. 
Om te beginnen was de enorme schenking 
van de eerste naamgever, F.J.O. Boijmans, aan 
de stad Rotterdam voorbijgegaan als niet een 
paar dagen voor Boijmans’ dood in 1849 de 
slepende onderhandelingen waren afgerond. 
Vijftien jaar later ging ruim twee derde van de 
collectie alsnog verloren bij een grote brand. 
Wereldberoemd is het tragische verhaal over 
directeur Dirk Hannema, die rond de Tweede 
Wereldoorlog een aantal schilderijen aan 
Vermeer toeschreef. Op zijn advies kochten 
particulieren ze voor honderdduizenden 
guldens aan. Hannema gaf Emmaüsgangers 
een ereplaats, totdat bleek dat het een werk 
van meestervervalser Han van Meegeren 
betrof. Het museum heeft nu tien Van 
Meegerens.

Rotterdammers hebben soms een bijzon-
dere relatie met de museumcollectie. De 
aankoop van Pindakaasvloer van Wim T. 
Schippers veroorzaakte bij sommige nuchtere 
Rotterdammers de nodige hilariteit. Maar 
toen in 2008 winkeliers van winkelcentrum 
De Koopgoot de plaatsing van het enorme 
beeld Santa Claus – ook bekend als Kabouter 
Buttplug – van Paul McCarthy afwezen 
vanwege (vermeende) seksuele connota-
ties, onthaalden collega-winkeliers het elders 
liefdevol.

WATERSNOOD
In Rotterdam krijg je dus vaak makkelijk de 
handen op elkaar voor het tonen van kunst. 
Maar het bewaren is minder interessant. Sinds 
de jaren 1970 was er vrijwel niet geïnvesteerd 
in goede depotruimte.
Sjarel Ex: ‘Toen ik in 2004 aantrad, trof ik een 
noodsituatie aan. Het papierdepot lag zes 
meter onder het museum, ver onder het 
grondwaterniveau. Op anderhalve meter 
diepte lopen rioolleidingen. Die ruimtes 
worden permanent drooggemalen. De 
pompen kunnen uitvallen of de watertoe-
voer bij hevige regenval niet verwerken. We 
hebben elk jaar wel een overstroming. Onze 
enorme prentencollectie, met werk van Dürer 

Direct naast Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam komt een uitzonderlijk gebouw met een 
uitzonderlijke functie: Depot Boijmans Van Beuningen. Als alles volgens planning gaat, kan iedereen hier 
vanaf eind 2019 elke dag het collectiedepot bezoeken. Waarom gebeurt dit? En waarom nu? Waarom 
uitgerekend in Rotterdam? We spraken met directeur Sjarel Ex.

Impressie van het nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen
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Droomplan, uit nood geboren
Sjarel Ex over Depot Boijmans Van Beuningen

en Michelangelo, liep destijds onmiddellijk 
gevaar en is in 2008 naar de begane grond 
gebracht. Het was echter duidelijk dat we 
ook met de andere collecties een onverant-
woord risico nemen. Er moest absoluut iets 
gebeuren om een ramp te voorkomen met 
de omvang van bijvoorbeeld het instorten van 
het Historisch Archief in Keulen in 2009. Die 
gebeurtenis sprak erg tot de verbeelding. Ik 
denk dat dat ongeluk het proces in Rotterdam 
wel heeft versneld.’
‘We hebben de gemeente twee mogelijkhe-
den voorgelegd. We kunnen een "Fort Knox" 
op een bedrijventerrein aan de stadsrand 
bouwen. Dat voldoet aan alle eisen en er 
komt niemand. Op zich had ik daar prima mee 
kunnen leven, want ons primaire doel is: mooie 
tentoonstellingen maken en kunst verzame-
len. Behoud en beheer is daarvoor een voor-
waarde, en dat kan achter gesloten deuren. 
De tweede mogelijkheid die ik voorlegde was 
een toegankelijk depot, waar het publiek kan 
zien wat wij doen met de collectie. Dat was 
natuurlijk duurder. Maar juist voor dat plan 
vonden we externe partners voor de finan-
ciering. Hierdoor werd deze optie ook voor de 
gemeente interessant. Men zag dat dit iets aan 
de stad zou toevoegen.’

GEEN TWEEDE MUSEUM
Dat de gedachte aan een openbaar toeganke-
lijke collectie juist bij Ex opkwam, lijkt voor de 
hand te liggen. Als directeur van het Centraal 
Museum in Utrecht experimenteerde hij al 
in de jaren 1990 met ‘kunst op bestelling’: 
bezoekers konden vragen om een kunstwerk 
uit het depot te halen. Bij Depot Boijmans Van 
Beuningen gaat het niet in de eerste plaats om 
de esthetische beleving.
‘Dat is en blijft de functie van het oorspronke-
lijke museumgebouw. In dit nieuwe gebouw 
zullen we het proces zichtbaar maken dat aan 
die esthetische beleving ten grondslag ligt.’

Wat is precies het verschil met het museum? 
Ook in Depot Boijmans Van Beuningen komen 
bijvoorbeeld rondleidingen en educatieve pro-
gramma’s. Ga je de objecten ook thematisch 
rangschikken?
‘Nee. De indeling is puur logistiek. Criteria 
voor de keuze van een standplaats zijn zaken 
als klimaat- en lichtgevoeligheid, materiaal, 
omvang en dergelijke. Zoals in elk depot. We 
willen graag het proces van collectieverzor-
ging laten zien. Ik kan me wel voorstellen dat 
we een keer de tien Vermeegerens een tijdlang 
bij elkaar hangen. Daar staat dan het verzamel-
verhaal centraal. Het verhaal van het depot is 
dus niet – zoals in het museum – het interes-
sante ensemble, een stroming of kunstenaar. 
Het gaat over de enorm intensieve museale 
zorg die verzamelen inhoudt. Bij Boijmans 
hebben sinds het begin meer dan 1700 verza-
melaars aan de collectie bijgedragen. In Depot 

Boijmans Van Beuningen zie je hoe je erfgoed 
conserveert en keuzes maakt. Hoe het werkt 
bij bruiklenen en wat er bij een transport komt 
kijken. Je ziet ook wat het belang ervan is. 
We maken zoveel mogelijk het proces achter 
de schermen zichtbaar. En we besteden ook 
aandacht aan het fenomeen “verzamelen” zelf.’

KWETSBAAR?
Daarmee maak je jezelf kwetsbaar. Je maakt ook 
fouten zichtbaar. Is dat de reden waarom het 
plan in de museumwereld soms scepsis oplevert?
‘Ik word veel uitgenodigd om in het buiten-
land of aan buitenlandse gasten uit te leggen 
waar we mee bezig zijn. Er is dus veel belang-
stelling en ik verwacht dat het navolging gaat 
krijgen. Het Victoria and Albert Museum on-
derzoekt hoe zij dit principe in hun huidige 
uitbreidingsplannen in The Docklands kunnen 
uitwerken. Maar er zijn inderdaad tegenkrach-
ten. Ik gaf een lezing in een nationaal museum 

in het buitenland dat aan het verbouwen is. 
Daar liep intern een stevige discussie over de 
vraag waar het depot moest komen. Toen ik 
mijn verhaal deed over het open depot, waren 
enkele restauratoren diep geschokt. Het depot 
was volgens hen het domein van professionals 
en onder geen voorwaarde van het publiek.’

Heeft het ook iets met schaamte te maken?
‘Misschien. In musea waar de toestand van 
de collectie of de huisvesting niet optimaal 
is, heerst vaak gêne. Museummedewerkers 
hebben vaak geen vat op de conditie van 
de huisvesting. De schaamte daarvoor 
weerhoudt ze ervan om openheid van zaken 
te geven. Ook onzekerheid of bij het verzame-
len de juiste keuzes zijn gemaakt kan een rol 
spelen. Dat is jammer, want een open depot 
biedt ook voor museummedewerkers zelf 
nieuwe mogelijkheden. Van kunstwerken die 
ergens achterin zijn opgeborgen, vaak verpakt 
en dus onzichtbaar, is moeilijk voorstelbaar 
hoe mooi of waardevol ze zijn als ze uitgestald 
zijn. Een slecht toegankelijke collectie houdt 
daardoor de klassieke tegenstelling in stand 
tussen het belang van behoud en beheer en 
van het zichtbaar maken voor het publiek. Een 
open depot waar alle collectie zoveel mogelijk 
zichtbaar wordt ondergebracht zal museum-
medewerkers inspireren tot nieuwe ideeën.’

Taco Pauka
redacteur

Sjarel Ex

WERELDPRIMEUR

Opzet
Depot Boijmans Van Beuningen wordt het eerste depot ter wereld dat toegang biedt 
tot een complete collectie, zonder tussenkomst van een conservator. Het publiek kan 
zelfstandig of met een gids rondlopen tussen 70.000 objecten en ziet hoe er gewerkt 
wordt aan herkomstonderzoek, conservering en restauratie. Ongeveer een vijfde van het 
gebouw is gratis toegankelijk. Bovenop de 300.000 museumbezoekers is de prognose 
90.000 bezoekers per jaar. Van de bruto ruim 15.000 vierkante meter zal ongeveer 1900 
meter verhuurd worden aan particuliere verzamelaars, bedrijfscollecties en collega-musea.

Gebouw
Op de zes verdiepingen van het gebouw (39,5 meter hoog) komen ruimtes met klimaten 
voor diverse collecties. De gratis route zigzagt door het gebouw, van de lobby tot de 
beeldentuin naar het dak. Daar staan 86 bomen en is een brasserie. Er komen vier restau-
ratieateliers, twee filmcabines, een educatieve ruimte en een filmzaal. Het ontwerp is van 
het Rotterdamse architectenbureau MVRDV onder leiding van Winy Maas. MVRDV is ook 
bekend van de Markthal in Rotterdam.

Financiën
De realisatie is een samenwerking van de gemeente Rotterdam (grotendeels collectie-
eigenaar), Museum Boijmans van Beuningen en Stichting Verre Bergen. De stichting 
draagt 20 miljoen euro bij en verstrekt een lening voor de bouwkosten. Eigenaar wordt 
een hiervoor opgerichte stichting. De gemeente verhuurt het gebouw aan het museum. 
Dat betaalt de lening van Stichting Verre Bergen in veertig jaar terug met inkomsten uit 
ruimteverhuur, entreekaarten en horeca. De gemeente draagt jaarlijks 2,5 miljoen euro bij 
aan de exploitatie. Het museum zoekt de komende jaren sponsoren en schenkers om het 
gebouw vanbinnen te vervolmaken.
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Iedereen aan het potlood!
The Big Draw en de kracht van tekenen

In museum het Pakhuis, waar ik werk, 
worstelden we ook met die vraag. De 
bezoeker vroeg steeds vaker naar een 

gewoon potlood en antwoordblad in plaats 
van naar de door ons bedachte moderne 
tablets en apps. Dit bracht ons in onze 
zoektocht in 2014 bij een nieuwe manier van 
beleven: tekenen. Het bleek een beproefde 
methode te zijn, die zijn weg naar verschil-
lende musea had gevonden. Via Erfgoed 
Gelderland kwamen we in contact met 
Pauline Baartmans en Agnes Vught, beide 
actief binnen The Big Draw. Tekenen staat 
voor hen voor ‘leren, kijken, communiceren, 
de wereld ontdekken, uitvinden en plezier 
hebben’. 

THE BIG DRAW
In 2000 begon in Londen The Big Draw, 
inmiddels ’s werelds grootste tekenfesti-
val. Het project stimuleert in vele kleinere 
projecten wereldwijd het tekenen als manier 
om je te uiten. Het originele event werd ge-
organiseerd door The Campaign for Drawing, 
die is gegroeid uit de Guild of St George, met 
als grondlegger kunstenaar en schrijver 
John Ruskin (1818-1900). Ruskin geloofde 
dat tekenen ons helpt denken, creëren en 
communiceren. Die gedachte is voor The Big 
Draw het grote uitgangspunt. Het festival 
vond al plaats in steden in meer dan twintig 
landen: Berlijn, Barcelona, Los Angeles, New 
York… Inmiddels zijn er ook in Nederland 
op veel plekken in de campagnemaand 
oktober activiteiten. Wereldwijd worden zo’n 
drie miljoen mensen bereikt. Niet alleen in 
festivalvorm, maar ook door de aandacht 
voor het project in musea.
 

Hoe betrekken we de bezoeker bij onze collectie? Het antwoord op die kernvraag is… een cyclische 
beweging. Daarin staat soms de collectie centraal, vervolgens de beleving, en dan weer terug. Digitale 
toepassingen voeren de afgelopen jaren vaak de boventoon. Maar zoals dat gaat in de geschiedenis: de 
roep om andere methodes wordt luider, zoals een pure, eenvoudige museale beleving die geen afbreuk 
doet aan de collectie. Terug naar de eenvoud en het leren kijken, het zelf ervaren van de stukken. Hoe doe 
je dat het beste?

Dieren tekenen in het Rijksmuseum

8

M
us

eu
m

pe
il 

47



MARRES, HUIS VOOR HEDENDAAGSE CULTUUR
‘In oktober staat in Maastricht tijdens het 
internationale festival The Big Draw tekenen 
centraal, met als doel: iedereen aan het 
tekenen krijgen,’ aldus Ilse van Lieshout 
en Immy Willekers, beiden werkzaam bij 
Marres. ‘Jong en oud kunnen zich tijdens het 
kick-off event op 1 oktober aanmelden voor 
inspirerende tekenactiviteiten, variërend 
van workshop tot masterclass. Voor wie wil 
genieten van het getekende beeld is er een 
Big Window Walk langs getekende kunst-
werken op ramen, gemaakt door regionale 
tekenaars. Gedurende de rest van de maand 
organiseren diverse scholen en culturele 

instellingen interdisciplinaire tekenactivitei-
ten voor verschillende doelgroepen.’ 

NIJMEGEN ALS TEKENSTAD
Ook in Nijmegen sluiten de musea zich aan 
bij het festival. Anita Waltman en Angela 
Vissers organiseren de manifestatie in 
Nijmegen sinds 2014 en wonnen in 2016 
zelfs de Big Draw International Award, een 
enorme eer! ‘Duizenden bezoekers kijken 
elk jaar naar de exposities of doen mee aan 
de workshops,’ aldus Waltman. ‘Zo’n project 
moet kunnen groeien, ook onder lokale on-
dernemers. In het eerste jaar participeerden 
er veertig ondernemers door hun winkel/
restaurantruit ter beschikking te stellen aan 
kunstenaars. Inmiddels zijn er tijdens het 
festival al tachtig kunstwerken op ramen in 
het centrum te bewonderen. Bezoekers zie 

je voor het eerst echt kijken naar de voorruit 
van een winkel. Nooit eerder stonden 
mensen zo lang voor een raam te kijken. Ze 
kijken en beleven de ruimte om zich heen 
opeens heel anders. Tekenen als vorm van 
een andere beleving. Leren kijken en de in-
teractie met ondernemers zijn hierbij alleen 
maar win-winsituaties.’

‘We willen laten zien dat tekenen meer is dan 
een vorm van beeldende kunst. Tekenen laat 
mensen beter kijken, zet ze aan het denken, 
inspireert, verbindt en brengt mensen 
samen.’ Een ander voorbeeld van aandacht 
voor tekenen in Nijmegen biedt Museum 
Het Valkhof, dat in deze periode inzet op een 
workshop met kunstenaars en hun collectie. 
De interactie tussen collectie, bezoeker en 
kunstenaar staat centraal. 
 
HET RIJKSMUSEUM
Het Rijksmuseum heeft tekenen opgenomen 
in zijn curriculum. Het was groot nieuws 
afgelopen najaar: iedereen kreeg bij bin-
nenkomst een schetsboekje en een potlood. 
Iedereen mag tekenen en iedereen kan het! 
Ook het Rijks ging uit van de stelling: van 
tekenen ga je beter kijken. Directeur Taco 
Dibbits: ‘Fantastisch om te zien dat potloden 
en schetsboeken het dat weekend wonnen 
van de smartphones. We hopen dat te-
kenliefhebbers blijven komen, vooral op 
Zaterdag Teekendag. Want door tekenen zie 
je meer en geniet je meer van kunst.’

De tekenactiviteiten tijdens The Big Draw 
waren een groot succes, laat Kelly Schenk van 
het Rijksmuseum weten. In samenwerking 
met Naturalis konden bezoekers opgezette 
dieren tekenen die op onverwachte plekken 

waren neergezet. In de voorhal waren 
honderden bezoekers druk in de weer met 
de langste tekening in het museum. Die dag 
gaven bezoekers een 8,9 in de evaluatie voor 
de tekenactiviteiten. Blijkbaar worden zij zo 
op een leuke manier uitgedaagd om aan de 
slag te gaan met tekenattributen en muse-
umstukken. Je beleeft het museum hierdoor 
op een geheel andere manier.
 
HET PAKHUIS, ERMELO
In Museum het Pakhuis gingen we aan de 
slag met schaduwen van collectiestukken 
die geprojecteerd werden op transferpa-
pier. De schaduwen vormden samen een 
nieuw geheel en zo maakten we met z’n 
allen een nieuw kunstwerk. Nog niet eerder 
zag ik bezoekers, jong en oud, gezamenlijk 
zo ingespannen aan het werk gaan, allen 

turend naar de details van onze archeolo-
gische collectie. Randjes, putjes, scheuren en 
versieringen werden nauwkeurig bekeken en 
daarna op eigen wijze neergetekend. Zo ging 
een ieder met zijn eigen ‘werkelijke weergave’ 
van onze museale collectie naar huis.

DE KRACHT VAN TEKENEN
De praktijkvoorbeelden zijn duidelijk: tekenen 
kan voor museumbezoekers een verrijking 
zijn. Niet alleen versterkt het hun belevenis, 
doordat ze actief bezig zijn. Ook bevordert het 
de aandacht voor de stukken die getekend 
worden of leidt het tot inspiratie voor zelf-
gemaakte creaties op papier. Tekenen lijkt 
eenvoudig en vraagt weinig inspanning van 
bezoeker en organisator, maar het biedt een 
enorme kracht. Zoals Ruskin al in de 19de 
eeuw doorhad: tekenen helpt ons inderdaad 
denken, creëren en communiceren. Welke 
plaatsen zijn daar beter voor geschikt dan 
musea en cultuurinstellingen? Veel teken- 
plezier en vergeet uw puntenslijper niet!

Aimée Streefland
redacteur
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'Nooit eerder stonden mensen zo lang voor een raam te kijken.  
Ze kijken en beleven de ruimte om zich heen opeens heel anders.'

TIPS VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING: 

• Maak gebruik van het lokale bedrijfs-
leven voor sponsoring.

• Schrijf je in op de website  
http://www.campaignfordrawing.nl.

• Doe een oproep aan inwoners via 
lokale huis-aan-huisbladen en de 
lokale radio en televisie om overtollig 
tekenmateriaal in te leveren.

• Zorg voor een… puntenslijper.



‘Het gerichte denken in doelgroepen vindt 
in het hele museum plaats. Hiervoor is ook 
De Werkplaats opgericht, onder de vorige 
directeur Edwin Jacobs. Dat is een tijdelijk 
atelier, verbonden aan een bepaalde ten-
toonstelling, om de bezoeker “met de 
handen” te doen kijken. De gedachte is dat 
zelf tekenen, timmeren of een ontwerp 
maken een ervaring oplevert die het ten-
toongestelde werk in een nieuw perspectief 
plaatst. Met andere woorden: door in de 
voetsporen van professionele kunstenaars 
te treden krijgt de bezoeker meer oog voor 
de ontstaansgeschiedenis en meer grip op 
ambachtelijkheid. Mensen kunnen letterlijk 
in het hoofd kruipen van een beeldend kun-
stenaar en ervaren hoe een beeldend proces 
verloopt. Voor de kleuters is dat gerealiseerd 
doordat ze op kunnen gaan in de wereld 
van nijntje. Voor volwassenen zoeken we 
het ook in gerichte workshops, lezingen en 
ontmoetingen.’

Alexandra van Steen
redacteur

Hoe laat je het werk van Dick Bruna (be)leven voor kinderen en volwassenen? Dat was de vraag die Yolanda 
van den Berg de afgelopen jaren moest beantwoorden, in een nieuw museum. Yolanda, conservator van de 
Brunacollectie en het nijntje museum, is al 25 jaar actief in de museumwereld.

'We hebben twee dingen gedaan: 
een heel nieuw museum ont-
wikkeld voor kinderen en apart 

daarvan een tentoonstelling voor volwasse-
nen. Het nijntje museum is speciaal gemaakt 
voor de doelgroep peuters en kleuters met 
hun families. Dat lijkt misschien voor de 
hand te liggen, maar dat is niet zo. Voorheen 
hadden we negen jaar lang het Dick Bruna 
Huis, een museum voor volwassenen over 
het werk van Bruna, met een paar leuke 
hoekjes voor kinderen. Maar vanaf het begin 
merkten we dat vooral jonge gezinnen het 
museum bezochten, op zoek naar de wereld 
van nijntje. Het liep spaak op die verwachting: 
voor jonge gezinnen is kijken naar kunstwer-
ken in vitrines niet aantrekkelijk. Zij willen 
dingen doen en beleven.’

KENNISMAKEN MET DE MUSEUMWERELD
In het nijntje museum beleef je de wereld van 
nijntje in 3D. Yolanda: ‘Met de tekeningen van 
Dick Bruna kunnen kinderen zich echt in die 
wereld begeven. Als ze binnenkomen, zien ze 
het huisje van nijntje en staan ze in de voortuin. 
Van daaruit kunnen ze de rest van nijntjes 
wereld verkennen. Kinderen ontdekken dan 
bijvoorbeeld wat een museum is en wat kunst 
is. Ze onderzoeken vorm, kleur en composi-
tie. Maar ze ontdekken ook het verkeer, een 
doktersbezoek... Het museum is bewust laag-
drempelig. Dit is voor de meeste kinderen een 
eerste kennismaking met een museum en met 
kunst. Het bos is de picknickruimte en in het 
kunstlokaal kunnen kinderen zelf beeldend 
aan de slag of een muziek-, theater- of dans-
voorstelling bekijken. En er wordt natuurlijk 
voorgelezen.’

Voor volwassenen is in het Centraal Museum 
sinds 2015 het originele atelier van Dick Bruna 
opgesteld. Behalve een steeds wisselende 
selectie werken zie je er hoe hij als grafisch 
kunstenaar heeft gewerkt. Yolanda: ‘We 
hebben dus de bezoekersgroepen uit elkaar 
gehaald. Iedereen kan vanuit zijn of haar eigen 
kennisniveau en op eigen tempo Bruna’s 

werk tot zich nemen. Het was niet handig om 
deze doelgroepen samen in één presentatie 
te bedienen: volwassenen kunnen niet rustig 
kijken en lezen met spelende kinderen op de 
achtergrond, en voor ouders is het niet fijn 
wanneer hun kinderen als storend ervaren 
worden, terwijl ze gewoon lekker spelen.’  

MET DE HANDEN KIJKEN
‘Het hele museum moet dus echt zijn gemaakt 
voor de doelgroep. Een basaal maar wezenlijk 
voorbeeld is de hoeveelheid toiletten. Onze 
doelgroepen zijn grotendeels of heel klein, 
of zwanger, of al wat ouder. Ze zijn “toiletge-
voelig”. En dus zijn er nu veel meer toiletten. 
Er zijn hellingbanen voor de buggy, er is een 
plek om te eten en te drinken, om de baby 
te verschonen, om borstvoeding te geven... 
Museummonitor heeft wel eens aangetoond 
dat bezoekers een “goed” bezoek vooral ook 
waarderen aan de hand van een fijn café, de 
winkel en schone toiletten. Het draagt zeker 
bij aan een goede beleving van de collectie 
als de randvoorwaarden van een museumbe-
zoek goed op orde zijn.’

Yolanda van den Berg: ‘Mix 
geen doelgroepen door elkaar’
Over het nieuwe nijntje museum
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‘Bezoekers willen een  
level hoger komen’
Tentoonstellingsmaker 
Taco de Bie

K UNST OF HISTORIE?
Musea moeten zich staande zien 
te houden in een wereld met een 

overdaad aan digitale informatie. Hoe doe 
je dat?
‘Authenticiteit is het kernwoord. De authen-
ticiteit van het object zorgt voor het onder-
scheidend vermogen. Je hebt het nodig. 
Misschien niet altijd, maar het helpt enorm. 
Wat me opvalt in dit soort discussies, is 

dat men de neiging heeft om alles op een 
hoop te gooien. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen kunstmusea en historische 
musea, musea en historische huizen, bezoe-
kerscentra en experiences. Overal gebruik je 
objecten, maar steeds op een andere wijze.’

Wat is het belang van het object?
‘Voorop staat de authenticiteit van het object 
en zijn kwaliteiten. Zijn dat esthetische 

kwaliteiten of vertelt het object een verhaal? 
Dat is het cruciale verschil tussen kunstmusea 
en historische musea. Er zijn ook voorwerpen 
die meerdere kwaliteiten in zich verenigen. Ik 
heb in het Rijksmuseum een tentoonstelling 
gemaakt met prachtige kunstvoorwerpen, 
die ook nog eens samen een prachtig verhaal 
vertelden over onze geschiedenis. Wat we 
niet moeten vergeten is dat bezoekers niet 
alleen willen genieten van mooie voor-
werpen of interessante opstellingen, maar 
gewoon ook willen wéten. Men wil een 
beetje expert worden. Ik geloof dat bezoekers 
graag een level hoger willen komen, net als in 
een computergame. Elke keer dat je een level 
hoger komt, krijg je een complimentje en 
voor je het weet ben je verslaafd.’

Ieder museum heeft een collectie en zal er alles aan doen om de 
bezoeker te betrekken bij die collectie. Maar hoe doe je dat in een 
wereld die uitgaat van ervaringen en spectaculaire belevingen? In 
een wereld die vergeven is van digitale informatie? Een gesprek met 
tentoonstellingsmaker Taco de Bie over het onderscheidend vermogen 
van musea, en over verschillen tussen musea, historische huizen, 
bezoekerscentra en experiences.

Opstelling in het Drents Museum. Foto: Mike Bink

Taco de Bie
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Heb je veel kunstexposities gemaakt?
‘Nauwelijks. In de meeste kunstmusea maakt 
de conservator zelf de expositie. Ik word 
vooral door historische musea uitgenodigd 
voor de vaste opstelling of een tijdelijke 
expositie.’

DE MIST IN
Is er voor jou een onderscheid tussen het 
maken van een vaste opstelling of een tijde-
lijke expositie? 
‘In het hele denk- en ontwerpproces eigenlijk 
niet. Als je bijvoorbeeld de Statenbijbel toont, 
dan moet je die bij een vaste opstelling eens 
in de zoveel tijd omslaan naar een volgende 
pagina. Daarna kun je hem weer een tijdje 
aan het licht blootstellen. Grappig genoeg 
zijn de eisen bij een tijdelijke expositie vaak 
hoger. Bruikleengevers stellen steeds hogere 
eisen. Wel heb je bij het maken van vaste op-
stellingen vaak wat meer budget.’

‘Volgens mij is de uitdaging dezelfde: hoe 
vertel je een goed verhaal? Een verhaal 
dat de objecten tot ons doet spreken. We 
hebben bijvoorbeeld de vaste opstelling voor 
archeologie in het Drents Museum opnieuw 
ingericht. De opdracht was: breng de relatie 

mist lijken te zweven. De mist staat voor de 
mystieke kant, de stratigrafie voor de harde 
kant en daartussenin hebben we persona-
ges geplaatst. Met bijvoorbeeld de ketting 
van een prinses als uitgangspunt vertellen 
we meer persoonlijke verhalen. Zonder veel 
toeters en bellen hebben we de voorwer-
pen weer een stem gegeven, het zijn weer 
kennisdragers.’

VERHALEN EN KENNIS
Kun je in een museum wel kennis overdragen?
‘Ja, in een museum doe je lopend kennis op. 
Er is veel onderzoek gedaan naar bewegen 
en kennis opdoen. Hoe meer je beweegt, 
hoe makkelijker kennis binnenkomt. Laat 
kinderen lekker touwtjespringen en onder-
tussen de tafels van vermenigvuldigen leren. 
Verder heb je in het museum de mogelijkheid 
om al je zintuigen te gebruiken. Als informa-
tie op verschillende wijzen bij je binnenkomt, 
blijft het veel beter hangen. Het museum is 
hiervoor gewoon de beste plek.’

‘Verder ben ik erg voor echte mensen in het 
museum in plaats van alles te automatiseren. 
Investeer in je suppoosten. Vertel ze wat er 
speelt in het museum, zodat ze vragen van 

Met de magische looplantaarn in Kasteel Hernen bij Nijmegen. Foto: Mike Bink

tussen mens en landschap in kaart. Niet 
eenvoudig, want hoe laat je al die pijlpun-
ten en scherven spreken? Maar het mooie 
van het landschap in Drenthe is dat het twee 
aspecten heeft. Je hebt het zand, waar de 
hunebedden staan, en het veen, waarin alles 
wordt verzwolgen.’

‘Voor het zand hebben we een stratigrafie 
gemaakt, een doorsnede waardoor je de op-
eenvolgende aardlagen kunt zien. Je zet de 
voorwerpen in de context van de aardlagen, 
hierdoor kun je de historische ontwikkeling 
tonen. Je ziet de kennis en vaardigheden van 
mensen aan de hand van de voorwerpen 
toenemen. In het veen verdwijnen mensen 
en voorwerpen, om eeuwen later bijna intact 
weer tevoorschijn te komen. De bekendste 
voorbeelden zijn de veenlijken, zoals het 
meisje van Yde. Die zijn letterlijk en figuurlijk 
in de mist der tijden verdwenen. We hebben 
de voorwerpen uit het veen dan ook in de 
mist geëxposeerd.’

Letterlijk mist?
‘Stel je het beeld voor van koeien in de mist. 
We hebben een witte waas op de vitrines 
aangebracht, zodat de voorwerpen in de 
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bezoekers kunnen beantwoorden. Ik was 
laatst in de Verenigde Staten en daar doen 
ze dat erg goed, zowel in de musea als in de 
natuurparken. Die park rangers zien gewoon 
het vraagteken op je voorhoofd en spelen er 
direct op in.’

‘Een goed voorbeeld is ook het Marine 
Museum in Den Helder. Naast het museum 
ligt een onderzeeër waar je in mag. Binnenin 
staat een man die er zelf vijfentwintig jaar 
op heeft gevaren en je er van alles over kan 
vertellen, ook hoe het ruikt als je met dertig 
man drie maanden onder water bent. Een 
beetje weg van al die computers. Het per-
soonlijke verhaal blijft een goede vorm, die 
moeten we koesteren.’

Je hebt veel bezoekerscentra gedaan. Wat 
is het verschil tussen een museum en een 
bezoekerscentrum?
‘Een museum omvat de collectie en een 
bezoekerscentrum verwijst naar het object. 
Maar de techniek van het verhalen vertellen 
is hetzelfde. Je wilt in beide gevallen de 
bezoekers laden met kennis. Bij een be-
zoekerscentrum gaan ze daarna buiten het 
object bekijken: het landschap. Een bezoe-
kerscentrum inrichten is wat gemakkelijker 
omdat er minder eisen zijn met betrekking 
tot belichting, veiligheid en conservering. Je 
hoeft minder objecten in een glazen kastje 
te zetten. Maar het laden met kennis blijft 
hetzelfde, mensen willen steeds een level 
hoger komen. Je geeft ze een beetje kennis 
mee en dan gaan ze het natuurgebied in en 
lezen ze het landschap.’

MAGISCHE KASTEELLAMP
Je werkt ook regelmatig voor historische 
huizen. Is er een verschil met musea?
‘Ja, musea omvatten de objecten, bezoekers-
centra verwijzen naar het object buiten en 
historische huizen zijn het object. Dat geeft 
beperkingen, maar ook nieuwe mogelijkhe-
den. Een mooi voorbeeld is Kasteel Hernen in 
de omgeving van Nijmegen. Dat is sinds de 
17de eeuw niet meer bewoond en werd ook 
nooit belegerd. Mede daardoor is het goed 
bewaard gebleven. Recent is het kasteel 
opengesteld. Men wil de inrichting terug-
brengen naar 1560, maar het interieur is nu 
nog vrij kaal. Maar juist die kaalheid vergroot 
je gevoel van authenticiteit.’

‘We hebben dan ook besloten om niets zicht-
baars toe te voegen. Toch moeten bezoekers 
informatie krijgen. We hebben daarom een 
draagbare leren lantaarn uit de periode rond 
1560 nagemaakt en daarmee loop je nu door 
het kasteel. De lamp is een klein wondertje 

van multifunctionaliteit, want er zit ook een 
stem in die de geschiedenis vertelt. Via rfid-
techniek wordt op meerdere plekken in het 
kasteel iets over zijn geschiedenis verteld. Die 
plekken kun je vinden doordat in de lantaarn 
tevens blacklight zit. Zo nu en dan licht er dus 

ineens iets op en kun je, als je stil blijft staan, 
de kasteelheer beluisteren.’

‘We hebben de authenticiteit van het kasteel 
dus honderd procent intact gelaten, want als 
je zonder die lamp door het kasteel loopt zie 
je niets van onze toevoegingen.’

Een opvallende oplossing zo’n magische 
looplamp, maar werkt het ook?
‘Ja. En wat we vooraf niet hadden bedacht: het 
is ook een heel sociale oplossing gebleken. Je 
loopt de route met een groepje, maar je kunt 
ook de lantaarn van een andere groep horen. 
Hierdoor krijg je tussen de bezoekers veel 
meer interactie. Bezoekers vinden de aanpak 
met de lamp verrassend en willen dat graag 
met anderen delen.’

EXPERIENCE OF MUSEUM?
Een historisch huis is hét object. Is het 
tegendeel ook mogelijk, een museum zonder 
objecten?
‘Ik moet gelijk denken aan schrijversmusea, 
waar ze de jas van Hugo Claus of de pijp van 
Harry Mulisch tonen. Ze tonen voorwerpen, 
maar eigenlijk niet dat waar het over gaat. Het 
wringt. Bij het Literatuurmuseum in Den Haag 
beseften ze dat. Een aantal jaren geleden 
kregen we de opdracht om een kinderboe-
kenmuseum te maken. De opdracht was: 
“Stimuleer de kinderen om te gaan schijven. 
Focus op schoolklassen.” Het museum moest 
dus gaan over schrijven en prikkelen tot 
schrijven.’

‘We kregen een soort script en dat hebben 
we in een groot kader geplaatst. We hebben 
een soort literair landschap gecreëerd waar 
kinderen doorheen kunnen dwalen. In dat 
landschap heb je verschillende elementen, 
zoals een “tranendal’’, een “doorzettingswoud” 
en allerlei kloven en spelonken waar we 
zaken in hebben verborgen. We hebben ook 
een vijand benoemd: de inktvraat. Kinderen 
moeten die samen bevechten. Inktvraat is de 
grote vijand van boeken, het is een veroude-
ringsproces waardoor de letters uiteindelijk 
letterlijk uit de pagina’s vallen. De bezoeker-
tjes krijgen bij hun ontdekkingstocht een 
leeg karakter, een soort poppetje, mee. Ze 
moeten zo veel mogelijk citaten verzamelen. 
Het karaktertje krijgt dus steeds meer om het 
lijf. Je krijgt ook steeds een kleine beloning. 

Ook hier ga je steeds naar een hoger niveau. 
Je wordt beter en dat geeft een goed gevoel. 
Aan het einde van de tocht kun je dan ge-
makkelijk een verhaaltje schrijven over jouw 
karakter.’

In het kinderboekenmuseum was het uit-
gangspunt: het boek als drager. Waar is het 
boek als voorwerp?
‘Het landschap is gemaakt van tienduizenden 
gestapelde boeken. Er zitten ook miljoenen 
letters en citaten verwerkt in het museum. 
Normaal stap je “in het boek”, hier stappen de 
bezoekers in het verhaal. Het is een ontdek-
kingstocht op zoek naar het verhaal.’

Is het een museum of een experience?
‘Dit is meer een experience dan een museum. 
Maar het was vooral een ontzettend leuke 
opdracht. We konden helemaal losgaan 
met onze fantasie. Er zit bijvoorbeeld ook 
een “date-café” in, waar je een gesprek kunt 
voeren met je meest geliefde schrijver. Voor 
mij weer een bewijs dat je door een moeilijke, 
bijna onmogelijke opdracht vaak het span-
nendste resultaat krijgt.’

Waarin verschilt deze experience van de 
Efteling?
‘Er zit een duidelijke boodschap in: het is be-
langrijk en geweldig leuk om te schrijven. De 
Efteling is vooral vermaak. Maar we moeten 
de verschillen niet overdrijven. De Efteling 
is zeker geen plat vermaak. Ook zij pogen 
vermaak en leren te combineren.’

Tot slot, is er een constante in wat je doet? 
Heb je een herkenbare stijl?
‘Ik heb hopelijk geen herkenbare stijl! Ik ben 
vooral nieuwsgierig en probeer me elke keer 
weer open te stellen voor een opdracht. Wat 
me wel kenmerkt is dat, als ik iets ontwerp en 
maak, ik het dan tot het laatste gaatje goed 
wil hebben. Het zit bij mij in het detail. Dat 
maakt het voor uitvoerders weleens moeilijk.’
‘Ik ben ook niet bang voor problemen. Een 
probleem is vaak een kans. Het kan bijvoor-
beeld ook een financieel probleem zijn. Soms 
kan het erg helpen om te bezuinigen. Dan 
raak je ineens een heleboel overtollige zaken 
kwijt. Iedereen wil altijd zijn ding kwijt in een 
tentoonstelling. Als je moet bezuinigen, kun 
je door heel goed te communiceren vaak  
een enorme kwaliteitsslag maken. Je maakt 
het verhaal kernachtiger en strakker, mean 
and lean.’

Franklin van der Pols
hoofdredacteur

Taco de Bie 
is directeur van Platvorm in Amsterdam, een multidisciplinaire 
ontwerpstudio gespecialiseerd in tentoonstellingen. Hij is opgeleid 
als industrieel ontwerper aan de Rietveld Academie.

'Er is veel onderzoek gedaan naar bewegen en kennis opdoen.  
Hoe meer je beweegt, hoe makkelijker kennis binnenkomt.'
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H et verhaal gaat helemaal terug tot 
1859. In het blindeninstituut St. 
Henricus in Grave worden dan de 

eerste brailleboeken gemaakt. De ‘huisbi-
bliotheek’ krijgt in 1918 de naam Stichting 
Bibliotheek Le Sage ten Broek (LSB) en zet 
informatie om in aangepaste leesvormen.  
Zo wordt het zelfs de grootste braillebiblio-
theek van Europa. In 2002 worden de blin-
denbibliotheken geherstructureerd, maar de 
wens om een breed publiek meer te leren 
over de wereld van blinden en slechtzienden 
blijft bestaan.

Die wens kreeg vorm in het muZIEum, dat 
voortdurend blijft evolueren. In 2014 werden 
speciale programma’s voor scholen en bedrijven 
opgezet en vanaf 2015 startte de eerste buiten-
beleving: Expeditie ribbelroute laat bezoekers 
door middel van virtual reality ervaren hoe het 
is slechtziend te zijn. Door het stijgende aantal 
bezoekers neemt ook het aantal blinde en 
slechtziende gidsen toe (nu 40). 

MuZIEum krijgt geen structurele subsidie 
vanuit de gemeente, provincie of overheid. 
Ik sprak met Heleen Vermeulen over de 
manier waarop zij de bezoekers de wereld 
van blinden en slechtzienden laat beleven en 
welke rol collectie daarin speelt.

BELEVING VERSUS COLLECTIE?
Jullie ontvangen per jaar 37.000 bezoekers 
voor een beleving. Wat beleven ze dan 
en waarom noemen jullie het geen 
museumbezoek?

‘MuZIEum is geen regulier museum met 
vitrines en teksten. Als bezoeker ben je zelf 
onderdeel van de ervaring doordat je samen 

INTERVIEW

met een gids die zelf blind of slechtziend is, 
het bezoek doorbrengt. Op dit moment zijn er 
drie mogelijkheden: twee donkerbelevingen 

Heleen Vermeulen is vanaf het begin directeur van muZIEum in Nijmegen, dat in 2005 zijn deuren opende. 
Het huidige muZIEum in de Stadsschouwburg ontving zijn eerste bezoekers in augustus 2012 en groeide 
gestaag. In 2013 werd het uitgeroepen tot meest innovatieve uitje van de ANWB en al snel volgden er meer 
awards en prijzen…

Opbotsen tegen  
de gewone wereld
Heleen Vermeulen over muZIEum

'Als bezoeker ben je zelf onderdeel 
van de ervaring doordat je 
samen met een gids die zelf blind 
of slechtziend is, het bezoek 
doorbrengt.'
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en één buitenbeleving, Expeditie ribbel-
route. De donkerbelevingen zijn gericht op 
blindheid. Je ziet letterlijk geen hand voor 
ogen. De buitenbeleving is een rondleiding 
in het stadscentrum van Nijmegen. Door 
een virtual-realitybril ervaar je hoe het is om 
slechtziend te zijn. Bij alle belevingen ga je 
in kleine groepjes op pad onder begeleiding 
van een slechtziende of blinde gids.’

Hoe kijk jij aan tegen het begrip ‘collectie’ 
binnen deze belevenis?
‘Onze collectie bevat voornamelijk gebruiks-
voorwerpen uit diverse periodes. Vaak zijn 
het hulpmiddelen, zoals braillemachines, 
stokken en technische hulpmiddelen. Maar 

we hebben ook een encyclopedie uit de jaren 
1934 in brailleschrift in de boekenkast. De 
collectie van muZIEum staat in dienst van de 

belevenis, niet andersom. De stukken onder-
steunen het persoonlijke verhaal van de gids. 
Er is geen verhaal rondom een object, maar 
het object ondersteunt het verhaal. Op deze 
manier beleeft de bezoeker het museum let-

terlijk door de ogen van een blind of slecht-
ziend persoon. In feite maak je collectie 
door de herinneringen van personen aan de 
beleving. Ze zullen nooit meer op dezelfde 
manier naar de wereld kijken als daarvoor.’

‘Eigenlijk zijn vooral de voorwerpen waar  
we soms letterlijk tegenaanlopen tijdens  
bijvoorbeeld Expeditie ribbelroute de  
meest indrukwekkende. Tijdens de tocht 
in de Nijmeegse binnenstad volgen we  
de blindengeleidenroute en kom je steeds  
dezelfde obstakels tegen:  uitstallingsbor- 
den, fietsen, auto’s... Het letterlijk opbotsen 
tegen deze “gewone” objecten ondersteunt 
onze beleving. De publieke ruimte is het 
dagelijks leven en tegelijkertijd het museum 
waar we de beleving laten plaatsvinden. We 
openen echt de ogen van bezoekers door 
ze in de “gewone” wereld te zetten en te 
laten ervaren hoe een blind of slechtziend 
persoon die dagelijks ervaart. 

OGEN OPENEN
Er is een verhuizing gepland. Waarom?
‘Door de enorme groei in het aantal 
bezoekers in de afgelopen 4,5 jaar zijn we 
tot de conclusie gekomen dat we een ander 
pand moeten gaan betrekken om de ambities 
verder vorm te geven. We lopen tegen 
de grenzen van dit gebouw aan. Door te 
verhuizen kunnen we ons nog intenser bezig-
houden met de beleving van het niet kunnen 
zien én daarmee nog meer werkgelegenheid 
creëren voor blinden en slechtzienden.’ 

‘Kijk, door het weghalen van zicht ervaart de 
museumbezoeker de ruimte om zich heen 
veel intenser. Andere zintuigen zorgen dan 
voor een lawine aan prikkels. Toch merk je 
dat de drang naar zicht groot blijft.  Ze willen 
weten hoe de ander eruitziet. Als men de don-
kerbeleving uitkomt, ziet men elkaar voor het 
eerst en merkt de gids ook vaak opluchting: 
er is weer een beeld! Dan komt ook het besef 
bij de bezoeker dat de gids dit nooit heeft en 
elke keer een groep mensen begeleidt die hij 
nooit zal zien. De drang naar zicht is groot en 
ook natuurlijk, misschien nog meer als het er 
tijdelijk even niet was.’

‘We merken dan ook dat bezoekers na de 

belevenis vaak behoefte hebben aan een 
nazit en het nabespreken van hun ervarin-
gen. Hier kunnen we in het nieuwe gebouw 
nog meer op inspelen. Met onze collectie 
gaan we ook de brug slaan naar de toekomst. 

Onze bezoeker gaat zelf aan de slag met 
hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van 
blinden en slechtzienden ondersteunen. We 
laten daarmee niet alleen het verleden zien, 
maar ook het heden en de toekomst.’

Wat betekent de beleving voor de 
gidsen zelf?
Bezoekers zijn altijd onder de indruk van hun 
souplesse en vertrouwen in hun omgeving. 
Het blijft bijzonder dat we door middel van 
een beleving ook een bijdrage leveren aan 
de participatie van blinden en slechtzienden, 
en we hopen daarmee ook een gedrags-
verandering teweeg te kunnen brengen.  
Onze gidsen maken de beleving!'

Aimée Streefland
redacteur

MISSIE
Het muZIEum wil, door het publiek 
een uitzonderlijke en unieke ervaring 
te bieden, kennis over en begrip voor 
mensen met een visuele beperking 
vergroten. Daarnaast wil het muZIEum de 
participatie en emancipatie van mensen 
met een visuele beperking in de samen-
leving vergroten.

VISIE
Het muZIEum staat door de donkerbele-
ving en de virtualrealitybrillen bekend als 
een innovatief, sociaal uitje met een hoog 
edutainmentgehalte, waar men naartoe 
gaat om echt iets unieks te beleven. Het 
muZIEum is dé ontmoetingsplek voor 
ziende en visueel beperkte mensen. Het 
muZIEum levert bovendien een substan-
tiële bijdrage aan de werkgelegenheid 
van blinden en slechtzienden en is hét 
podium voor maatschappelijk betrokken 
ondernemingen, bedrijven en instellin-
gen binnen ‘de oogbranche’. Daarmee 
creëert het muZIEum binnen de samen-
leving bewustwording voor de maat-
schappelijke participatie en emancipatie 
van blinden en slechtzienden.
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'We merken dan ook dat bezoekers na de belevenis vaak behoefte 
hebben aan een nazit en het nabespreken van hun ervaringen.'
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W anneer ik Bram bij wijze van provo-
catie zeg hoe vaak het mij opvalt 
dat museumbezoekers met smart-

phones meer lijken afgeleid van objecten 
dan toegeleid, spreekt hij mij resoluut tegen. 
‘Die mening deel ik helemaal niet. De app-
technologie leidt tot een betere en interes-
santere museumervaring, op voorwaarde dat 
ze betekenisvol wordt ingezet. Je moet ook 
een onderscheid maken tussen virtual reality, 
waarbij de smartphone- of tabletgebruiker 
zich in zijn cocon terugtrekt, en augmented 
reality, die direct geënt is op het object waar 
je voor staat. De goede museumapp biedt bij-
voorbeeld beelden, films, audioteksten, 3D en 
andere keuzemogelijkheden waarmee je de 
bezoeker in het verhaal meeneemt, op een 
meer gelaagde manier. Een moderne versie 
van de audiogids, die we al decennia als 
een goed hulpmiddel ervaren. Het voordeel 
van augmented reality is dat we in de fysieke 
wereld blijven en er iets aan toevoegen. 
Bijvoorbeeld: door een bepaald (kunst)werk 
te scannen zie en ontdek je meer, en kijk je 
nog beter. Augmented reality biedt meer mo-
gelijkheden dan de audiogids voor het beter 
kijken en begrijpen. Een dergelijke ervaring is 
kortstondig maar intens.’

KIES VOOR JE BEGINT
‘Er bestaan uiteraard soorten apps. Sommige 
tonen je de weg in het museum, maar dat 
lijkt me eerder relevant voor de zeer grote 
instellingen, zoals het Louvre, waar sinds kort 
2000 beacons zijn opgehangen die vertellen 
waar je je bevindt en de weg wijzen. Voor de 
meeste musea bij ons is dat niet nodig. Ik vind 
een goede visuele signalisatie nog steeds 
interessanter om de bezoekersstroom te 
leiden. De Louvre-app is een combinatie van 
wegwijzer en audiogids voor een selectie van 
een 600-tal kunstwerken. Een vrij klassieke 
benadering dus. Waar het om gaat is dat je 
met de technologie de museumervaring 
interessanter maakt. Een app zal pas goed 
werken in rechtstreekse relatie met het mu-
seumobject. Daarbij moet je je als museum 

Apps: ze duiken hoe langer hoe meer op in de museumwereld. Wat kun je ermee? Waar zijn ze goed en 
minder goed voor? Hoe begin je eraan? Bram Wiercx is stafmedewerker Informatiebeheer en ICT bij Faro, 
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij adviseert erfgoedinstellingen over ICT, digitale communicatie, 
sociale media en dus ook apps. Zelf ontwierp hij in 2015 de Erfgoedapp, een augmented reality erfgoed- en 
museumapp met extra en unieke informatie op locatie.

Louvre Lens. Foto: Leon Smets

Bram Wiercx. Foto: Leon Smets

steeds afvragen: waarom en hoe wil ik het? 
Wat is de use case?’

Je wilt als museum een app (laten) ontwikke-
len. Hoe pak je dat aan?
‘Museum zijn nogal snel geneigd te zeggen: 
we moeten ook een app hebben, zoals 
de anderen. We moeten tijdig op de trein 
springen en dus snel een leverancier onder de 
arm nemen. Toch zet je beter eerst een stap 
terug: wat wil ik mijn bezoeker aanbieden? 
Hoe is mijn museum opgevat, ingericht? Welke 
ervaring wil ik creëren? Werkt het museum 
met veel multimedia, beeldschermen enz., 
dan is een app niet altijd nodig, omdat er al 
voldoende ervaringsmogelijkheden zijn. Wat 
de keuze ook mee kan bepalen, is de opstel-
ling van de objecten, ruimtelijke beperkingen, 

Stap ik in de app?
Wenken bij de keuze voor museumapps
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Louvre Lens. Foto: Leon Smets

de vraag of je het aantal leesteksten wil 
beperken, of je veel anderstalige bezoekers 
binnenkrijgt enzoverder. Bij de app is de link 
met het echte object en het verhaal daarover 
van groot belang. Wanneer je bijvoorbeeld in 
een kleine ruimte heel veel wil tonen, kan het 
beter zijn om met multimediatafels te werken. 
Elk geval is anders.’ 

‘Wie kiest voor een app, heeft twee mo-
gelijkheden. Je kunt je eigen app ontwik-
kelen. Die kun je natuurlijk het best op je 
museum enten, rekening houdend met de 
budgettaire limieten. Ofwel kies je voor een 
platform, een generieke app die meerdere 
musea gebruiken. Er zijn veel leveranciers, 
vaak bedrijven die al audiogidsen leverden 
en nu de twee opties aanbieden. Belangrijk is 
dat je als museum in een technologie stapt 
die “volwassen” is geworden, omdat anders 
te weinig bezoekers er gebruik van kunnen 
maken. Faro kan je hierbij adviseren. Wij 
bieden ook onze eigen generieke Erfgoedapp 
aan, als een gratis platform waar je als 
museum kunt instappen. Het kan dus dat de 
bezoeker al zo’n app op zijn smartphone of 
tablet heeft als hij je museum binnenstapt. De 
keuze van het platform is belangrijk, zeker in 
het aanbod van commerciële bedrijven. Waar 
ikzelf bij de Erfgoedapp op heb toegezien is 
dat hij niet te groot is. Als museum moet je 
met alle mogelijke andere apps concurreren 
die bij de meeste gebruikers een hogere pri-
oriteit genieten dan erfgoed en musea. Denk 
aan Instagram, Facebook en dergelijke. Houd 
er bij commerciële aanbieders rekening mee 
dat de leverancier “gezond” moet zijn: bedrijf 
en product moeten duurzaam zijn. Dit is 
een opkomende markt, met veel start-ups 
en start-downs. Het aangeboden product 
moet ook aansluiten bij het concept dat je 
voor ogen hebt. Welke bezoekervaring wil je 
creëren? Wat is de use case? De museumapp 
is een middel, niet het doel. Zo speelt de sce-
nografie in je museum een rol.’

De museuminrichting en het ontwikkelen van 
de app hangen dus nauw samen.
‘De app wordt vaak nog te weinig in het 
verhaal van de scenografie meegenomen, 
terwijl men van bij het begin de keuze zou 
moeten maken: kiezen we voor muurtek-
sten, audiogids, multimedia, gidsboekjes, 
gidsbeurten, app? Vormgevers kunnen een 
museuminrichting bewust strak gehouden 
hebben, met een rustige, sobere presenta-
tie van de objecten, zonder veel informa-
tie. Dan rekent men op de technologie die, 
in het geval van de app, de bezoeker zelf 

meebrengt of bij de balie ontleent. Nog te 
vaak wordt het app-verhaal achteraf pas door 
Publieksbemiddeling of Educatie uitgewerkt, 
wanneer de scenografie en de nieuwe op-
stelling klaar zijn. Terwijl de app scenogra-
fen meteen kan helpen om het museum- of 
tentoonstellingsontwerp strak en helder te 
houden. Daar is men zich nog te weinig van 
bewust. De beacons zijn kleine, onopvallende 
toestellen en met augmented reality kun je 
een extra ervaring creëren zonder te hoeven 
ingrijpen in de ruimte.’ 

NIET OVERDRIJVEN! VOLHOUDEN!
Waar staan we in Vlaanderen  
inzake museumapps?
‘Er zijn zeker al goede voorbeelden van 
app-toepassingen. Maar heel veel musea 
hebben nog schrik om fouten te maken. 
Ze spenderen veel tijd aan marktverken-
ning, wat positief is. De meeste maken hun 
huiswerk goed. Soms wordt er met gratis 
platformen gewerkt, om te experimenteren. 
Maar ik denk dat op sommige vlakken de  
resultaten nog te klein zijn. Men blijft hangen 
in een vrij klassieke benadering. Terwijl je 

voor specifieke doelgroepen – bijvoorbeeld 
kinderen en jongeren – ook kleinere zaken 
kunt realiseren. Het hoeft niet altijd een me-
gabereik te hebben. En onderschat het niet: 
niet alleen jongeren kunnen probleemloos 
uit de voeten met deze technologie, ook de 
oudere generatie gaat er behoorlijk vlot mee 
aan de slag.’ 

Welke voordelen biedt de app verder nog?
‘Omdat je werkt met het persoonlijke toestel 
van je bezoeker – smartphone of tablet – 
kun je een toepassing installeren waarmee 
je aan het eind van zijn museumbezoek – of 
een tweetal dagen nadien – vraagt naar de 
indrukken en tevredenheid. Hij heeft een 
stukje software van het museum op zijn 
toestel geplaatst, wat je in staat stelt om 
berichten te sturen, bijvoorbeeld over een 
komende tentoonstelling. Aangezien het om 
persoonlijke toestellen gaat, moet je natuur-
lijk voorzichtig omspringen met berichten, 
aankondigingen en vragen. Overdrijf niet en 
spring er zeker niet te commercieel mee om, 
want dan verwijdert je bezoeker jouw app 
snel. Gebruik dit op een originele en moderne 
manier.’

‘Meestal is de inhoud van de museumapp 
100% de inbreng van het museum zelf. Dat 
kent zijn collectie, de te vertellen verhalen 
én zijn bezoekers. Het weet doorgaans welke 
informatie of verhalen werken, hoe toegan-

kelijk teksten moeten zijn en dergelijke. Het 
grote voordeel van apps is dat je er constant 
aan kunt werken voor ingrepen en kleine 
wijzigingen. Als alle audiofragmenten al zijn 
opgenomen, in meer talen, wordt het veel 
moeilijker. Maar omdat die platformen in de 
cloud hangen, kun je er bij wijze van spreken 
aan blijven knippen en werken. Heel be-
langrijk is de mogelijkheid om in real time 
statistieken te krijgen over hoeveel keer op 
welke plaats gegevens worden opgevraagd. 
Zo kun je zeer nauwkeurig gebruikstenden-
sen analyseren. Wordt de app vooral in het 
begin van het bezoek gebruikt? Wanneer 
haakt de bezoeker af? Zo krijg je real time 
analytics, gegevens waar je vroeger het 
gissen naar had. Dat kan confronterend zijn, 
als het app-gebruik maar pover is. Een lang-
durige, duurzame inspanning loont echter. 
Als je een goed concept en interessante in-
formatie hebt en je gelooft erin, dan moet je 
volhouden en niet te snel afhaken of op de 
volgende trend springen.’

Leon Smets
redacteur

‘De app-technologie leidt tot een betere en interessantere 
museumervaring, op voorwaarde dat ze betekenisvol wordt ingezet.’ 

Brugge, Groeningemuseum
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VEEL EN DIVERS
De app biedt veel en richt zich tot een divers 
publiek: behalve de informatie over de 
beelden zijn er foto’s en films uit het archief 
over de aankoop en opbouw van werken 
en over eventuele restauraties. Kunstenaars 
nemen het woord (mede dankzij materiaal 
uit het rijke VRT-archief ), er is informatie 
over behoud en beheer, Vlaamse jeugdau-
teurs brengen verhalen, bekende Vlamingen 
spreken over hun lievelingsbeeld, jongeren 
geven hun multimedia-interpretaties, ar-
chiefbeelden tonen ‘oude’ tijdelijke tentoon-
stellingen, er is informatie over de museum-
geschiedenis, er zijn reacties van bezoekers 
enzovoort. Kinderen worden geboeid door 
Woorden-Woudverhalen… Het spreekt voor 
zich dat er gratis Wifi is in het hele park.

Die Free Wifi is in deze beginfase nog een 
pijnpunt. Oorzaak is het wisselende  bereik 
van de zendmasten, die erg weersgevoelig 
zijn en voldoende vrij moeten staan tussen 
het groen. Ook het inloggen op het Free Wifi-
adres is vrij complex, waardoor een aantal 
bezoekers afhaken. Die problemen zullen in 
de nabije toekomst afnemen: meer en meer 
bezoekers-met-smartphone maken gebruik 
van 3G, wat ook steeds goedkoper wordt.

GELAAGD
De Middelheim App geeft gelaagde digitale 
duiding bij 59 kernbeelden uit de muse-
umcollectie. Zowel de museumstaf als het 
publiek voelden de nood aan meer context 
aan. In een openluchtmuseum kun je niet 
werken met zaalteksten of multimediale 
schermen. Met de app kan het museum in-
formatie tonen die voor het eerst publiek 
gemaakt wordt en die het resultaat is van 
archiefonderzoek sinds 2012, zowel in het 
eigen museumarchief als in externe multi-
media-archieven. Veel werd speciaal voor 
deze applicatie gedigitaliseerd en wordt be-
schikbaar gesteld rekening houdend met au-
teursrechten. De informatie wordt ontsloten 
in de vorm van toegankelijke korte teksten, 
foto’s, archiefdocumenten, videobeelden, 
soundscapes en ingelezen tekst. Momenteel 
gebeurt dat in het Nederlands en het Engels. 
Tegen het najaar zal de Franstalige versie be-
schikbaar zijn.

Sinds mei 2016 kunnen bezoekers het Middelheimmuseum ontdekken 
met een applicatie die ze downloaden op hun eigen smartphone of 
tablet. Zo krijgen ze info over de geschiedenis van het museum en over 
belangrijke collectiewerken. De app geeft hen meteen een beeld van 
moderne en hedendaagse westerse beeldhouw- en installatiekunst.

Een app in een museum  
zonder muren
Middelheimmuseum bemiddelt digitaal

JONGE REACTIES OP DE NIEUWE APP 17/19JARIGEN

‘Een hele nieuwe manier om een museum te bezoeken.’

‘Als ik de app niet had zou ik gewoon naar de beelden kijken, maar er niet langer bij 
stilstaan. Nu kan ik meer van de kunstwerken genieten.’

‘Ik denk dat ik met de app nog een paar keer langskom. Om nieuwe informatie te ontdekken.’
 
‘Het is handiger en milieuvriendelijker dan een boek.’
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Voor de digitalisering  en het klaren van de 
auteursrechten werkte het museum met 
diverse partners samen, wat een noodzaak 
was: Packed vzw gaat over digitaal erfgoed, 
en VIAA is gespecialiseerd in (gedigitali-
seerde) video-, foto- en audioarchieven, die 
voor deze app intens zijn gebruikt. Wat au-
teursrechten betreft heeft ook Contemporary 
Art Heritage Flanders (CAHF), de koepel van 
Vlaamse hedendaagse-kunstmusea, veel 
nuttige expertise opgebouwd. Naar aanlei-
ding van de app werd zelfs een nieuwe en 
omvattende gestandaardiseerde overeen-
komst in gebruik genomen.

EVENWICHT
De Middelheim App werkt multifunctioneel, 
afhankelijk van de aard, leeftijd en situatie 
van de gebruiker. Je kunt hem zowel in het 
museum als op een andere locatie raad-
plegen, als virtuele bezoeker. Gebruikers 
beslissen zelf hoe ze de app gebruiken. Er is 
gezorgd voor een goed evenwicht tussen 
informatie lezen en materiaal bekijken op de 
app en kijken naar de échte beelden in het 
museum.

Bezoekers kunnen vrij navigeren tussen de 
59 kunstwerken en bij werken naar keuze in-
formatie naar keuze raadplegen. Met de GPS-
functie bepaal je je eigen positie ten opzichte 
van de kunstwerken. Je kiest, doseert, 
negeert… Je kunt ook liken en je likes of 
favoriete beelden delen op sociale media, 
foto’s maken en delen… De bezoekersinput 
wordt zo een onderdeel van de app, als men 
hiervoor toestemming geeft. Dat kan weer 
andere bezoekers inspireren.

WORK IN PROGRESS
De Middelheim App is in zijn huidige vorm 
een basisversie met informatie over 59 
beelden. Maar de collectie is groter en zal 
blijven groeien. De app zal zich dus blijven 
uitbreiden en aangepast worden om hem 
actueel te houden. In de nabije toekomst 
wordt hij alvast uitgebreid met de volgende 
routes:
Route Tactiel – Aanraken mag (NIET)
Beeldenstorm – ‘Dit kan mijn zusje ook’ 
& andere controversen
Hout - steen - metaal – Over heavy metal 
& ander steengruis - stof tot kijken

Met de nieuwe routes focust het museum 
op behoud en beheer, tactiele aspecten 
en het materiaalgebruik bij de creatie van 
kunstwerken in openlucht. Dat we inzetten 
op deze specifieke publieksinformatie, 
heeft alles te maken met het feit dat het 
Middelheimmuseum zich vanaf 2018 wil pro-
fileren als expertisecentrum voor kunst in de 
publieke ruimte. Een digitale stadswandeling 
over hedendaagse kunst in de stad mag dan 
ook niet ontbreken. Verder heeft het museum 
plannen met een kijkdepot: ook dat publieks-
aanbod biedt mogelijkheden voor digitale 
ontsluiting via de app. En ook bij tijdelijke 
tentoonstellingen zal er specifieke digitale 
publieksbegeleiding voor de app uitgewerkt 
worden. Van jongeren bereikt ons de vraag 
om in de toekomst bij een aantal werken en 
routes games te ontwikkelen.

Na de beginfase hebben we nu een eerste 
idee van het gebruik van de app. Als we dat 
gebruik vergelijken met de traditionele gratis 
publieksbegeleiding voor diverse doelgroe-
pen, zijn dit de eerste cijfers: in 2016 boden 
we 51 gratis rondleidingen aan, goed voor 
1311 deelnemers (bezoekers). Tussen mei en 
december 2016 waren er 1384 app-gebrui-
kers, een combinatie van ‘fysieke’ en virtuele 
bezoekers.

‘UNDER CONSTRUCTION’? OF LIEVER ‘FATAL ATTRACTION’? 
Wie meer begeleiding wil, kan een van de routes volgen. De keuze zal bepaald worden 
door de belangstelling/leeftijd/situatie van de gebruiker en de tijd die hij in het museum 
wil doorbrengen.

Met de route Highlights kom je langs de 59 werken. 
Wie een inhoudelijke of thematische keuze maakt, kiest uit de volgende routes:
Middelheim – De geschiedenis van een museum zonder dak
30’ – Een snelle blik in 11 beelden
Radio Woordenwoud – Verhalen over helden & pechvogels, voor grote & kleine 
kinderen.
Sculpturized! – Mix your media, een herinterpretatie door jong talent
Beelden van Belgen – Dit is Belgisch
Artist talk – Kunstenaars over hun werk
Under construction – Wat voorafging aan de opstelling van een kunstwerk zoals  
we het nu zien
Fatal attraction – Beelden op de versiertoer: artiesten vertellen over hun favorieten

Greet Stappaerts
is hoofd Publieks-
werking van het 
Middelheimmuseum  
in Antwerpen. ©
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MEER INFO?
De Middelheim App is een initiatief 
van de dienst Publiekswerking van het 
Middelheimmuseum. De ontwikkeling 
is inhoudelijk en methodologisch on-
dersteund door expertisedeling met het 
Vlaams-Brusselse werkveld via BAM en 
FARO en in samenwerking met de dienst 
Publieksbeleid Musea en Erfgoed/Stad 
Antwerpen. Het project kreeg de steun 
van Toerisme Vlaanderen.

M
us

eu
m

pe
il 

47

19



H et blijft voor een kunstmuseum 
constant zoeken hoe we het publiek 
kunnen begeleiden en inspireren, 

zonder mensen met allerlei nieuwe trends 
en snufjes af te leiden van het kunstwerk. Of 
ze te overladen met informatie, waardoor ze 
de focus op het werk zelf verliezen. Met Duo 
en WatchIn?, twee publieksprojecten voor 
Mu.ZEE en het Permekemuseum, zoeken we 
naar nieuwe invalshoeken om intenser naar 
kunstwerken te kijken. De middelen voor deze 
ontmoeting tussen kunstwerk en publiek? 
Participatie, betrokkenheid van buurtbewo-
ners en andere culturen, de beleving stimule-
ren en andere zintuigen aanspreken.

PARTICIPATIE IN MU.ZEE
Duo werd in januari 2016 gelanceerd en loopt 
zeker nog het hele jaar 2017. Het is een oproep 
naar het publiek om een artistieke creatie te 
maken in dialoog met een kunstwerk uit de 
collectie van Mu.ZEE. Het uitgangspunt is 
eenvoudig. Een bezoeker kiest een kunstwerk 
uit de collectie waarmee hij/zij zich verbonden 

voelt en maakt een vrije eigen interpretatie 
van – of geeft een antwoord op – het gekozen 
werk. Het kan gaan om een schilderij, een drie-
dimensionaal werk, een kortfilm, foto, assem-
blage, textielontwerp… De ene deelnemer 
kiest voor een eenvoudige relatie tussen de 
twee kunstwerken, een andere heeft een heel 
persoonlijk en indringend motief. Grappig, 
oppervlakkig, persoonlijk, diepgaand: alles 
kan. Elke maand kiest een jury die Mu.ZEE 
samenstelt één kunstwerk uit. Dat wordt een 
maandlang op zaal en in de buurt van het 
kunstwerk gepresenteerd. Het verschijnt ook 
op de website van Mu.ZEE. 

Met Duo stimuleert Mu.ZEE de dialoog tussen 
kunstwerk en publiek. We trachten met 
dit project een heel divers publiek aan te 
spreken, over de grenzen van culturen, leef-
tijden en maatschappelijke achtergronden 
heen. Door na te denken over hoe ze hun 
kunstwerk zullen maken, met welk kunstwerk 
hun creatie een dialoog aangaat en hoe die 
dialoog er zal uitzien, ontdekken deelnemers 

de museumcollectie op een verrassend 
andere en misschien ook diepere manier. Ze 
keren terug naar het museum, wegen kunst-
werken tegen elkaar af, slapen er een nachtje 
over, gaan in gesprek met de museummede-
werkers over hoe ze het willen aanpakken. 
Nadien nodigen ze familie en vrienden uit om 
te komen kijken en de museumwebsite of de 
eigen Facebookpagina te bezoeken. Ook de 
andere bezoekers krijgen een nieuwe kijk op 
het kunstwerk. Zij leren iets over hun mede-
bezoeker die misschien een andere beleving, 
ervaring, cultuur of leeftijd heeft. Duo zorgt 
dan ook voor verrassende en boeiende ont-
moetingen. Trio’s, kwartetten, kwintetten, 
noem maar op…

NOG MEER BETROKKENHEID
Het project loopt heel vlot. Maandelijks zijn er 
verschillende inzendingen en mensen komen 
ter plaatse kijken. Wij voelen dat museum-
bezoekers graag betrokken worden. Velen 
voelen een grote affiniteit met kunstwerken 
en kunstenaars uit de Mu.ZEE-collectie en 

Mu.ZEE ontwikkelde twee nieuwe publieksprojecten. Het zijn instrumenten om vanuit een alternatief 
perspectief naar kunst te kijken, de blik te verruimen, nieuwe ‘lagen’ te ontdekken. Met die nieuwe inzichten 
kunnen bezoekers in dialoog gaan met medebezoekers.

In dialoog met kunstwerken
Nieuwe publieksprojecten in Mu.ZEE

Luisteren naar suggestieve geluiden en tegelijk kijken naar werk van Permeke in het Permekemuseum. Vooral kinderen en jongeren genieten ervan.
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zijn enthousiast om daar zelf iets aan toe te 
voegen. Heel wat beginnende kunstenaars, 
amateurkunstenaars of creatieve bezoekers 
houden er bovendien van dat ze een forum 
krijgen voor hun creaties. Het daagt hen uit 
om inventief te zijn. Ook creatieve buurt-
bewoners die het museum nog nooit 

bezochten, ontdekken ons eindelijk. Onlangs 
nam de bakkersvrouw om de hoek deel aan 
het project. Haar interpretatie van De garnaal-
visserinnen van Constantin Meunier stond een 
maandlang in Mu.ZEE tentoon. Zij maakt al 
jaren in haar vrije tijd tekeningen en schilde-
rijen, maar bezocht het museum niet eerder. 
Ze vond het een geweldige ontdekking en 
prijst het museum nu aan in haar bakkerij.

Er zijn enkele struikelblokken. Omdat de pre-
sentaties in Mu.ZEE heel regelmatig wijzigen, 
gebeurt het dat een kandidaat maanden 
werkt aan zijn interpretatie van een bepaald 
kunstwerk, dat kort daarna echter voor enkele 
maanden het depot ingaat of in bruikleen 
vertrekt. Het geselecteerde werk dringt ook 
binnen in bestaande presentaties. Als de 
harmonie van het geheel heel belangrijk is, 
kan dat storend zijn voor het verhaal, de vorm-
geving… We willen ook nog werk maken van 
het verhogen van de betrokkenheid van de 
deelnemers en streven meer diversiteit na bij 
het publiek. Ideeën voor meer betrokkenheid 
zijn onder meer een jaarlijkse eindtentoon-
stelling, een receptie voor de deelnemers 
en hun omgeving, gratis tickets voor de hele 
familie in de maand waarin een deelnemer 
haar/zijn kunstwerk in het museum presen-
teert. Door een samenwerking met FMDO, 
sociaal-culturele verenigingen voor mensen 
met een migratieachtergrond, trachten we 
andere culturen met creatieve workshops te 
betrekken bij het project: een traag maar heel 
waardevol proces.

GELUIDSCOMPOSITIE VOOR HET 
PERMEKEMUSEUM
Voor het Permekemuseum in Jabbeke – het 
woonhuis van Constant Permeke waar het 
merendeel van zijn oeuvre wordt geëxpo-
seerd – ontwikkelden we de geluidscom-
positie WatchIn?, in samenwerking met 
Aifoon vzw. De luisterapplicatie bestaat uit 
een hanger met een speaker die je om de 
nek draagt. Je hoort een compositie die je 
prikkelt bij het kijken naar Permekes kunst-
werken. Er zijn drie composities ontwikkeld 
rond de thema’s Niobe, Labor en Fantoom, 
die verbonden zijn met de kunstwerken van 

Constant Permeke. De geluiden dicteren 
niets, ze zijn niet concreet afgeleid uit 
Permekes leven en hebben geen recht-
streeks verband met de kunstwerken. Het 
gaat eerder om suggesties met geluiden die 
niet duidelijk geplaatst kunnen worden: een 
touw dat tegen een houten plank schuurt, 

voeten in het zand, kokend water enzovoort. 
Het is niet de bedoeling de oorsprong van de 
geluiden te achterhalen, maar de compositie 
op je te laten inwerken. De geluiden plagen 
en bevragen bezoekers en nodigen hen uit 
om de kunstwerken op een andere manier te 
beleven. 

De hangertjes ontleen je als bezoeker gratis 
aan de balie van het museum. Doordat er 
geen koptelefoons zijn, maar een speaker die 
om je nek hangt, genieten andere bezoekers 
mee van de passerende geluiden, zonder 

dat het storend werkt. Het is naar verluidt 
een hele fijne ervaring. Vooral kinderen 
en jongeren genieten ervan. Volwassen 
bezoekers verwachten een dergelijk initia-
tief niet. Sommigen kiezen dan ook voor een 
bezoek zonder extra’s. 

We hebben ook een iPad-applicatie met routes  
voor verschillende leeftijden (kinderen, jongeren  
en volwassenen) en een atelierruimte die vrij  
toegankelijk is wanneer er geen geboekte  
ateliers plaatsvinden, met creatieve opdracht-
jes. Onze bezoekers maken dan ook steeds een 
keuze uit het aanbod. Daardoor krijgt WatchIn? 
soms nog wat te weinig aandacht.

Inne Gheeraert
is hoofd Publiekswerking 
in Mu.ZEE, 
Permekemuseum en 
Ensorhuis.

'Een bezoeker kiest een kunstwerk uit de collectie waarmee hij/zij zich 
verbonden voelt en maakt een vrije eigen interpretatie.'

Campagnebeeld van het 'Duo'-project.  
Illustratie: Trui Chielens
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H et MSK wordt gesmaakt door zowel 
kinderen als volwassenen, maar uit 
de publieksbevraging blijkt dat het 

museum bij veel jongeren een wat suf en 
oubollig imago heeft. Het aanbod op maat 
van diverse doelgroepen groeit aanzien-
lijk, maar ‘jongeren’ zijn daarbij niet evident. 
Geen tijd en te weinig mankracht, is een vaak 
gehoord argument. Maar toen ik voor mijn 
stage Sociaal-Cultureel Werk aanklopte met 
een projectvoorstel voor deze doelgroep, 
werd dat enthousiast onthaald. Als stagiaire 
ben ik niet alleen een tijdelijk extra perso-
neelslid, maar heb ik ook persoonlijk voeling 
met de doelgroep. Er was een wederzijds ver-
trouwen en ik kreeg de kans om het project, met 
de nodige ondersteuning, op poten te zetten.

Aan de hand van een bevraging trachtte ik 
de museumbeleving van jongeren in kaart 
te brengen. Er bleken voor het museum 
veel kansen te zijn om drempels die zij 
ervaren te verlagen. Good practices, zoals 
MAS in Jonge Handen, Jongbloed! (KMSKA en 
M HKA) en Blikopeners (Stedelijk Museum 
Amsterdam), en ook de expertise van onder 
andere AmuseeVous, boden veel inspiratie. 
Uiteindelijk kozen we voor een project dat 
jongeren aanzet om in interactie te gaan met 
de museumcollectie. De resultaten hiervan 
moedigen op hun beurt andere bezoekers 
aan om met een frisse blik naar de collectie te 

Het Museum voor Schone 
Kunsten (MSK) Gent lanceerde in 
de herfst van 2016 een wedstrijd 
voor 18- tot 30-jarigen. Met ‘MSK 
Remastered’ daagden we jonge 
creatievelingen uit om een werk 
uit de collectie te herinterpreteren. 
De meest originele en persoonlijke 
creaties werden tijdens de Gentse 
Museumnacht 2016 in het 
museum tentoongesteld en in 
een catalogus gebundeld.

Ook praktische informatie lazen ze in het 
reglement: hoe deelnemen, de selectiepro-
cedure, de tentoonstelling op Museumnacht, 
wat nadien... Wat we vergaten te vermelden, 
is het aantal deelnemers dat we zouden se-
lecteren. Meteen zo transparant mogelijk 
zijn voorkomt teleurstelling achteraf. In het 
inschrijvingsformulier vroegen we naast per-
soonlijke informatie wat uitleg bij hun eigen 
werk. Achteraf beschouwd hadden we deel-
nemers beter ook gevraagd hoe ze hun werk 
zouden presenteren. Dat kan de selectiepro-
cedure, met het oog op de tentoonstelling 
op Museumnacht, vergemakkelijken.

kijken. Hoe hebben we het project praktisch 
vormgegeven? 

OPEN CALL FOR ARTISTS!
Voor we de oproep de wereld instuurden, 
stelden we een wedstrijdreglement en in-
schrijvingsformulier op. We selecteerden 
een dertigtal werken uit de MSK-collectie 
waar jongeren zich door konden laten in-
spireren. De keuze was deels praktisch: we 
kozen werken die zeker te zien zouden zijn 
tijdens Museumnacht. Jongeren vonden 
de selectie terug in het wedstrijdreglement 
en konden het museum gratis bezoeken. 

Jong talent, frisse blik
MSK Remastered

Constant Permeke (Liggende Boer, 1928) Remastered door 
Klaas Op De Beeck (Slapend met Citrusplant, 2016) 
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De oproep werd zowel on- als offline ge-
lanceerd. We vroegen musea, galerijen, off-
spaces, socio-culturele en kunsteducatieve 
organisaties, academies, (kunst)hogescho-
len… hem te verspreiden. Daarnaast publi-
ceerden we de oproep op de vacaturebank 
van CultuurNet en verdeelden we flyers op 
plaatsen waar veel jongeren komen. Flyeren 
bleek het best te werken als je jongeren en 
docenten persoonlijk aanspreekt. Voor MSK 

Remastered werkten we samen met Tumult.
fm, KUNSTWERKT, Oogst en AmuseeVous. 
Zij deelden onze oproep en zetten de 
winnaars en het project in hun schijnwer-
pers. In ruil namen we hun logo op in onze 
communicatie en kregen zij de kans om op 
Museumnacht promotie te voeren. Door de 

samenwerking kregen we meer voeling met 
de doelgroep, konden we de achterban van 
deze organisaties bereiken en genoot MSK 
Remastered extra aandacht in de pers en op 
sociale media.

Behalve Publiekswerking en een curator van 
het museum hadden ook de genoemde 
organisaties zitting in de jury, die twee 
maanden na het verspreiden van de oproep 

samenkwam. Uit 124 originele inzendin-
gen van jonge creatievelingen werden acht 
werken gekozen. De selectie was moeilijk. 
Daarom willen we in de toekomst op 
voorhand duidelijke selectiecriteria vastleg-
gen en de verschillende doelgroepen van 
het project een stem geven in de jury.

PERMEKE AAN DE KANT!
Na de jurering was het alle hens aan dek om 
de tentoonstelling op tijd af te krijgen: op zaal 
werd er ruimte gemaakt naast de originele 
werken, de creaties van de jonge kunste-
naars werden geïnstalleerd, grondplanne-
tjes en zaalteksten werden geschreven en 
vormgegeven… Uiteindelijk mochten we 
5150 bezoekers verwelkomen op de Gentse 
Museumnacht. Zij konden zich op sleeptouw 
laten nemen door jong talent en de MSK-
collectie met hun frisse blik bekijken. We 
kregen veel positieve reacties, maar achteraf 
beschouwd hadden we de geselecteerde 
werken langer willen tonen in het museum 
en ook alle 124 inzendingen willen delen met 
de bezoekers. 

Ook na de korte tentoonstelling trachten we 
met MSK Remastered te verrassen en te inspi-
reren. Daarom kan men in het museum een 
gratis MSK Remastered-catalogus krijgen die 
je als bezoeker langs de Remastered-werken 
gidst. In een applicatie (gratis te downloaden 
via izi.TRAVEL) vertellen de jongeren in een 
filmpje meer over hun werk.

MEERWAARDE
Het is geen evidente keuze het museum en 
de collectie open te stellen voor jong geweld 
en niet iedereen was meteen overtuigd dat 
de jeugdige werken een plaats verdienden in 
de zalen. Wanneer het museum er toch voor 
kiest om zich boven de gevoeligheden van 
een ‘klassiek museum’ te stellen, is het belang-
rijk dat alle museummedewerkers zo’n beslis-
sing dragen en dat ook de doelgroep wordt 
betrokken bij elke beslissing. Duidelijke com-
municatie, flexibiliteit en durf zijn cruciaal 
om een project op maat van een nieuwe 
doelgroep te doen slagen.

MSK Remastered toonde alvast wat het 
museum voor jongeren kan betekenen en 
welke meerwaarde jongeren kunnen bieden 
voor de museumwerking. In de overtuiging 
dat deze wisselwerking nog veel mogelijk-
heden biedt, denken we momenteel na over 
een structurele manier om jongeren een plek 
te geven in het MSK. Wordt vervolgd… 

Eline Vanheusden 
is stagiaire publieks-

werking in het Museum 
voor Schone Kunsten 

(MSK) Gent en studente 
Sociaal-Cultureel Werk .

Het aanbod op maat van diverse doelgroepen groeit aanzienlijk, 
maar ‘jongeren’ zijn daarbij niet evident.
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E ls Hoogstraat: ‘In 2002 schreef ik een af-
studeerscriptie voor mijn opleiding aan 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Het 

ging over hoe je de leerstijlen van Kolb kan 
gebruiken om op verschillende manieren naar 
kunst te kijken. Bij de Museumvereniging was 
er veel belangstelling voor een meer systema-
tische aanpak van de publieksbenadering. Er 
was nog niet veel toegepaste theorievorming 
op dat gebied. Educatie bijvoorbeeld was 
vrijwel altijd een afgeleide van de expositie. Het 
Victoria and Albert Museum had net een spec-
taculair project afgerond: de herinrichting van 
de British Galleries. Vanaf de start hebben ze in 
dat project het tentoonstellingsontwerp en de 
ontwikkeling van de educatie geïntegreerd. Die 
aanpak sloeg in Nederland enorm aan.’

Met geld van de Mondriaan Stichting en steun  
van een klankbordgroep met ervaren muse-
umprofessionals startte Els een onderzoek. 
Samen met de Reinwardt Academie onder- 
zocht ze het wordingsproces van tentoon- 
stellingen in het Zaans Museum, het Maritiem 
Museum in Rotterdam, het Museum voor  
Communicatie en het toenmalige Volksbuurt-
museum in Den Haag. Het resultaat vormde 

Elke bezoeker is anders. Tentoonstellingsmakers moeten rekening houden met uiteenlopende manieren 
waarop bezoekers informatie over de collectie tot zich nemen. In 2006 verscheen De leertheorie van Kolb in 
het museum, een praktisch boek over de toepassing in musea van de leerstijlentheorie van de Amerikaanse 
sociaal psycholoog David Kolb. We blikken terug met een van de auteurs, Els Hoogstraat. Waar kwam die 
aandacht vandaan en wat hebben we er nu nog aan? Een onevenwichtig verhaal over leerstijlen.

de basis van het boek dat ze samen met 
Annemarie Vels Heijn schreef.

KOLB GELAND
Het boek voorzag in een behoefte. Na het 
verschijnen ervan gaf je tal van trainingen, 
workshops en lezingen, onder andere over 
‘Kolb in het museum’. Kolb kwam bij bijna 
elk expositieproject wel een keer voorbij. 

Maar is hij ook echt geland?
‘Ik denk het wel. Het mooie van Kolb is de 
eenvoud. Het is concreet en makkelijk toe-
pasbaar. Als je je een beetje verdiept in de 
vier leerstijlen, win je veel aan publieksvrien-
delijkheid. Nog beter is het natuurlijk als dit 
in het maakproces ook consequent, tot het 
einde wordt gedaan. Er zijn ontwerpers die 
meer doen dan het vaag benoemen van de 

Doener, denker, beslisser  
of dromer?

KOLB IN HET MUSEUM

Je kunt mensen indelen op basis van de manier waarop ze makkelijk kennis tot zich 
nemen: de leerstijl. Een leerstijl zegt iets over de manier waarop mensen leren, maar 
evengoed ook over hoe ze een tentoonstelling bezoeken. Daarom is het van belang om 
voor alle leerstijlen overdrachtsmiddelen te creëren. Er zijn er vier:
• de doener wil een concrete ervaring opdoen en direct handelen; hij leert bijvoorbeeld 

door trial and error;
• ook de dromer wil concreet ervaren, maar koppelt dat aan reflectie en identificatie.  

Bij deze leerstijl horen ook: een groot voorstellingsvermogen en ideeën genereren;
• de denker wil abstract conceptualiseren. Wat de denker waarneemt, kan hij goed in 

een abstract kader plaatsen. Hij analyseert feiten, begrippen en informatie, en zoekt de 
logische samenhang;

• de beslisser experimenteert. Probleemoplossend vermogen is een kwaliteit van 
hem. Hij toetst de theorie aan de praktijk De beslisser gedijt goed binnen duidelijke 
afspraken of regels.

Doeners en denkers hebben weinig gemeen. Dat geldt ook voor beslissers en dromers. 
In de beschrijving hierboven zie je ook dat de verschillende leerstijlen enigszins in elkaar 
overlopen. Als mensen met verschillende leerstijlen samen leren, zijn hun voorkeursacti-
viteiten dus voor een deel dezelfde:
• concreet ervaren of ondervindend leren: het opdoen van een fysieke en werkelijke 

ervaring.
• reflectief observeren of reflecterend leren: nadenken over de waargenomen 

werkelijkheid.
• abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren: wat is de rode draad? Welke 

algemene conclusie kun je trekken?
• actief experimenteren of experimenterend leren: een aanname wordt praktisch 

getoetst.

De bovengenoemde activiteiten zijn ook de fasen van een goed leerproces, waarin iets 
wordt uitgeprobeerd en ervaren, waarop wordt gereflecteerd en dat vervolgens nieuwe 
gedachten oplevert.

Els Hoogstraat

 Els Hoogstraat over een 
decennium ‘Kolb’ in het museum
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leerstijlen, maar dit ook echt doorzetten in 
het ontwerp en de uitvoering.’

Jullie boek stelt: er bestaat geen onderzoek 
dat aantoont dat, als een bepaald expo-
sitieonderdeel is toegesneden op een van 
de vier leerstijlen, het ook ten goede komt 
aan bezoekers met die leerstijl. Wel is bij 
die ‘toegesneden’ expositieonderdelen de 
waardering van bezoekers erg hoog. En alle 
bezoekers, ongeacht hun leerstijl, doen bij 
zo’n onderdeel meer kennis op. Hoe kan dat?
‘Ik denk omdat de ontwerpers bij zo’n specifiek 
onderdeel extra goed hebben nagedacht 
over de overdracht. Het effect daarvan is 
klaarblijkelijk zo groot, dat dat ook werkt bij 
bezoekers met een hele andere leerstijl. Als je 
bijvoorbeeld een interactieve opstelling hebt 
gemaakt voor de doener, en ook de informa-
tie is bij dat onderdeel afgestemd op doeners, 
heb je sowieso een heel goed expositieonder-
deel gemaakt. Dat onderschrijft en relativeert 
tegelijk het werken met leerstijlen. Maar de 
kern blijft: ga uit van een divers publiek. Als je 
een interessante mix nastreeft, wordt het als 
geheel beter.’

KEN JEZELF
Of je nu wel of niet met de leerstijlen wilt 
werken in het maken van tentoonstellingen, het 
is in ieder geval goed je te realiseren dat jouw 
voorkeur voor bepaalde objecten en verhalen 
mede wordt bepaald door jouw leerstijl. Geef jij 
als denker inderdaad graag de informatie van 
de expert? Geef je als dromer de voorkeur aan 
het persoonlijke verhaal achter een object?

‘Het is belangrijk te weten welke leerstijlen in 
je team aanwezig zijn en welke niet. Je kiest 
als teamlid immers makkelijk onbewust voor 

elementen die aansluiten bij jouw persoonlijke 
leerstijl. Als een leerstijl ondervertegenwoor-
digd is, kan het evenwicht zoek raken.’ De al-
lereerste opgave is dus: ken jezelf: wie zitten er 
aan tafel? Een eenvoudige leerstijlentest geeft 
in een paar minuten helderheid.

‘We moeten ons realiseren dat in elke be-
roepsgroep bepaalde leerstijlen dominant zijn. 
Conservatoren zijn vaak denkers of dromers, 
ontwerpers en communicatiemedewerkers 
vaak beslissers en doeners. Tijdens gastlessen 
op de Reinwardt Academie liet ik studenten 
altijd een leerstijlentest doen. In de muse-
umwereld vormen de dromers de overgrote 

meerderheid. Je komt op de Reinwardt ook 
wel doeners of denkers tegen, maar beslissers 
ontbreken vrijwel helemaal. Als je ontdekt dat 
er geen beslisser in je team zit, zou iemand 
zich daar alsnog over kunnen ontfermen, ook 
al hoort dat niet primair tot zijn of haar leerstijl. 
Dat lost al een hoop op.’

Desgevraagd blijkt Els Hoogstraat zelf een uit-
gesproken dromer. De redacteur die op pad is 
gestuurd om haar te ondervragen heeft zich na 
het gesprek natuurlijk ook aan een test onder-
worpen. Ook hij blijkt een dromer pur sang. Als 
je hier als lezer informatie mist, ben je misschien 
juist geen dromer. We waarschuwden aan het 
begin: dit is een onevenwichtig verhaal!

Taco Pauka
redacteur

PRAKTISCHE KOLBTIPS

1Google ‘leerstijlen museum kolb’ en 
je vindt veel bruikbare informatie. Je 

komt ook snel uit bij De leertheorie van 
Kolb in het museum (2006/2007) door 
Els Hoogstraat en Annemarie Vels Heijn 
(uitg. Museumvereniging). De 1500 
gedrukte exemplaren zijn uitverkocht, 
maar met een beetje geluk vind je een 
tweedehandsexemplaar. Zie ook: biblio-
theek.be of bibliotheek.nl

2 Ken jezelf! Word je bewust van je 
eigen leerstijl en die van je team-

genoten, doe online een test. Betrek 
daarbij ook je externe ontwerpers of 
andere partners. Benoem samen waarin 
je complementair bent en waar lacunes 
in je team zitten.

3 In het Kolbproject werd gewerkt 
met een audience advocate, een 

publieksvertegenwoordiger die verant-
woordelijk was voor de bezoekersstem. 
Door de publieksvertegenwoordiger 
een grote beslissingsbevoegdheid in 
het proces te geven vergroot hij/zij de 
kwaliteit van de tentoonstelling. Een 
educator met kennis van hoe je inhoud 
vertaalt naar een bepaalde doelgroep, 
is de aangewezen persoon hiervoor. De 
publieksvertegenwoordiger bedenkt 
structureel hoe informatie en objecten 
op de bezoeker overkomen en hoe 
je de overdracht kan versterken. Kolb 
kan daarbij als theoretisch hulpmid-
del gebruikt worden, maar hoeft niet 
leidend te zijn.

4 Bezoekers die tentoonstellingstek-
sten lezen zijn meestal dromers, 

denkers of beslissers. Bij elke leerstijl 
horen andere teksten. Je kunt je 
bezoekers enorm van dienst zijn door bij 
één opstelling diverse soorten teksten 
aan te bieden. Voor de dromers kun je 
bijvoorbeeld het persoonlijke verhaal 
achter het object benadrukken, met 
poëtische elementen of citaten. Voor 
denkers en beslissers maak je meer ‘fei-
telijke’ teksten.

Door teksten een verschillende kleur of 
opmaak te geven, vindt de bezoeker snel 
zijn eigen weg, zonder dat hij/zij zich 
bewust is van zijn leerstijl.

‘Het mooie van Kolb is de 
eenvoud. Het is concreet en 
makkelijk toepasbaar.’

Ken je bezoeker. Bied diverse inhouden aan.  
Foto: Leon Smets
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M et grote evidentie worden leren 
en beleven doorgaans uit elkaar 
getrokken in musea. Het ene is 

dan de verantwoordelijkheid van ‘de dienst 
Educatie’, het andere lijkt vooral een zaak van 
scenografen of ‘marketing’. Ik heb de opdeling 
altijd als een beetje vreemd aangevoeld. Zeer 
verfrissend vond ik het dan ook toen ik een 
tijdje geleden vernam dat het Columbus 
Museum of Art in Ohio ‘the education depart-
ment’ had omgevormd tot ‘the department of 
learning and experience’. 

EEN ERVARING
Om mijn aanvoelen hierboven te illustre-
ren, zodat u begrijpt wat ik bedoel, durf ik te 
verwijzen naar een persoonlijke ‘leerervar-
ing’. Ze gaat terug naar mijn adolescenten-
jaren. Ik bezocht samen met een vriend het 
concentratiekamp in Auschwitz. Natuurlijk 
had ik daar op school al een en ander over 
vernomen, maar écht ‘leren’ deed ik naar 
mijn aanvoelen pas toen ik ter plekke was. 
Leren kunnen we omschrijven als een trans-
formatie- of veranderingsproces: je weet, 
begrijpt, voelt… iets wat er voorheen niet 
was. Daar, op dat moment keerde mijn toen 
nog erg puberale idee ‘anderen bepalen de 
maatschappij voor mij’ naar ‘ik maak mee 
de samenleving’. Het fysieke contact met de 
plek, de stilte, de verhalen, de emoties… De 
indrukken waren zo sterk dat ze mij aan het 
denken zetten, en lang bijbleven. Nog steeds 
blik ik erop terug als een keerpunt in mijn 
persoonlijke ontwikkeling, daar, toen, op dat 
punt in mijn leven. Beleven en leren, het viel 
toen helemaal samen.

De bekende filosoof John Dewey, een 
Amerikaanse tijdgenoot van Langley, bekri-
tiseerde in dezelfde periode de passieve 
aanpak van het onderwijs, dat vooral op het 
memoriseren van feiten was gericht. Dewey 
pleitte voor ‘learning by doing’. Kinderen 
moesten vooral in interactie gaan met hun 
omgeving (‘hands on’) én daarover vervol-

gens reflecteren (‘minds on’). Pas door die 
concrete ervaringen konden zij betekenis 
geven aan abstracte concepten en een 
dieper begrip ontwikkelen. Maria Montessori, 
Jean Piaget…: ook volgens deze grote onder-
wijsvernieuwers uit de 20ste eeuw vertrekt 
leren vanuit de (zintuiglijke) prikkeling, waar-
neming of beleving. 

Het leerproces van volwassenen verloopt 
vaak niet anders. Ook bij hen kunnen zin-
tuiglijke prikkels, verhalen, emoties, interac-
tie, cocreatie, immersie… een beleving op 
gang trekken die op haar beurt tot reflectie 
en een leerervaring leidt. En hopelijk hoeft 
het hier geen verder betoog dat leren niet 
alleen een cognitief gegeven is. Het heeft 
betrekking op alle aspecten van ons hele zijn 
en wezen. Leren gaat óók over veranderingen 
op het vlak van bijvoorbeeld onze interesses, 
waarden, emoties… 

ONVERWACHTE CONTACTEN
Hoe kunnen we in een museale context de 
beleving en leerervaring van bezoekers zo 
goed mogelijk ondersteunen en stimuleren? 
Door de (scenografie van de) opstelling of 

1  Dat doet hoegenaamd niets af aan mijn enorme respect voor het werk van autoriteiten als John 
Falk & Lynn Dierking over ‘the museum experience’, of George Hein over ‘learning in the museum’.

Een voorbeeld als dit zou onder meer Ed 
Peelen, bijzonder hoogleraar in contentmar-
keting, benoemen als een ‘ervaring’. Die komt 
tot stand door deel te nemen aan een ‘bete-
kenisvolle beleving’ of ‘gebeurtenis’. Essentieel 
om over een ‘leer’ervaring te kunnen spreken 
is dat er bewust of op een reflectieve manier 
met de gebeurtenissen of belevingen wordt 

omgegaan. Peelen klaart deze begrippen 
uit omdat er – ook voor hem – veelal een 
eenzijdig aura van commercialiteit om de 
termen ‘beleving’ en ‘experience’ hangt. 
Beleving als het spreekwoordelijke snuifje 
zout dat de soep beter moet laten smaken. 
Of de beleving die zo vaak voor de vuist weg 
wordt geassocieerd met arbitraire plezierige 
uitjes of gimmicks. 

HET HELE ZIJN
De beleving waar ik voor wil pleiten is een 
puur gebeuren. Een beleving die tegelijk 
een voorwaarde is voor, en een opstap naar, 
verdere exploratie en reflectie. Léren, dus. 
Denk aan de allereerste children’s room in een 
museum, die Samuel P. Langley in 1901 in-
stalleerde in The Smithsonian in Washington: 
een bontgekleurde mozaïeken vloer, een 
aquarium, een gouden vogelkooi met 
zingende vogels, kasten op ooghoogte van 
kinderen met daarin eitjes, veren, fossielen… 
We zouden het maar wat graag gezien 
hebben. De ruimte drukte klaar en duidelijk 
de visie uit van Langley op wat leren hoort te 
zijn – en hoe prikkeling en kennis zich daarbij 
tot elkaar verhouden.  

Door een aanbod te ontwikkelen voor bijvoorbeeld personen met 
dementie, of voor nieuwkomers, nemen musea haast intuïtief de 
persoonlijke en zintuiglijke beleving als basis om de activiteit op  
te bouwen.

Leren en beleven. De twee worden in museummilieus geregeld tegenover elkaar geplaatst, als uitersten op 
een schaal. Uitspraken als  ‘Ja maar, wij willen geen pretpark zijn’ scherpen de schijnbare zwart-wittegenstelling 
nog eens extra aan. Ook de vakliteratuur is in hetzelfde bedje ziek en besteedt aandacht aan ofwel musea en 
beleving, ofwel musea en leren (of educatie)1.  Bekijken we de zaken vanuit (ped)agogisch perspectief, en dus 
niet louter museaal, dan blijkt leren het meest effectief te zijn als het gekoppeld is aan… beleving.

Over inspirerende plekken, 
stiltes en sterke verhalen 
Of hoe beleven leren kan zijn
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kansen. Door een aanbod te ontwikkelen 
voor bijvoorbeeld personen met dementie, 
of voor nieuwkomers, nemen musea haast 
intuïtief de persoonlijke en zintuiglijke 
beleving als basis om de activiteit op te 
bouwen. Een dergelijke aanpak of methode 

kan naar veel meer individuen of groepen 
worden uitgebreid.

Je kunt ook de infrastructuur benutten om 
bezoekers zo ontvankelijk mogelijk te maken 
en ogen en oren helemaal open te laten 
zetten. Meerdere musea starten bijvoor-
beeld met een openbare (moes)tuin, bieden 
zichzelf aan als een plek voor meditatie, stilte 
of rust… Of ze brengen nieuwe mensen en 
organisaties binnen. Het Yorkshire Sculpture 
Park nodigde een tijdlang vluchtelingen 
uit1 en openluchtmuseum Den Gamle By 
in Denemarken bood een dakloze tijdelijk 
onderdak, met wie bezoekers aan de praat 
raakten. In The Wallace Collection in Londen 
verzorgt een ploeg van kinderen regelmatig 
rondleidingen waarbij iedere bezoeker vrij 
kan aansluiten. Zonder twijfel zorgt dit on-
verwachte contact voor een andersoortige 
beleving bij de bezoeker en leidt het mogelijk 
ook tot een andere leerervaring. 

Ook op verplaatsing kan een museum een 
beleving creëren. Toen het Wielermuseum in 
Roeselare de deuren sloot voor een renovatie, 
bood het zijn publiek aan om collectiestukken 
gedurende een tweetal maanden te lenen. 
Een uniek collectiestuk in je woonkamer, 
en tijd genoeg om het helemaal in je op te 
nemen…  Dat kan niet anders dan behoorlijk 
bijzonder zijn! Benieuwd tot welke leerervar-
ingen het heeft geleid. Daar kan volgens mij 
geen pretpark tegenop.

Bronnen voor dit artikel
E. Peelen, ‘Betekenisvolle belevenissen’, in: A. Schramme (red.), Cultuur 
is beleven. De ervaringseconomie: zegen of vloek?, Tielt, Uitgeverij 
LannooCampus,  2014, pp. 49-71.
S. Schaffer, Engaging young children in museums, Walnut Creek, CA,  
Left Coast Press, 2015 (pp. 29-32, 51-54).
Meer belevingsvoorbeelden in: 
R. Daenen, H. Van Genechten, O. Van Oost, Museum van het gevoel, 
Brussel, Politeia/ASP, 2016.

1  K. D’hamers, Een vluchtelingenshelter in het Yorkshire 
Sculpture Park, https://www.faronet.be/blogs/katrijn-dhamers/
een-vluchtelingenshelter-in-het-yorkshire-sculpture-park. 

Children’s room in het Smithsonian, 
Washington, anno 1901

tentoonstelling, lijkt het meest voor de hand 
te liggen als antwoord. Toch is dat maar een 
van de vele mogelijkheden. In een door-
dachte programmatie – het aanbod van vaste 
of regelmatige activiteiten voor specifieke 
groepen – schuilen wellicht nog veel meer 

Hildegarde Van 
Genechten

Hildegarde Van Genechten 
is stafmedewerker 

Participatie, Educatie & 
Bemiddeling bij FARO, 

Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed
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Nieuwe Aboriginals…
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I n 1975 gaf de directie van het Tropen-
museum ruimte en vertrouwen voor het 
ontwikkelen van een Tropenmuseum 

Junior voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 
Er kwam een eigen ruimte van 450 m2 om te 
experimenteren met vormen om verhalen 
over te dragen. Zo ontstond een multidiscipli-
naire methode met theater, muziek, poëzie, 
dans, ambachten, 
beeldende activitei-
ten, en er werd vaak 
gekookt. Het tentoon-
stellen van collectie 
gold toen niet als voorwaarde. Het doel was 
van kinderen creatieve, kritische wereldbur-
gers te maken. 

Toen ik er in 1979 kwam werken, stond 
Tropenmuseum Junior in het teken van 
Indianen van Latijns Amerika. De tentoon-
stelling bestond onder meer uit een front 
van een presidentieel paleis met uitschuif-
bare soldaten en een metershoge houten 
lama met maïsofferandes en versierd met 

Incamotieven in aluminiumfolie. In een 
glazen kas speelden we dat je onzichtbaar 
was; kinderen bereidden hier tijdens onze 
programma’s een demonstratie voor. 

De protestpoppen die schoolkinderen 
maakten als voorbereiding namen ze mee naar 
het museum. Ze werden als collectie tentoon-

gesteld. De ‘echte’ 
collectie bestond uit 
een muurschildering 
van Chileense vluch-
telingen. Alle andere 

collectie was immaterieel: verhalen, dansen, 
muziek en hapjes van de vluchtelingen. Zo was 
immaterieel erfgoed lang voor de UNESCO-
conventie van 2003 onderdeel van de tentoon-
stellingen in Tropenmuseum Junior.

TER PLEKKE VERZAMELEN
Vanaf 1980 verzamelden we in de landen zelf 
waarover we een tentoonstelling maakten 
voorwerpen, vooral uit het dagelijkse leven. 
Altijd in combinatie met persoonlijke, 

‘Authentieke collectie’… De werkwijze die Tropenmuseum Junior in 
Amsterdam sinds 1975 heeft ontwikkeld, vraagt om een andere dan 
de gebruikelijke perceptie van dat begrip. Liesbet Ruben is vanaf 1979 
medeverantwoordelijk voor deze werkwijze. Museumpeil nodigde haar 
uit om op te schrijven hoe dit in z’n werk gaat en wat het oplevert.

betekenisvolle verhalen bij die voorwerpen 
én ideeën voor kinderactiviteiten waarmee 
we interactie konden realiseren. 

Zo kregen we de deegstok van oma Chen 
Hui Yin, een huwelijkscadeau van haar man. 
Zij was 20 en opa 17 toen ze trouwden. Vijf 
kinderen kreeg ze, maar vier ervan moest ze 
weggeven omdat ze niet genoeg te eten 
hadden. Ze gaf ons de deegstok mee, om er 
met de kinderen in het museum duizend-
lagencakes mee te rollen en haar verhaal 
te vertellen. Die deegstok was topcollectie. 
Er zijn duizenden duizendlagencakes mee 
gerold. Even zo vaak is oma Chens bijzondere 
verhaal verteld. 

CONTEXTUEEL VERZAMELEN
Het verzamelen van context is wezenlijk in 
onze methodiek. We verzamelen niet alleen 
het beeld van Tío, de Boliviaanse mijnwer-
kersgod die eruitziet als een duivel, maar ook 
Tío’s sigaretten en cocabladeren, een mijnkar-
retje en een stuk rails. Als verzamelaars van 
collectie en verhalen kunnen wij ook zelf deel 
uitmaken van de context. Toen de makers 
van het beeld het nodig vonden om het een 
ritueel te geven voordat ze Tío aan ons over-
droegen, gooiden we op hun verzoek een 
lamafoetus in het vuur. 

Dit soort avonturen dragen bij aan de ten-
toonstelling: de opstelling, de theatrale ver-
tellingen en de activiteiten met de kinderen. 
Het proces van collectie verwerven geeft stof 
voor optimale museumeducatie. Door de 
context van de makers en gebruikers erbij 
te verzamelen, kunnen we bezoekers een 
ervaring geven alsof ze even (dichtbij) de 
ander zijn: het vreemde wordt op vanzelf-
sprekende wijze vertrouwd. Zoals een meisje 
in onze Balitentoonstelling zei: ‘In Bali wordt 
veel gegloofd. Als ik in Bali zou wonen, zou ik 
ook geloven.’

BREDE VARIËTEIT AAN COLLECTIE
Door zijn werkwijze zet Tropenmuseum 
Junior dus een brede variëteit aan collectie 
in. Ook collectie die niet in elk museum als 
‘authentiek’ of als ‘collectie’ gezien wordt. Om 
welke collectie kan het gaan?

A. Authentieke voorwerpen en materialen
• Collectie in bruikleen uit het Tropen-

museum of een ander museum mét een 
betekenisvol verhaal. Bijvoorbeeld een 
gekalligrafeerde koran van 500 jaar oud 
in onze huidige tentoonstelling ZieZo 
Marokko. Hands-off, achter glas en met 
beperkte belichting. 

Een deegstok, een kunstbeen 
en mozaïekstukjes
Hands-on met topcollectie

Het verzamelen van context is 
wezenlijk in onze methodiek.



Tentoonstelling ZieZo Marokko. www.tropenmuseumjunior.nl. Meer over de leermethode vind je hier: 
tropenmuseumjunior.nl/nl/leermethode
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• Bruiklenen of giften van mensen van wie 
het verhaal onderdeel van de tentoonstel-
ling is. Zoals in Ziezo Marokko het cous-
cousbord van de moeder van Nasrdin 
Dchar. Niet hands-on.

• Collectie die hands-on tentoongesteld 
wordt, maar niet stuk mag, zoals panelen 
met graffiti uit Pernambuco in de ten-
toonstelling MixMax Brasil.

• Hands-on collectie die ook wordt gebruikt, 
zoals de deegstok van oma Chen. 

• Collectie als decoronderdeel, zoals een 
wand van cementen stenen met een 
Ghanees symbool (tentoonstelling Paleis- 
geheimen).

B. Vervangende voorwerpen en collectie  
voor activiteiten

• Een vervangend voorwerp horend bij een 
authentiek verhaal. Net zo’n kunstbeen  
als dat van Gauri, de danseres op één 
been uit Mumbai (tentoonstelling Ster in 
de Stad).

• Collectie samengesteld met gebruikers 
van wie het verhaal wordt verteld. De 
lunchtrommelkoeriers uit Mumbai gaven 
ons een kar vol blikken lunchtrommels. 
Die van hun klanten wilden ze ons niet 
verkopen. 

• Collectie voor onze activiteiten. Denk aan 
muziekinstrumenten, kleding, kookgerei 
en materiaal voor beeldende activitei-
ten, zoals tegels om mozaïeken mee te  
leggen. Sommige voorwerpen zijn spe- 
ciaal voor de tentoonstelling gemaakt, maar 
terplekke exact zo in gebruik, zoals krukjes 
en spreekstaven met symbolen uit Ghana.

C. Collectie in opdracht met aanpassingen
• Collectie die we in opdracht laten maken 

met aanpassingen. In Senegal gaven we 
de opdracht om sous-verres te maken 
(schilderingen op glas) over de onderwer-
pen van de tentoonstelling.

• Ook hebben we contacten met kun-
stenaars. Met hen overleggen we wat 
past bij onze werkwijze. Dit leverde een 
complete kamer op met wanden, lampen 
en meubels van petflessen, gemaakt door 
de Braziliaanse kunstenares Tiana Santos.

• Marokkaanse mozaïekwanden met enkele 
open stukken waarachter we een mag-
neetvel lieten plaatsen. De ontbrekende 
mozaïekstukjes kregen een ijzeren plaatje. 
Zo kunnen kinderen nu de open stukken 
vol puzzelen en leren ze het patroon 
kennen. 

WAT BIEDT DE COLLECTIE UIT CATEGORIE C?
Hoe komt zulke collectie in opdracht tot 
stand en hoe functioneert ze in de ten-
toonstelling? Een voorbeeld. Voor de ten-
toonstelling Verhalen om niet te Verdwalen 
over een Aboriginalclan in Noord-Australië 
maakten we gebruik van het onderzoek 

van antropoloog Ad Borsboom. Hij had al 
dertig jaar contact met de Clan van de Wilde 
Honing en zorgde voor toestemming om 
hun werk en verhalen te mogen gebruiken. 
‘These stories are ours. They are very dear to us. 
We have given permission to the Kindermuseum 
in Holland to share them with the children and 
their families. We painted, sang and danced our 
stories for this purpose.’ Dit citaat stond voor in 

het tentoonstellingsboek en maakte meteen 
duidelijk hoe de getoonde collectie tot stand 
was gekomen. Dat te delen met bezoekers is 
essentieel.

We hebben de kunstenaars stukken voorge-
lezen uit Borsbooms proefschrift en gevraagd 
of het klopte. Dat was gelukkig het geval. 
Vervolgens vroegen we of ze over die on-
derwerpen een boombastschilderij, beeld of 
beschilderde holle boomstam wilden maken. 
Hun ‘droomtijdverhalen’ waren het uitgangs-
punt. In deze werkwijze leverden juist de on-
verwachte zaken en misverstanden veelbete-
kenende kennis op. Dood (de kraai) en leven 
(de honingvogel) bleken niet op één schil-
derij te kunnen. Toen we naar het waarom 
vroegen, was dat een ‘silly question’ en kregen 
we een lesje geleerd. 

Uiteindelijk kregen we uitleg bij alle tekens op 
de schilderingen. Op één na. In de tentoon-
stelling vertelden we aan de kinderen dat de 
kunstenaars het zelf misschien ook niet meer 
wisten, omdat die kennis niet tijdig aan een 
familielid was overgedragen. Of misschien 
móchten we het niet weten. Zoals een 
jong kind in de clan ook nog niet alles mag 
weten. Het gesprek en de interactie over dit 
kunstwerk ontstond zo vanzelf. Want wie wil 

nou niet een geheim ontrafelen. Vervolgens 
schilderden de kinderen met rode, zwarte 
klei, oker en kalk de tekens op hout en op 
elkaars lichaam. Activiteiten die de verhalen 
laten beklijven. 

Door deze opdracht voor het maken van 
collectie en de samenwerking ontstond een 
mooie eenheid aan kennis en kunst van een 

Aborginalclan. Materieel en immaterieel 
werden in samenhang getoond en beleefd. 
In Australië zelf was dat nog nooit zo gedaan, 
begrepen we later.

NA AFLOOP
Conservatoren kiezen na afloop van ten-
toonstellingen welke voorwerpen ze in 
de collectie van het Tropenmuseum (St. 
Nationaal Museum van Wereldculturen) 
willen opnemen. Vanaf dat moment is het 
afgelopen met hun hands-on status en vallen 
ze onder de algemene regels van behoud 
en beheer van de NMVW-collectie. Maar 
voordien hebben ze wel een interessant 
leven gehad, waarin er nieuwe verhalen bij 
zijn gaan horen. Hun betekenis leeft door in 
de hoofden en harten van vele bezoekers, 
die ze even in handen 
hebben gehad. 

Liesbet Ruben 
is senior tentoonstellingsmaker 

Tropenmuseum Junior

Materieel en immaterieel werden in samenhang getoond en beleefd. 
In Australië zelf was dat nog nooit zo gedaan, begrepen we later.



I n 2000 introduceerde het museumteam 
belangrijke veranderingen in het toen-
malige Museum voor Volkskunde in Gent. 

Zowel in de museumcollectie als in de pre-
sentatie selecteerden we voorwerpen met 
het oog op maximale herkenbaarheid. Er 
kwam een poëtische scenografie die het 
publiek aanmoedigt om vrijuit te associëren 
en tekst is nagenoeg afwezig. De museum-
presentatie beleefde in 2005 een uitbreiding 
door het integreren van sfeerkamers over de 
naoorlogse decennia. De tijdlijn schoof een 
laatste keer op in 2013: toen kregen de jaren 
1980 hun plekje. 

Het museum werd in 2000 ook herboren als 
‘huis’. Huis van Alijn verwijst niet enkel naar 
de ontstaansgeschiedenis van de site. Het 
museum met de nieuwe naam wil veel meer 
ontmoetingsplek dan toonplek zijn. Van bij 
het begin staat publieksparticipatie hoog op 
ieders agenda. Iedereen moet zich in het huis 
thuis voelen en kan, indien gewenst, daad-
werkelijk deelnemen. Het gaat dan niet alleen 
over het nalaten van reacties of het delen van 
verhalen, maar ook over bijdragen aan het 
verzamelen en mee bepalen van tentoonstel-
lingen. Publieksoproepen om het digitale 
fotoalbum van de 20ste eeuw te helpen 
vervolledigen, hebben een groot succes. 
De inbreng van onze ‘deelnemers’ bepaalt 
sindsdien mee de inhoud en vorm van  
tijdelijke tentoonstellingen. 

DIGITALISEREN EN EXPERIMENTEREN
Ook het digitaliseren van onze museum-
collectie biedt mogelijkheden om te expe-
rimenteren, in huis en daarbuiten. Digitale 

In museumcommunicatie duiken termen als ‘beleving’ en ‘ervaring’ meer en meer op. Vaak voorafgegaan door 
‘uniek’, ‘enig’ of ‘een andere soort’. Gaan musea de weg van amusement, vertier en commercialisering op?  
Of houden deze woorden iets anders in? Een museumobject in een museale opstelling bekijken of een witte 
handschoen aantrekken om datzelfde voorwerp aan te raken, voelt letterlijk anders aan. Het aanbieden van 
diverse soorten zintuiglijke ervaringen is een keuze in het Huis van Alijn. 

Het Huis van Lawijt. ©Michiel Devijver
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Een multisensorieel Huis
De zintuiglijke presentatie in het Huis van Alijn

De digitale kanalen waarop de 
collectie terug te vinden is,  
zorgen simpelweg voor een  
grotere verspreiding, bekend-
making en toegankelijkheid  
van het museum.



toepassingen in de museumpresentatie 
hanteren we steeds als een middel, nooit als 
doel. Maar het digitaal bewaren en ontsluiten 
van een museumcollectie beschouwen we 
als een kerntaak in onze museumwerking. De 
digitale kanalen waarop de collectie terug te 
vinden is, zorgen simpelweg voor een grotere 
verspreiding, bekendmaking en toeganke-
lijkheid van het museum. De digitalisering 
maakt het ook mogelijk om een duurzame 
samenwerking met bijvoorbeeld woonzorg-
centra uit te werken. Daar verblijven steeds 
meer zorgbehoevende ouderen voor wie een 
museumbezoek niet langer vanzelfsprekend 
is. Doordat een groot deel van onze museum-
collectie online toegankelijk is, beleven zij het 
museum vanuit hun verblijfplek. En door 
samenwerkingen met opleidingen ergothe-
rapie komen ook animatoren en ergothera-
peuten uit de zorgsector in contact met het 
museum. Zij gebruiken digitale afbeeldingen, 

films en geluidsfragmenten om activiteiten 
voor ouderen vorm te geven. Het Huis van 
Alijn treedt ook zelf buiten de museummu-
ren. Met de titel ‘Huis van Alijn op bezoek’ 
reist een tentoonstelling over het Belgische 
baanwielrennen en de Gentse Zesdaagse 
naar woonzorgcentra. De komende jaren 
werken we samen met (en op vraag van) ani-
matoren nieuwe thema’s uit. 

Ook kunststudenten en -docenten vinden 
vaker meer de weg naar het Huis van Alijn. 
Ons digitale fotoalbum en familiefilmarchief 
zijn een inspiratiebron voor hun eigen 
creaties. Het museum wil kunstenaars graag 
een platform bieden. Want een kunstzinnige 
of creatieve vertaalslag van het erfgoed van 
alledag inspireert onszelf en onze bezoekers. 
Soms leidt een artistieke interventie ook 
tot het aanleggen van een nieuwe digitale 
collectie. Dat is onder meer het geval met 
de residentie van geluidenorganisatie Aifoon 
vzw. Het opnemen van het geluid van 
voorwerpen uit onze museumcollectie leidde 
inmiddels tot een deelcollectie ‘het geluid 
van de dingen’.

EEN MUSEUMCOLLECTIE  
MULTISENSORIEEL BELEVEN
Het op een andere, meer diverse en meer 
zintuiglijke manier beleven van onze mu-
seumcollectie is een gevolg van samenwer-
kingen met verschillende groepen. Als mu-
seummedewerkers zijn we ons heel bewust 
van de (aantrekkings)kracht van onze 

museumcollectie. Een laagdrempelige en 
toegankelijke museumpresentatie zorgt in 
de eerste plaats voor herkenning. Maar we 
zijn ambitieuzer en willen verder gaan met 
het publiek, onder meer door het aanbieden 
van informatie in verschillende lagen. De 
reacties van bezoekers op de afwezigheid 
van tekst in de huidige museumpresen- 
tatie zijn wisselend. Een groot deel wil graag 
meer informatie. Dat kan in diverse vormen, 
waarvan het zintuiglijke aanbod één moge-
lijkheid is. Zowel voor individuele bezoekers 
als voor groepen leggen wij de nadruk op 
diverse zintuigen.

Wat we realiseren samen met een welbe-
paalde groep, proberen we zo inclusief 
mogelijk te maken. Voor blinden en slecht-
zienden bijvoorbeeld werken we aan een 
project waarbij het auditieve en het tactiele 
samenkomen. In het ‘Huis van Lawijt’ kan 

iedereen zes welgekozen objecten aanraken, 
gespreid over de presentatie. Pas bij het 
betasten ervan hoort men een soundscape  
die verband houdt met het object en de 
scenografie waarvan het deel uitmaakt. 
Het concept en de bijbehorende commu-
nicatie is in de eerste plaats bedacht voor 
en samen met personen met een visuele 
beperking, maar eigenlijk vindt iedereen  
het een fijne ervaring om geluid en tactiliteit 
te combineren.

Doven en slechthorenden krijgen een mu-
seumverhaal in Vlaamse Gebarentaal en 
simultane Nederlandstalige ondertiteling 
aan de hand van een gratis app. De applica-
tie is downloadbaar op eigen dragers en is 
beschikbaar aan de museumbalie op tablets. 
De Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties 
(Fevlado) nam de vertaling van het mu-
seumverhaal naar Vlaamse Gebarentaal op 
zich en adviseerde ons om in een groeps-
rondleiding te voorzien met een dove gids. 
Sindsdien gaan onze rondleidingen in 
Vlaamse Gebarentaal door met een dove gids. 
Op vraag van horenden voorzien we in een 
stemtolk. Naast het integreren van geluid in de 
vaste museumpresentatie starten we met het 
inzetten van geuren, ook in een aantal rondlei-
dingen. In ‘Marcel en Madeleine’ bijvoorbeeld, 
een rondleiding voor personen met dementie 
en hun begeleiders, spelen geuren een be-
langrijke rol. Naast de museumvoorwerpen, 
geluiden, muziekfragmenten, foto’s en films, 
stimuleren ze de herinnering. 

EEN ZINTUIGLIJKE BENADERING: WAAROM? 
Werken met diverse doelgroepen maakt niet 
alleen de museumpresentatie levendiger. 
Het zorgt ook voor een beter begrip, weder-
zijds respect en inzicht. Doordat het aanbod 
tijdens de reguliere openingsuren is gepro-
grammeerd, maken mensen kennis met 
elkaar. Elkaar ontmoeten in een museaal kader 
draagt bij aan sensibilisering. Het gevoel erbij 
te horen en mee te denken aan een aanbod is 
voor een aantal mensen bijzonder waardevol. 
Het museum en de museumcollectie krijgen 
zo een maatschappelijke relevantie. 

Belangrijk bij het uitwerken van een aanbod 
is dat de groep waarvoor je werkt nauw 
betrokken is bij alle stappen in het samenwer-
kingsproces. Op die manier maak je hen tot 
ambassadeurs, die op hun beurt anderen 
warm maken om het museum te bezoeken. 
Naast het doelpubliek is het van even groot 
belang dat je museumcollega’s mee op 
sleeptouw krijgt. Bij museummedewerkers 
verhoogt het bewustzijn hun alertheid voor 
specifieke noden en de creativiteit om ermee 
om te gaan. 

Door de jaren heen zijn er telkens weer 
nieuwe lagen op de bestaande museumpre-
sentatie gelegd. Ieder nieuw aanbod krijgt 
een nieuw logo en een aangepaste com-
municatie. Hierdoor ziet de bezoeker soms 
door de bomen het bos niet meer. 2017 is 
dan ook een jaar van verandering voor het 
Huis van Alijn. Het museum vernieuwt zijn 
presentatie. Een dankbare oefening om onze 
diverse museumcollectie meer in te zetten en  
tegelijkertijd na te denken over het zoveel 
mogelijk integreren van een nog ruimer  
zintuiglijk aanbod.

Visioguide in Vlaamse Gebarentaal, ©Huis van Alijn
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Wendy Van Hoorde
is medewerker Collectie en 

Onderzoek bij Huis van Alijn.

Werken met diverse doelgroepen maakt niet alleen de museum-
presentatie levendiger. Het zorgt ook voor een beter begrip, 
wederzijds respect en inzicht. 



In 1975 werd Jan Hoet conservator van het 
toenmalige ‘Museum voor Hedendaagse 
Kunst’. Vóór dat in 1999 op zijn huidige 

locatie belandde, in een gerenoveerd casino- 
gebouw, vond het museum onderdak in 
zalen van het Gentse Museum voor Schone 
Kunsten. De omvang en kwaliteit van de 
collectie zijn mede mogelijk gemaakt door de 
zeer actieve Vrienden van het S.M.A.K. Tot op 
vandaag kopen zij werken aan. Onder andere 
Gerhard Richter, Joseph Beuys, Francis Bacon, 

Karel Appel, Panamarenko, Wim Delvoye, 
Jan Fabre, Luc Tuymans, Marcel Broodthaers 
en Michaël Borremans zijn vertegenwoor-
digd. Van bij het ontstaan zorgden tentoon- 
stellingen voor een nauwe band met de 
kunstenaar. Elke tentoonstelling is een kans  
om tegen uitzonderlijke voorwaarden werken  
te verwerven.

DE KUNSTENAAR CENTRAAL
Van bij de aanvang wil S.M.A.K. het belang 
van hedendaagse kunstenaars en hun werk 
voelbaar maken voor een zo breed mogelijk 
publiek. Volgens het museum draagt kunst bij 
aan een verdraagzame, diverse maatschap-
pij. Een museum voor hedendaagse kunst is 
een zeldzame plaats waar de kunstenaar je 
zonder commerciële ‘nasmaak’ kan verrassen, 
vervoeren, provoceren en prikkelen, doen 
twijfelen. De meningen en gewaarwordin-
gen die er ontstaan kunnen een positieve 
kracht vormen in de maatschappij, een bron 
van inspiratie, creativiteit en energie. En het 
museum brengt mensen samen. Om samen 
kunst te ontdekken moet je behalve je hart 
ook je geest openen. Kortom, kunstenaars 
houden je hoofd fris. S.M.A.K. wil een plaats 
zijn voor ‘intersecties’, met de twee voeten 
in de maatschappij. Met die ambitie bouwt 

het museum bruggen tussen kunstenaar en 
publiek. De collectie speelt daarin een be-
langrijke rol.

ELK TRIMESTER EEN NIEUW MUSEUM
Het artistieke team probeert met collectie- 
tentoonstellingen een breed beeld te schet- 
sen van de actuele kunst: jonge kunstenaars, 
kunstenaars in het midden van hun carrière, 
gevestigde namen. Om de vier maanden 
transformeert het productieteam daarom het 
museum. Dat resulteert in een intensief ten-
toonstellingsbeleid. We prikkelen bezoekers 
om naast bekende kunstenaars onbekende 
namen te ontdekken. Die wisselwerking 
levert interessante ervaringen op. 

In zijn artistieke programma zoekt het 
museum naar invalshoeken die de collectie 
op een frisse en relevante manier aan het 
publiek tonen. Dat kan door de confronta-
tie met een kunstenaar, als een vorm van 
reflectie of met thematische tentoonstellin-
gen. Vijf voorbeelden:

1° RE: Painted. Schilderkunst uit de collectie. 
Deze thematische collectietentoonstelling  
creëerde een kader met topwerken van o.a. 
Francis Bacon en Karel Appel in een nieuwe 
context. Door de tentoonstelling heen werden  
schilderkunstige motieven uitgewerkt – o.a. 
figuratie, compositie, geste, abstractie, re-
productie en postmediumpraktijken – en 
getoetst aan hun hedendaagse relevantie.

2° Uit de Collectie. Sol LeWitt, Wall Drawing 
Nr.36 / Intersecting Bands of four Colors (Black 
– Blue – Red – Yellow) from four Directions – 90 
cm wide (symmetrically) (1970). Weerspiegeling 
van een tijdsgeest. De tentoonstelling vormde 
het startschot voor een presentatie in progress 
met werken van de jaren 1960-1970 uit de 
S.M.A.K.-collectie en voor enkele perfor-
mances en concerten met de wall drawing  
als vertrekpunt.
3° Samenwerkingsproject: Museumcultuur 
Strombeek/Gent. Sinds begin 2013  realiseert 
het S.M.A.K. met het cultuurcentrum van 

S.M.A.K. heeft een collectie kunst van 1945 tot op vandaag, met 2000 belangrijke werken en veel grote 
namen. Maar het huidige gebouw is klimatologisch niet ideaal en te klein om ze te tonen. In de toekomst 
wil het museum 500 werken permanent laten zien, in goede omstandigheden. De studie voor een nieuw 
gebouw is opgestart. Hoe ontdekt het S.M.A.K.-publiek intussen de collectie?

Strombeek thematische tentoonstellingen  
om zo een nieuw publiek in contact te 
brengen met de recente kunstgeschiedenis, 
op basis van de rijke S.M.A.K.-collectie.

4° Collectieonderzoek III: Kunst in Europa na ’68. 
Deze tentoonstelling nam het onderzoek naar 
het ontstaan van de expositie Kunst in Europa 
na ’68, die Jan Hoet in 1980 organiseerde, als 
uitgangspunt. Werken uit de oorspronkelijke 
tentoonstelling werden gecombineerd met 

De onzichtbare collectie
Hoe S.M.A.K. het publiek van 2000 werken 
actuele kunst laat proeven

S.M.A.K.-erfgoedbewaker Christa. Foto: Dirk Pauwels
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De directe ervaring van een 
kunstwerk, die kunnen delen  
met anderen, vervang je niet 
door een app of game.



archiefmateriaal en fotografische documenta-
tie, in een scenografie van kunstenaar Richard 
Venlet. Eerder dan een reenactment-project 
bracht de tentoonstelling een kritisch overzicht 
van de context van Kunst in Europa na ’68.

5° Een onverwacht perspectief: Mens erger 
je niet. De keuze van de erfgoedbewakers. Om 
de rol van de erfgoedbewakers in S.M.A.K. 
te belichten werd het team uitgenodigd 
om zelf een tentoonstelling samen te 
stellen met werken uit de S.M.A.K.- collectie. 
Behalve hun favorieten kozen zij werken waar 
anekdotes en diepe persoonlijke indrukken 
mee verbonden zijn. Erfgoedbewakers zijn 
geprivilegieerd: omdat ze tentoonstellingen 

nagenoeg elke dag zien, enkele maanden 
lang, leren ze kunstwerken erg goed kennen. 
Bovendien kennen ze het museum als hun 
broekzak en delen ze graag hun kennis en 
verhalen. Dat uitgangspunt werd doorge-
dacht: alleen erfgoedbewakers stonden 
het publiek te woord over de tentoonstel-
ling. Zij fungeerden als curator, gids en aan-
spreekpunt. We sloten de tentoonstelling 
af met de Eerste Internationale Dag van de 
Erfgoedbewaker.

DE MUSEUMERVARING VERSUS DE 
ERVARINGSECONOMIE 
De invloed van de ervaringseconomie en 
het toerisme is overal voelbaar, maar S.M.A.K. 
gaat niet blind mee in het opbod voor een 
nieuwer, spectaculairder of puur entertai-
nend aanbod. De directe ervaring van een 
kunstwerk, die kunnen delen met anderen, 
vervang je niet door een app of game. Het is 
belangrijk dat je als museum aandacht hebt 
voor de behoeften van kunstenaar én publiek. 
Inzicht in mensen en hoe zij zich tot de kun-
stenaar verhouden verfijnt die bemiddeling.
Een kunstwerk moet van dichtbij beleefd 
kunnen worden. De verwondering van de 
directe ervaring doet ons bij dingen stilstaan 
of zet iets in beweging. Om mensen met 
andere ogen te laten kijken geloven wij sterk 
in die directe ontmoeting. Die willen we aan-
moedigen, met hulpmiddelen als ze relevant 
zijn. Bemiddeling moet je als een geheel 
bekijken. Als niet duidelijk is hoe bijvoor-
beeld een app zich verhoudt tot een fysieke 

ervaring, moet dat eerst scherpgesteld 
worden. Met viermaandelijks wisselende ten-
toonstellingen is dat een uitdaging.

Voor S.M.A.K. moet de collectie ook online 
ontsloten worden, al is dat met 2000 werken 
niet vanzelfsprekend. Het digitale traject loopt 
en zal vermoedelijk samen met de catalogus 
afgewerkt zijn. Vanaf dan gaat de aandacht 
naar het online dynamiseren van de collectie: 
hoe ga je virtueel in de collectie op ontdek-
king of cureer je zelf je tentoonstelling? Zo’n 
dialoog met het publiek kan leiden tot een 
virtuele tentoonstelling of een eigen collectie 
met favoriete werken. Het biedt ook moge-
lijkheden om mensen te betrekken die niet 
naar het museum kúnnen komen. Participatie 
kan zo een bredere invulling krijgen.

HET MOBIELE MUSEUM
Geïnspireerd door het tentoonstellingspro-
gramma brengen we extra ervaringen voor 
verschillende doelgroepen. De kunstenaar 
gedijt het best in een wereld waarin mensen 
dialogeren, oog hebben voor elkaar, oor 
hebben naar diversiteit en zich tolerant 
opstellen. Die intentie wil S.M.A.K. voelbaar 
maken in de maatschappij. We willen ruimte 
creëren voor empathie, kwetsbaarheid en ex-
periment. Uit ons engagement voor de kun-
stenaar en een breed publiek ontstaat een 
reeks langetermijnprojecten. Behalve naar de 
nieuwsgierige bezoeker gaat onze bijzondere 
aandacht daarin naar kwetsbare jongeren, 

gevangenen, vluchtelingen, mensen met 
dementie, blinden en slechtzienden. Daaruit 
is het mobiele museum ontstaan. Sinds 
april gaan collectiewerken en edities in een 
mobiele tentoonstellingsmodule met een 
gids op tournee in scholen, vluchtelingenop-
vangcentra, ziekenhuizen en gevangenissen. 
De verschillende aspecten van de museum-
werking komen aan bod. Het project is een 
onderdeel van onze publieksontwikkeling. 
Continuïteit, verrassing en uitdaging: dat 
willen wij in elk project terugvinden. 

HET IMAGINAIRE MUSEUM
Oog en oor hebben voor je publiek: het is 
is iets waar we niet altijd aan gewend zijn 
geweest. Natuurlijk is een museum een ken-
niscentrum met veel expertise over kunst. 
Maar expertise om kennis en behoeften op 
elkaar af te stemmen behoort minder tot de 
museale kennis. In de zomer van 2016 startte 
het S.M.A.K. een samenwerking op met 
Blindenzorg Licht en Liefde: het Imaginair 
Museum. Een hoorspel over enkele collec-
tiewerken in een volledig verduisterde zaal 
was de immateriële beloning voor een ge-
zinsontdekkingstocht. De opdrachten waren 
bedacht voor alle kinderen, ook blinde en 
slechtziende. Dit jaar wordt het imaginaire 
museum uitgebreid.

Het beleven van een onzichtbaar kunstwerk 
bracht ons op het idee om de ‘onzichtbare 
collectie’ te tonen. Gebruikmakend van 
beeldherkenning in de Erfgoedapp zal een 
permanente tour door het museum lopen 
die je digitaal door de collectie gidst. Met de 
app scan je tekstlabels die over het museum 
verspreid hangen. Op je smartphone of tablet 
krijg je zo beeld en toelichting bij het werk, of 
360°-beelden ‘achter de schermen’. Voor een 
groot aantal bezoekers zal een extra laag een 
boeiende ervaring zijn. Voor anderen zal tech-
nologie het directe ‘zien’ van het werk niet 
vervangen. Wekelijks heeft het S.M.A.K. teleur-
gestelde bezoekers omdat de Mosselpot van 
Broodthaers niet te zien is. 

De nood aan een nieuw gebouw betekent 
niet alleen dat je als museum op zoek gaat 
naar een grotere en betere bewaar- en toon-
omgeving. Het biedt ook de kans om de 
huidige en toekomstige functies van een 
museum in de beste omstandigheden vorm 
te geven.

Peter Aerts
staat bij het S.M.AK. mee in  

voor marketing, communicatie 
en publiekswerking.
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Het beleven van een onzicht-
baar kunstwerk bracht ons op 
het idee om de ‘onzichtbare 
collectie’ te tonen.
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In 2012 startte in Mechelen het traject om de 
eigenheid van het nieuwe stadsmuseum uit 
te tekenen. Een denkdag met museumex-
perts en theoretici leverde drie grote bouw-
stenen op, met de bijbehorende conceptuele 
vragen over hoe je met die drie een nieuw 
museum maakt: objecten, verhalen, mensen. 
Met deze input gingen we de dialoog aan 
met maatschappelijke, politieke, culturele en 
andere partners uit het Mechelse.

ONAFFE TOREN, ZOT GEWELD
De tentoonstelling Uw Toren Is Niet Af (UTINA) 
van 2014 verwerkte de bevindingen uit de 
voorgaande fasen. Hier kwam de doelgroep 
aan het woord: het publiek. UTINA was een 
experiment in het vertalen van bevindingen, 
het ‘samen expo maken’ en het ontdekken 
van methodieken voor publieksparticipatie 
en -bevraging in een tentoonstelling.

Met deze nieuwe ervaring op zak begonnen 
we aan de tentoonstelling Zot Geweld Dwaze 
Maagd (ZG/DM, 2016), een samenwerking 
met het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen, Het Firmament (exper-
tisecentrum voor het erfgoed van de podi-
umkunsten) en de Academie Mechelen. Het 
iconische beeld Zot geweld van de Mechelse 
kunstenaar Rik Wouters vormde het uit-
gangspunt bij het uitlichten van vier thema’s: 
schoonheid, dans, zotheid en stabiliteit. Met 
deze vier (en de bijbehorende objecten) 

gingen we op zoek naar vormen van samen-
werking om de expo ook buiten de museum-
muren te doen leven. Dat resulteerde in een 
zeer gevarieerde randprogrammatie, met 
de participatie van lindy hoppers en urban 
dancers tot jazz- en filmfans.

In ons traject kozen we niet voor het object 
óf het verhaal óf de mens. We onderzoch-
ten hoe ‘niet kiezen’ een sterkte kan worden. 
Hoe een museum een platform kan zijn dat 
verschillende invalshoeken ‘samendenkt’, 
dialogen opzet, samenwerkingen aangaat, 
experimenteert en reflecteert over de eigen 
werking, met heel uiteenlopende partners. 
Maar hoe zet je dit om in een permanente 
museumwerking?

KEN JEZELF
Komt daarbij: de twee expo’s vonden plaats 
in een nieuwgebouwde expozaal. Het 
nieuwe museum huist echter in een locatie 
met een sterk (aanwezig) verleden en een 
eigen ruimtelijke logica: zalen volgen elkaar 
op, de bezoeker beweegt zich van de ene 
verdieping naar de andere. We gaan daarom 
ook de dialoog aan met het gebouw en zijn 
geschiedenis. Bouwheer Hiëronymus van 
Busleyden (ca. 1470-1517) was lid van de 
Grote Raad, politicus, diplomaat, humanist, 
mecenas, bibliofiel, verzamelaar… Grote 
namen als Erasmus en Thomas More vonden 
in zijn woonst een plek om van gedachten 
te wisselen, ideeën te ontwikkelen en… 
zich te verwonderen over kunstige objecten. 
Mechelen beleefde op dat ogenblik zijn 
grootste bloeiperiode en was een politiek, 
economisch en cultureel centrum. Het Hof 
van Busleyden was een van de stadspaleizen.

In 2018 opent het Museum Hof van Busleyden na een restauratie 
opnieuw zijn deuren als stadsmuseum van Mechelen. Alles wordt 
nagelnieuw, maar het verleden levert uiteraard de inspiratie. We laten 
ons bezielen door de historische eigenheid van de plek én de actuele 
betekenissen. Het museale DNA is het resultaat van een lang traject 
van luisteren, reflecteren en experimenteren.

Hoe verbind je het museumtraject en zijn 
bevindingen met dit historische verhaal? 
De geschiedenis van het gebouw biedt een 
antwoord. De roots van Busleyden als plek 
hebben veel gemeen met een hedendaags 
museum. Het Hof was een verzamelplaats 
van kunst en cultuur, een venster op de 
(nieuwe) wereld, een plaats waar onderzoek 
en (nieuwe) ideeën konden rijpen en die 
zorgde voor dynamiek in de stad. Met thema’s 
als centralisatie en internationalisering, de 
zelfbewuste stad, meesterschap en explora-
tie plaatsen we het Mechelse verhaal in een 
ruimere en ook internationaal relevante cul-
tuurhistorische context. Maar we staren ons 
niet blind op het Bourgondisch-Habsburgse 
verleden van het gebouw. Het Hof overleefde 
door de eeuwen heen vele aanpassingen en 
functies: het lééft en heeft een emotionele 
lading die de hedendaagse bezoeker nog kan 
raken en stimuleren. Het nadenken hierover 
heeft ons gebracht tot vier ontwerpprincipes.

TOPSTUKKEN
In de 16de eeuw waren bezoekers van het Hof 
geïmponeerd door de kwaliteit, ouderdom, 
rariteit of het exotisme van de kunst, gebruiks- 
voorwerpen en boeken. In een hedendaags 
museum zijn het ook vaak sterke objecten die 
de bezoeker verwonderen of binnentrekken 
in een verhaal. Topstukken halen bezoekers 
over de drempel. In ZG/DM zorgden – naast 
Rik Wouters zelf – klinkende namen als 
Bruegel, Modigliani en Berlinde De Bruyckere 
voor die aantrekkingskracht. Behalve hun 

De renaissance van  
een stadspaleis
Een nieuw museum  
voor Mechelen

De roots van Busleyden als plek 
hebben veel gemeen met een 
hedendaags museum.
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intrinsieke waarde hebben deze objecten 
ook het vermogen om andere ervaringen 
uit te lokken. Daarom hebben wij in 2016 die  
sterke werken ingezet als inspiratiebron voor  
bijvoorbeeld live tekensessies, urban dance- 
performances, een improvisatieklas… Bezoe- 
kers werden uitgedaagd om op andere 
manieren naar objecten te kijken of hun eigen 
positie ertegenover in vraag te stellen.

In de nieuwe museumopstelling zal de sce- 
nografie ervoor zorgen dat de bezoeker  
zich op verschillende manieren verhoudt 
tegenover de objecten. De opstelling evolu- 
eert van veelheid naar uniciteit, van differen- 
tiatie naar focus, van publiek naar privaat en 
stuurt zo, onopvallend, de verhouding van de 
bezoeker met het object. 

UITVALSBASIS
Het principe van de ‘uitvalsbasis’ activeert het 
netwerkmodel dat ook gangbaar was in de tijd 
van Hiëronymus van Busleyden. Hij was zelf  
afkomstig uit Luxemburg en stelde zijn wo- 
ning en bibliotheek open voor internationale  
bezoekers. De Mechelse hoven vormden op 
zichzelf een soort van netwerk in de stad. Het 
Hof van Nassau, Hoogstraten, Palermo…: hun 
namen tonen hun kosmopolitische karakter. 

In onze museumpraktijk willen we opnieuw 
bruggen slaan tussen alle ‘Bourgondische’ 
partners: in de stad, Vlaanderenbreed maar 
ook internationaal. De draagkracht voor de 
huidige museumwerking steunt voor het 

grootste gedeelte op het netwerk dat we 
door de jaren heen hebben opgebouwd met 
onze erfgoedcelwerking en het UTINA-traject. 
Om verder te bouwen op dat elan willen we 
in de permanente opstelling bijvoorbeeld 

de bruiklenen heel duidelijk als ‘objecten op 
bezoek’ labelen. Zij vormen de aanleiding om 
door te verwijzen naar de partners en hun 
part van het verhaal. 

USER DRIVEN
Het humanisme plaatste het subject centraal. 
Vertaald naar een hedendaagse museologie: 
wij maken een museum dat zich weer richt op 
mensen, niet op het top-down vertellen van 
‘de’ waarheid. Die meerduidigheid, het naast 
elkaar bestaan van verschillende waarheden, 
werd gesmaakt door de bezoekers van UTINA. 
Dat bleek uit de positieve commentaren op 
de zelf samen te stellen catalogus, waarin het 
hoofdthema, gekoppeld aan een object, werd 
uitgelegd door uiteenlopende profielen: 
van een historicus en kunstenaar over een 
rechter tot een reuzendrager. De bezoeker 
werd ook aangemoedigd om op een tijdlijn 
zelf commentaar toe te voegen. Sommigen 
gaven aan dat zij dankzij de verschillende 
gezichtspunten tot een beter begrip van de 

tentoonstelling waren gekomen. In ZG/DM 
vertrokken we vanuit de interesse van diverse 
doelgroepen om samen de programmatie 
samen te stellen. De tentoonstelling zelf werd 
gedragen door vier curatoren uit de sfeer 
van de oude en actuele kunst en ook van de 
podiumkunsten.  

In het nieuwe museum zullen verschillende 
mensen met een uiteenlopende achtergrond 
aan het woord komen en zo een verhaal- 
lijn of een object verrijken met hun expertise, 
mening, interesse. En de bezoeker, hij stelt 
vanuit zijn eigen belangstelling zijn bezoek 
samen. Hij kiest de mensen/meningen die hem 
begeleiden en hij voegt zelf zijn mening toe. 
De keuzes van de bezoeker zal ons leren wat 
we nog verder moeten uitwerken of verdiepen. 

ONTMOETINGSPLAATS
Al de vermelde principes zullen van het 
Hof van Busleyden een ontmoetingsplaats 
maken van mensen, meningen, ideeën, 
objecten en verhalen. Ook met die ambitie 
grijpen we terug naar de 15de en 16de eeuw, 
toen het huis een broedplaats was voor 
vooruitstrevende ideeën. More’s Utopia 
ontstond in Busleyden… Het stimuleren 
van ontmoetingen, van discussie en dialoog 
is essentieel voor onze manier van werken. 

Zo worden sinds UTINA tentoonstellingen 
nooit gemaakt door één curator, maar in een 
dialoog van curatoren, publieksmedewer- 
kers, behoud-en-beheermedewerkers, parti- 
cipatiemedewerkers enz. Voor de uitwerking 
van de vaste presentatie wordt deze groep 
aangevuld met zowel scenografen als archi-
tecten en natuurlijk onze diverse partners. 

Er liggen nog intensieve maanden voor 
de boeg… Wie de uitwerking van de vier  
ontwerpprincipes ‘in het echt’ wil zien, is 
vanaf maart 2018 welkom in Mechelen!

Sigrid Bosmans
is diensthoofd Musea  

& Erfgoed Mechelen en 
artistiek directeur Museum 

Hof van Busleyden.

In het nieuwe museum zullen verschillende mensen met een uiteen-
lopende achtergrond aan het woord komen en zo een verhaallijn of 
een object verrijken met hun expertise, mening, interesse.

Het project Zot Geweld/Dwaze Maagd werkte onder 
meer met het thema 'dans'. Dance performance op de 
finissage door de jongeren van BUST IT.  
Foto: Sophie Nuytten



Nogal wat parameters beïnvloeden een museale 
vormgeving. Het type instelling en de collectie, het 
te vertellen verhaal, de duur van de totstandkoming 
van de opstelling, het beoogde bezoekersprofiel… 
Om dat profiel te verbreden willen veel erfgoedin-
stellingen hun collecties toegankelijker maken. Van-
daar deze eis die je in vele openbare aanbestedin-
gen aantreft: ‘Het inrichtingsconcept, de scenografie, 
moet beantwoorden aan een belevingsgerichte en 
dynamische opstelling waar objecten in de ruimte 
veel meer doen dan alleen informeren. Ze moeten 
verhalen vertellen, prikkelen, beklijven. Ze zijn ac-
teurs in een wisselend theaterstuk.’

Van minimale enscenering  
tot theatrale beleving

Scenografie: twee cases

Hoe een belevingsgerichte opstelling vorm krijgt en tot leven 
komt is vrij invulbaar, en bepalend voor de perceptie en emo-
tionele ervaring van bezoekers. Hun behoeftes en bagage ver-

schillen. De ene wordt graag bij de hand meegenomen in een zin-
nenprikkelend universum, een andere heeft nood aan ademruimte en 
houdt van een eigen, zo weinig mogelijk gestuurde invulling. Om de 
uitersten in balans te krijgen is een evenwichtsoefening nodig, een 
opgave die elk museum voor zichzelf moet maken. Hier bespreken 
we twee vaste museale opstellingen. Beide stelden zij de vraag in 
hoeverre ‘beleving’ van toepassing kon zijn in de museale ruimte en 
kon samengaan met de collectie. 

TREINEN EN HUN CONNOTATIES
Het nieuwe spoorwegmuseum Trainworld in het Brusselse Schaarbeek 
vertelt het verhaal van de geschiedenis van de Belgische spoorwe-
gen. De enscenering is er zeer belevingsgericht. ‘Treinen’ zijn ook 
emotie en spreken de verbeelding van jong en oud aan. Ze inspi-
reerden en inspireren schrijvers en kunstenaars: denk aan Agatha 
Christies Murder in the Orient Express en aan schilderijen van Magritte 
en vooral van Delvaux, waar treinen en stations tot het mysterieuze 
decor behoren. Nachtelijke intercontinentale treinen met slaapcou-
chettes in lichtroze of groen velours voeren sommigen terug naar hun 
jeugdjaren. Maar treinen herinneren ook aan een ander, veel minder 

Trainworld, Schaarbeek (Brussel). Foto: Monique Verelst
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kleurrijk stuk geschiedenis. Als transportmid-
del van massa’s mensen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog symboliseren ze de gruwel van 
toen. Stations en treinen krijgen in het licht 
van deze context een heel andere connota-
tie. In museum Kazerne Dossin in Mechelen 
roept men met slechts enkele verwijzingen 
naar Holocausttreinen sterke emoties en as-
sociaties op. Een stevige belevingsgerichte 
scenografie was hier niet nodig en niet 
wenselijk. 

TOTAALSPEKTAKEL IN DRIE BEDRIJVEN
De collectiestukken van Trainworld hebben 
na jaren zwerven hun plaats gevonden in 
het nog functionerende stationsgebouw 
van Schaarbeek. De museumsite ligt op het 
tracé Brussel-Mechelen, in 1835 de eerste 
spoorlijn op het Europese vasteland. Van 
hieruit groeide het Belgische spoornet uit tot 
het huidige netwerk. De geschiedenis van de 

locatie, de koppeling met het heden, de ten-
toongestelde collectie: alles valt samen. 

Het museumcomplex telt drie zones: een his-
torisch gebouw, nieuwe infrastructuur en een 
promenade die oud en nieuw verbindt. Het 
gerestaureerde stationsgebouw in Vlaamse 
renaissancestijl, met het oudste deel uit 1887, 
kreeg zijn originele functie als reizigersstation 
terug. De kleine lokettenzaal staat ter beschik-
king van treinreizigers en is ook de ticketbalie 
voor museumbezoekers. De museale reis 
begint dan ook met een wandeling door het 
stationsbuffet, de vroegere wachtzaal. Een 
volgende halte is de grote lokettenzaal, die 
gerestaureerd werd in de geest van de jaren 
1920. Hier is weinig of geen enscenering 
nodig, de imponerende historische ruimte 
heeft genoeg aan zichzelf. 

De verbindende esplanade buiten op de site 
biedt een vergezicht op het spoornet en de 
omringende infrastructuur. Ze is als het ware 
een bijkomende museumzaal. De nieuwe in-
frastructuur ziet eruit als een moderne loods, 
maar refereert met zijn moderne interpretatie 
van een sheddak aan de spoorwegwerkplaat-
sen van weleer. De loods omvat onder andere 
vier grote tentoonstellingsruimtes. De opstel-
ling is thematisch, wat zich beter leent voor 
een beleving dan chronologische opstel-
lingen, omdat je beter sferen kunt clusteren. 
Zowat alle scenografische middelen werden 
ingezet om het publiek een onvergetelijke 
ervaring te bezorgen. Je wordt onderge-
dompeld in een mise-en-scène met aller-
hande infrastructuur, belichting, geluid, geur, 

projecties en geautomatiseerde program-
maties die het spektakel orkestreren. Tegelijk 
krijg je informatie over de ontwikkeling van 
‘de ijzeren weg’. De collectiestukken komen 
tot leven in de ruimte. Ze doen meer dan 
informeren: ze beklijven en zijn als acteurs in 
een wisselend theaterstuk of een spoorweg-
opera, zoals scenograaf François Schuiten het 
zelf aangeeft. Hij werkte samen met Expoduo. 

ENSCENERING, MA NON TROPPO…
Alle ruimtes, groot of klein, hebben een eigen 
sfeer, maar enkele opstellingen steken er-
bovenuit. Erg geslaagd is de entree van de 
tweede ruimte, met een pronkstuk: de ge-
stroomlijnde stoomlocomotief Type 12. Zijn 
imposante schaal wordt versterkt omdat je 
als bezoeker binnenkomt op het laagste punt 
van een hellende ruimte. De drie treinen 
staan opgesteld op een spoorbedding, 
waardoor collectiestuk en sokkel een geheel 

vormen. De hele rondgang door heb je de 
indruk dat je van het ene decor in het andere 
stapt. De beleving wordt versterkt met pro-
jecties, belichting en geluid. Zelfs de geur 
van smeerolie is (nog) aanwezig. In een Jules 
Verneachtige ruimte, die van de grond tot 
de nok is gevuld, staan de collectiestukken 
opgesteld als op zolder. Je weet niet waar het 
eerst naar te kijken. Een kleinere zaal met een 
collectie stationsklokken herinnert er ons aan 
dat met de komst van de trein een correcte 
tijdmeting cruciaal werd. Overgeënsceneerd 
is de opstelling niet, waardoor je eigen asso-
ciaties kunt maken. De hoeveelheid klokken 
deed ons wegdromen naar het verhaal Een 
heilige van de horlogerie van W.F. Hermans. Het 
thema tijd is universeel: meetbaar maar ook 
niet te vatten.

Enkele decors zijn minder geslaagd. Zo breekt 
een geënsceneerde treincrash (met authen-
tiek autowrak) net te hard de lyriek van het 
baanmeesterhuis op zolder, dat een collectie 
modeltreintjes herbergt. Ook de invulling van 
enkele treincouchettes in de laatste zaal on-

dermijnt de persoonlijke beleving, door een 
te weinig suggestieve en te letterlijke visuele 
vertaling. Bij de objecten is weinig informatie 
voorhanden. Momenteel wordt de collectie 
nog in kaart gebracht en het museum heeft 
plannen voor een erfgoeddatabank online. 
Die is nodig om tegemoet te komen aan 

bezoekers die met informatiehonger het 
museum verlaten.

Een groot raam helemaal achteraan in het 
gebouw biedt vanop de mezzanine en een 
deel van een gerecupereerde oude spoor-
wegbrug een vergezicht op het Brusselse 
spoornet en de stad. Het gesloten volume is 
opengetrokken en zelfs de treinreiziger die 
Brussel via het spoor binnenkomt vangt een 
glimp op van de collectie. Nog vóór het einde 
van het parcours werp je opnieuw een blik op 
het heden, het spoorweggebeuren vandaag. 
De cirkel lijkt helemaal rond. De geschiede-
nis, de connectie met het heden en de ver-
schillende ensceneringen in de drie zones: ze 
zorgen voor diversiteit en gelaagdheid. Het 
geheel is hier meer dan de som van de delen. 
Een sterkte van dit museum.

KAZERNE DOSSIN: INLEVING EN PLAATS 
VAN BEZINNING
De gesloten structuur van de Mechelse 
Kazerne Dossin, haar centrale ligging tussen 
Brussel en Antwerpen en een spoorlijn 
naast het gebouw: die combinatie maakte 
hiervan een ideale locatie als deportatie-
centrum tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Twee jaar lang werden van hieruit bijna 
26.000 joden en zigeuners in goederen-
wagons gedeporteerd, de meesten naar 
Auschwitz. Na de oorlog werd het gebouw 
opnieuw een kazerne. Na jaren van verval 
besliste men in de jaren 1980 om hier woon-
gelegenheden onder te brengen en in 
1996 kwam in de voorste vleugel het Joods 
Museum van Deportatie en Verzet. Aan de 
overzijde opende in 2012 een nieuwbouw: 
Kazerne Dossin – Memorial, Museum en 
Documentatiecentrum over Holocaust en 
Mensenrechten. De permanente tentoon-
stelling verhuisde naar het nieuwe gebouw. 
De oude museumruimte werd omgebouwd 
tot een memoriaal en huisvest enkele andere 
functies van de instelling. 

Het nieuwe gebouw, een ontwerp van bOb 
van Reeth en AWG Architecten, gaat zo goed 
als geen relatie aan met de stad. De meeste 
ramen zijn dichtgemetseld met meer dan 
25.000 bakstenen. Er is weinig natuurlijk 
daglicht: alleen op het niveau van de tijdelijke 
tentoonstellingen en aan de kanaalflank zijn 

er openingen. De nieuwe infrastructuur gaat 
op zoek naar inhoudelijke verwantschappen 
met de geschiedenis van de plek en met de 
collectie. Anders dan in andere musea over 
de Holocaust heeft deze instelling maar 
weinig objecten. De collectie bestaat vooral 
uit familiefoto’s en archiefdocumenten. 

De geschiedenis, de connectie met het heden en de  
verschillende ensceneringen in de drie zones: ze zorgen voor 
diversiteit en gelaagdheid.

De objecten en het beeldmateriaal moeten voor zich spreken:  
dat uitgangspunt resulteerde in een minimale vormgeving.



Bij de ontwikkeling van het nieuwe museum 
rees de vraag welke plaats ‘beleving’ zou 
innemen. De ensceneringen van bijvoor-
beeld een deportatie of gaskamer was geen 
optie. Dat zou de feiten bagatelliseren en als 
bezoeker zou je toch nooit hetzelfde gevoel 
ervaren. De emotionele geladenheid is op 
zichzelf zo groot dat men er hier niet voor 
opteerde de emotionaliteit of inleving te 
versterken met een belevingsgerichte ensce-
nering. De objecten en het beeldmateriaal 
moeten voor zich spreken: dat uitgangspunt 
resulteerde in een minimale vormgeving. 

Aan de buitenzijde naast de kazerne staat een 
gerestaureerde deportatiewagon en de toe-
gangspoort tot het nieuwe gebouw verwijst 
naar de schuifdeur van zo’n Holocaustwagon. 
Een indrukwekkende reeks portretfoto’s van 
gedeporteerde mensen hangt verspreid over 
een wand, over de vijf verdiepingen. Ook de 
uitvergrote foto van het treinspoor naar het ver-
nietigingskamp Auschwitz-Birkenau spreekt 
tot de verbeelding. Toch is er een zekere koele 
afstand tussen enscenering en nieuw gebouw. 
Dat is minder het geval in het memoriaal in de 

historische kazerne. De ruimtes zijn kleiner en 
serener (en er was minder drukte toen ik het 
bezocht, ook dat speelt een rol bij de persoon-
lijke beleving). Het museum heeft sinds 2016 
een nieuwe directeur en er zijn plannen om de 
inrichting te herzien. Het blijft een uitdaging 
om met een beladen thematiek een beleving 
te ensceneren. 

DE PLEK, DE COLLECTIE EN HET THEMA
Deze twee musea vertonen gelijkenissen. 
Hun historische gebouw bevat geschiedenis 
en hun nieuwe infrastructuur gaat op zoek 
naar inhoudelijke verwantschappen met de 
geschiedenis van de plek en de getoonde 
collectie. Er ontstaat een wisselwerking 
tussen plaats, collectie en bezoeker. Het be-
levingsaspect staat centraal, maar is bij de 
twee van een totaal andere orde. Er is het 
theatraal geënsceneerde verhaal van de ge-
schiedenis van de Belgische spoorwegen in 
Trainworld, en er is de neutrale enscenering 
van de gebeurtenissen in de Dossinkazerne. 
De belevingsgerichte ervaring gebeurde in 
beide gevallen weloverwogen. In hun ensce-
nering wekken deze musea de beleving op 

die volgens hen wenselijk is voor het thema. 
De ene thematiek of collectie leent zich 
beter voor een theatrale enscenering dan de 
andere, de ene thematiek is toegankelijker 
dan de andere. Als instellingen en ontwer-
pers zich bij hun ensceneringen laten inspire-
ren door de (historische) plek, de tentoon te 
stellen collectie of thematiek en de bezoeker, 
dan krijg je boeiende ensceneringen en 
vormen van gelaagdheid, maar ook differenti-
atie in vormgeving en belevingsvorm. Anders 
gezegd: een gevarieerd museumlandschap!

Bronnen:
www.trainworld.be
Jan Decalf, Het spoor bijster, in: STEPP 18 (dec. 2015), p. 6-10.
Herman Van Goethem, De museale uitwerking van Kazerne Dossin,  
in: OKV 6 (dec.-jan. 2016), p. 34-39.

Monique Verelst 
is stafmedewerker Behoud 

en Beheer/Musea bij FARO, 
Vlaams steunpunt voor 

cultureel erfgoed.

Museum Kazerne Dossin, Mechelen. Foto: Monique Verelst
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Arnoud Odding: 
‘De drie collec- 
ties van Twent-

seWelle hadden geen 
samenhang en het ver- 
haal kwam niet uit de 
verf. Er werd geprobeerd 
het grote verhaal van 
Twenthe te vertellen: 
het verhaal van de 
natuur, dat van de oud-
heidkundige collectie 

en de textielindustrie. Het bleven echter losse 
onderdelen. Het geheel was wel chronologisch 
opgezet, maar daarmee alleen heb je nog geen 
samenhangend verhaal. Er vonden veel wissel-
tentoonstellingen plaats, die zelden verbonden 
waren met de vaste collectie. De onderwerpen 
waren zeer wisselend, waardoor bezoekers niet 
meer wisten wat ze konden verwachten. De 
identiteit van het museum was niet meer te 
begrijpen.’

VOOR FAMILIES EN SPECIALISTEN
‘In oktober 2016 is een start gemaakt met 
het nieuwe TwentseWelle. We staan nog 
aan het begin van een complete trans-
formatie. We hebben ons meer gericht 
op de drie verschillende collecties en 
hebben geprobeerd hierin een bepaalde 
synergie, een samenhang, te ontdekken.’ 
‘Wat we willen bereiken kun je zien als twee 

musea in één. Het eerste is een familiemuseum 
gericht op gezinnen: kijken, je verwonderen en 
vooral meedoen. Het tweede is een museum 
voor de liefhebber, de connaisseur. De liefheb-
bers van deelcollecties en specialisten die hun 
hart ophalen aan een collectie van honderden 
vlinders bijvoorbeeld. Maar ook specialisten 
die ons komen helpen met het digitaliseren en 
die informatie toevoegen aan de uitgebreide 

collectie. We willen een 
kenniscentrum zijn op de 
diverse deelgebieden van 
de collectie, een studieuze 
omgeving met een eigen 
werkplek voor de speci-
alistische vrijwilliger. We 
willen weer een plek zijn 
waar gestudeerd en onder-
zocht wordt. De collectie 
moet ook beter digitaal 
ontsloten worden, zodat 
specialisten ermee aan het 
werk kunnen gaan.’

‘We willen dus twee dingen  
extreem doen. Enerzijds de  
connaisseurs met elkaar en 
met onze collectie verbinden. Anderzijds laten  
kinderen zien wat de mens kan die verbonden 
is met de natuur, welke lessen hij daaruit kan 
leren en hoe hij daar zelf creatief mee om  
kan gaan. Fysiek hoeven de twee formules 
elkaar niet in de weg te zitten. Ze vullen elkaar 
mooi aan.’

GRIP OP DE WERELD
‘Op dit moment gebruiken we meer collectie in 
de tentoonstelling dan ooit en worden de col-
lecties met elkaar verbonden. We richten het 
museum geleidelijk opnieuw in, maar compleet 
anders. Uitgangspunt is de beleving en het 
verhaal dat we willen vertellen. Een voorbeeld: 
in de tentoonstelling De Droom van het Vliegen 
verbinden we Leonardo da Vinci met Icarus 
en de eerste vliegende dino’s, maar ook met 
de vlinders uit onze collectie en het vliegtuig 
van de gebroeders Wright. Als we het hebben 
over robots, gaat het ook over de looptechniek. 
Waarom lopen de nieuwste robots als kippen, 
terwijl oudere robots meer de menselijke gang 
probeerden te benaderen? De tentoonstellin-
gen zijn er niet zozeer om te leren, maar gaan 
vooral over verwonderen. Musea zouden meer 
verwondermachines moeten zijn.’

‘Kijken en je verwonderen zijn de eerste stap 
op de weg naar nieuwe ideeën en mogelijk- 

Arnoud Odding is nu vijf jaar directeur van Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Dat werkt sinds juni 2016 
samen met Museum TwentseWelle, met één directie en raad van toezicht. Museum TwentseWelle zelf is in 
2008 ontstaan uit een fusie van Natuurmuseum Enschede, het Van Deinse Instituut en Museum Jannink. 
Hoe doe je dat: drie collecties en musea fuseren?

Arnoud Odding: ‘Musea moeten 
meer verwondermachines zijn’
Over de fusie van drie Twentse collecties

heden. Naar verbeelding, waardoor je meer 
grip op de wereld krijgt. Het geeft vorm en 
betekenis aan de dingen om ons heen. Die 
verwondering en de verwerking vindt ook 
plaats in De Museumfabriek, een ruimte 
binnen het museum waar families en kinderen 
kunnen bouwen en creëren. De beleving van 
de collectie is het begin van alles. Zo kan een 
olifant naast een Twents los hoes staan om iets te 
vertellen over krachtenverdeling. Kunstmatige 
intelligentie kan verbeeld en verbonden 
worden met onze zachte preparaten.’

OGEN OPENEN
‘Deze manier van tentoonstellingen maken 
vergt een totaal andere manier van denken. 
Mens en creativiteit staan centraal. Het is een 
modus om tot nieuwe dingen te komen. Je 
moet zoeken naar de samenhang binnen je 
collecties, naar verbindende verhalen. Zoals: 
wij mensen gebruiken de natuur om zelf verder 
te komen. Het gaat ons om de verwondering, 
die de basis kan zijn van leren. Leren zélf is niet 
de basis om een tentoonstelling te maken. 
We willen kinderen de collectie laten beleven 
door ze de ogen te openen en ze te laten doen  
en ontdekken.’

Alexandra van Steen
redacteur

Tentoonstelling De Droom van het Vliegen, Museum Twentsewelle

Arnoud Odding.  
Foto: Karoly Effenberger
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‘Kijken en je verwonderen 
zijn de eerste stap op de 
weg naar nieuwe ideeën en 
mogelijkheden.’



Maar waarom focussen op tekst terwijl 
een museumbezoek in de eerste 
plaats gaat over kijken? Het museum 

als plek waar beeldende kunst wordt getoond 
is toch dé plaats om… het beeld centraal te 
stellen? In juni 2017 openen in M de nieuwe 
collectiepresentaties. Toen we de plannen 
voor de nieuwe opstelling maakten, was het 
meteen duidelijk dat die dynamischer moest 
zijn. Wat dat precies inhoudt wisten we nog 
niet scherp, maar intern was iedereen het 
erover eens: we stappen af van het principe 
‘de curator is aan het woord’. We moeten 
verder gaan dan informatieoverdracht. 
Gaandeweg bleek dat beeldgeletterdheid 
een centrale plaats zou innemen. 

BEELDGELETTERDHEID?
We worden met z’n allen gebombardeerd 
met beelden. Je staat er misschien niet bij stil, 
maar je leest een beeld, interpreteert codes en 
ontleedt de betekenis, op basis van jouw per-
soonlijke referentiekader. Dat ontstaat door 

ervaringen, kennis en achtergrond. Een beeld 
kunnen lezen vergt vaardigheden. Je moet 
kunnen kijken, wat eenvoudiger lijkt dan het 
is. Je moet ook kunnen verwoorden wat je 
ziet en verbanden leggen tussen beelden. 
Deze vaardigheden kun je aanscherpen en 
verbeteren. Mensen ontleden instinctief 
beelden, omdat dat de manier is waarop we 

er betekenis aan geven. Maar niet iedereen 
is zich daarvan bewust. Een kunstmuseum is 
per definitie bezig met beeldende materie, 
en is dus goed geplaatst om deze competen-
tie te stimuleren. Door je visuele geletterd-
heid te verhogen kun je creatiever en meer 
weerbaar omgaan met de beeldenstorm die 
dagelijks op ons afkomt. Beeldgeletterdheid 
omvat alle (vereiste) kennis, vaardigheden en 
attitudes om visuele voorstellingen of afbeel-
dingen te begrijpen, te gebruiken en er een 
betekenis aan te geven.

Wanneer je aan collectiebeheerders vraagt om over ‘hun’ stukken te vertellen, wordt het snel duidelijk 
dat er met objecten eindeloos veel verhalen verbonden zijn. Over de geschiedenis van de stad, het leven 
van kunstenaars, kennis van gebruiken en tradities, wetenschappelijk onderzoek naar verflagen... Vaak is 
het publiek aangewezen op wandteksten of audioguides om verhalen levend te maken. Zonder ben je als 
bezoeker verloren.

DE PRAKTIJK
Er bestaan al veel methodieken die bijdragen 
tot een meer dynamische presentatie, met 
ruimte voor reflectie. In M loopt sinds enkele 
jaren een onderzoekstraject met internatio-
nale partners om een wetenschappelijk on-
derbouwde curatoriële praktijk te ontwerpen 
rond transhistoriciteit, het verbinden van 
heden en verleden. Ook dat is eigen aan 
een museumwerking. De uitdaging is nu 
om een nieuwe stap te zetten en in te 
zetten op beeldgeletterdheid. Daar zijn in de 

Iedereen beeldgeletterd! 
Nieuwe collectiepresentaties in  
M – Museum Leuven

Om het concept ‘beeldgeletterdheid’  
uit te testen werkte M met workshops.
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Door je visuele geletterdheid te 
verhogen kun je creatiever en 
meer weerbaar omgaan met de 
beeldenstorm die dagelijks op 
ons afkomt. 



museumwereld al enkele voorbeelden van, 
zoals The Toledo Museum of Art en dichter bij 
huis MOTI Museum Breda.

M keek naar het onderwijs. Daar wordt al 
uitgebreid onderzoek gedaan naar visuele 
competenties en worden methodieken 
ontwikkeld om die te verhogen. Via Lode 
Vandermeersch (KULeuven/HIVA) werd een 
samenwerking opgezet met Envil (European 
Framework of Reference for Visual Literacy, 
www.envil.eu). Dit Europese onderzoekers-
netwerk werkte een model uit om in het 
onderwijs competenties voor beeldgelet-
terdheid te verhogen. Als museum gingen 
we de uitdaging aan om dit model toepas-
baar te maken voor een museale omgeving.

Beeldgeletterdheid bestaat uit een reeks 
vaardigheden: waarnemen, omschrijven, 
creëren, analyseren. Samengevat komt het 
erop neer dat je één of meer subcompe-
tenties definieert en methodieken ontwik-
kelt die daarop inspelen. Met Envil organi-
seerden we workshops om dit model en de 
methodieken uit te werken en te testen, aan 
de hand van concrete voorbeelden. Intern 
pasten we het proces voor het uitwerken van 
de presentaties aan. Terwijl in het verleden 
Publieksbemiddeling vaak pas in een latere 
fase van de ontwikkeling bij het project werd 

betrokken, zaten curatoren en publieksbe-
middelaars nu van bij de aanvang samen om 
het concept uit te werken. Dit proces werd 
gepresenteerd op het International Visual 
Literacy Association Congres, waar specialis-
ten het model konden beoordelen.

KIJKPATRONEN 
In de eerste zaal van het vernieuwde M komt 
een tentoonstelling op basis van de collectie 
die focust op beeldgeletterdheid. De opstel-
ling maakt de bezoeker ervan bewust dat 

hij de betekenis van een beeld ‘leest’ en dat 
die betekenis mee afhangt van de context, 
beeldtaal en eigen ervaringen. De uitdaging 
bestond er voor ons in om dit zonder veel 
‘tekst en uitleg’ te laten zien.

Een voorbeeld. De taferelen uit de passie van 
Christus, een anoniem werk van een 15de-
eeuwse meester, tonen we in het eerste 
deel van de zaal. Daar zijn enkele werken 
samengebracht die historische of religieuze 
taferelen afbeelden. Bij dit soort werken 
moet de toeschouwer de betekenis aflezen, 
aan de hand van de afbeelding en de icono-
grafie. In dit specifieke werk zie je scènes die 
elkaar chronologisch opvolgen, maar dan in 
één beeld. Een ‘juiste’ volgorde om het werk 
te bekijken is er niet en de compositie van 
het beeld leidt het oog. Toch kijkt iedereen 
anders. In dit deel van de presentatie willen 
we de bezoeker daarom laten stilstaan bij de 
subcompetentie van het waarnemen, het 
kijken. We doen dat met een ‘visueel label’: 
een filmpje met het kijkpatroon van mensen 
die óók naar het werk keken. Het laborato-
rium voor experimentele psychologie van de 
KULeuven, onder leiding van prof. dr. Johan 
Wagemans, maakte de opnames. Johan 
vertelt de bezoeker hoe het oog werkt en hoe 
wij als mensen kijken. Door de kijkpatronen 
van anderen te zien word je je er als bezoeker 
meer van bewust dat ook jij op een bepaalde 
unieke manier kijkt. Misschien niet volgens 
het chronologische verhaal, en al dan niet in 
overeenstemming met hoe de kunstenaar de 
compositie van het beeld heeft opgebouwd. 
Ons doel is bezoekers aan te moedigen 
opnieuw naar het werk te kijken en stil te 
staan bij de eigen manier van kijken. 

HORROR VACUI
Alle instrumenten voor publieksbemiddeling 
– muurteksten, labels, visuele labels, vragen, 
voellabels enz. – spelen een grote rol in het 
bespelen van de visuele competenties van 
bezoekers. Ook de plaatsing van kunstwer-
ken doet dat. In de derde museumzaal staan 
we stil bij de vraag hoe het cureren van de 

collectie de betekenis beïnvloedt. Daar gaat 
het over de subcompetentie van de analyse, 
waarbij iemand de context van het beeld 
evalueert en hierin probeert inzicht te krijgen 
om het beeld te begrijpen. In deze presenta-
tie over de geschiedenis van het museum is 
de onderliggende boodschap: iets presente-
ren betekent dat je de bezoeker ‘manipuleert’. 
Door de zaal loopt als het ware een tijdssne-
de. Aan de ene kant wordt de 19de-eeuwse 
horror vacui gesimuleerd. Alle werken hangen 
boven en naast elkaar, naargelang van de be-

schikbare plaats. Aan de andere zijde hangen 
werken naast elkaar, een opstelling zoals wij 
die kennen. Door de simpele vraag ‘Waarom 
hangen werken samen?’ wordt de bezoeker 
opnieuw aangemoedigd om een tweede 
keer te kijken. De werken hangen hier niet 
zomaar, ze zijn gekozen omdat ze zijn samen-
gebracht rond één thema. Door hierop de 
aandacht te vestigen vragen we om kritisch 
te kijken naar de context en het samenspel 
van werken. 

CONTINU EVALUEREN
Deze methodieken werden tijdens workshops 
getest. De echte test wordt die met het 
publiek dat straks het museum bezoekt. M wil 
met de ontwikkeling van deze methodieken 
rond beeldgeletterdheid een labo voor mu-
seologie zijn, waar onderzoek wordt gedaan 
naar ‘kijken’ en naar reacties van bezoekers. 
Kunnen we de competenties rond beeldge-
letterdheid verhogen? Het antwoord op die 
vraag vergt een permanente evaluatie van 
de opstelling. M zal dan ook sterk inzetten 
op een continue evaluatie van het systeem 
zoals het werd uitgewerkt, zodat we ook na 
de opening kunnen aanpassen en bijstellen, 
op basis van de bezoekerservaringen.

De nieuwe collectiepresentatie neemt daarom  
een andere vorm aan. We maken kleine 
thematische tentoonstellingen met de col-
lectiestukken, waardoor we jaarlijks kunnen 
wisselen. Als na evaluatie blijkt dat metho-
dieken moeten worden aangepast, is daar 
ruimte voor. 

Peter Carpreau, Isabel Lowyck en Hélène Verreyke 
maken deel uit van de staf van Museum M in Leuven.
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Door de simpele vraag ‘Waarom hangen werken samen?’ wordt de 
bezoeker aangemoedigd om een tweede keer te kijken. 



Het openingsfeest van het vernieuwde Museum Plantin-Moretus speelde zich ook op de Vrijdagmarkt af. Foto: Ans Brys

Bladeren door boeken, samen met de nieuwe 
museumverlichting de door bezoekers meest op prijs 

gestelde vernieuwing. Foto: Victoriano
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In 2016 is het huis veranderd. Er kwam een 
nieuwe museumopstelling en het complex 
werd uitgebreid met een nieuw depot 
en leeszaal. Om het bezoekerscomfort te 
verhogen werden de bezoekersfaciliteiten 
grondig aangepakt. Met deze ingrijpende 
vernieuwingsoperatie leiden we dit unieke 
Unesco Werelderfgoed de 21ste eeuw binnen.

HUIS ZONDER DREMPELS
Voor wie het museum niet (goed) kent: de 
zogeheten ‘Officina Plantiniana’ is zo goed 
bewaard dat het lijkt alsof drukkers en proef-
lezers elk moment opnieuw hun werkdag 
zullen aanvatten. In de salons hangt de sfeer 
van het leven in Antwerpen in de 16de en 
17de eeuw. Gerenommeerde klanten uit de 
top van de Europese diplomatie, kunstwereld 
en politiek lieten hier hun sporen na in schil-
derijen, boekillustraties, correspondentie… De 
bibliotheken bevatten unieke handschriften 
en pronkstukken uit de Europese drukkunst 
en het archief vertelt van driehonderd jaar 

bedrijvigheid en (woon)cultuur. In de letterkas-
ten ligt een fortuin aan typografisch materiaal, 
zoals hét ontwerp van de Garamond-letter. En 
het Prentenkabinet bewaart meer dan 80.000 
tekeningen en prenten van Antwerpse kunste-
naars van 1500 tot vandaag.

Zo’n museum is een bedevaartsoord voor ty-
pografen, boekenliefhebbers en drukkers. Een 
publieksonderzoek (2015) maakte duidelijk dat 
maar liefst 29% van de bezoekers een professio-
nele link met de boekenwereld heeft. Ongeveer 
85% heeft een diploma hoger onderwijs. Drie 
kwart van de huidige bezoekers bezoekt het 
museum voor de eerste keer. Dat zijn mooie 
cijfers, maar het publieksbereik moet breder. 
Belangrijk is daarbij dat we ons hoogopge-
leide en bovenmatig cultuurminded publiek 
blijven bedienen, maar ook dat we ons bezoe-
kersprofiel uitbreiden door fysieke en mentale 

Het Museum Plantin-Moretus is het woonhuis en de drukkerij-uitgeverij van de gelijknamige familie 
Plantin-Moretus. Zij woonde en werkte er ononderbroken, 300 jaar lang. Sinds zowat140 jaar is het complex  
opengesteld als museum. Weinig andere erfgoedsites verbeelden de idee van baanbrekend vakmanschap zo  
goed: Christoffel Plantijn (1520-1589) zou in zijn tijd zonder twijfel zijn uitgeroepen tot Manager van het Jaar. 

drempels voor individuele bezoekers weg te 
werken. Onderzoek naar de toestand van de 
collectie in de vaste tentoonstelling toonde 
ook aan dat de presentatie aangepast moest 
worden om de (goeddeels papieren) collectie 
beter te bewaren. Nieuwe ledverlichting, 
speciale gordijnen en minder objecten in een 
betere presentatie moeten daarvoor instaan.

INTENSER, RUIMER, SFEERVOLLER
De nood aan een nieuwe museumpresentatie 
was dé ideale gelegenheid om de gedateerde 
opstelling aan te passen aan de noden van he-
dendaagse bezoekers. We wilden een breder 
publiek aantrekken en laten kennismaken met 
de geschiedenis van dit unieke historische 
huis en zijn bewoners. Die behoorden tot de 
top van de 16de-eeuwse Europese industrie, 
diplomatie en intelligentsia, en maakten dat 
Antwerpen en Vlaanderen in de kennisversprei-
ding over Europa een kapitale rol speelden. De 
nieuwe opstelling moest ook duurzaam zijn 
op diverse vlakken: de gebruikte materialen, 
kostenbeheersing, menskracht. Zo moeten 
we al ons papieren erfgoed om de twee jaar 
wisselen. Nog meer uitdagingen: het nieuwe 
museumconcept moest ook een balans vinden 
tussen de museale functie, de context van het 
historische huis, de nood aan de introductie 

Historisch huis, nieuwe 
bezoekerservaring
Het vernieuwde Museum Plantin-Moretus



DIT ZIJN DE STERKHOUDERS VAN DE NIEUWE MUSEUMBELEVING:

1 Wie binnenkomt stapt in een teletijdmachine. De integriteit en de authenticiteit van 
het huis vormen het draagvlak. Lichtwerking en dramaturgie zijn de belangrijkste in-
grediënten om het verhaal vorm te geven. 

2 We nodigen onze bezoekers uit: voel je thuis, neem plaats aan de haard of achter de 
toonbank van de winkel, mediteer in de slaapkamer, blader door de achteloos achter-
gelaten boeken.

3 Een belevingsroute brengt het huis tot leven. Sfeerscheppende films markeren de ont-
moetingen met Plantijn. Je hoort in zijn woorden wie hij echt is. Soundscapes laten de 
drukte op de werkvloer en in het huis horen.

4 Jong en oud gaan actief aan de slag gaan met het drukproces: van gesneden letter tot 
gedrukte tekst.

5 Voel aan materialen en boeken. Doe dat in kleren uit de tijd van Plantijn.
6 Het ritueel van het hanteren van het boek loopt als een rode draad door het bezoek: 

een intelligente bezoekersgids, doorbladerbare boeken, leestafeltjes met leeslichten…
7 Hoogtepunten worden krachtiger belicht: de oudste drukpersen ter wereld, de 

drukkerij, het bedrijfsarchief, de Gutenbergbijbel, de Garamondletter, de familie- 
portretten door Rubens, de unieke Polyglotbijbel, het eerste Nederlandstalige  
woordenboek, de eerste atlas ter wereld…

8 Tien topwerken zijn de ‘helden’ waarmee Plantijn mee de geschiedenis van Europa 
bepaalde. Zij worden aangevuld met kleine, menselijke verhalen.

9 De opstelling is er ook voor niet-boekenliefhebbers. Er wordt gelinkt naar de leef-
wereld van alle bezoekers en het verhaal van Plantijn als uitgever gaat over tijdloze 
thema’s: mens en samenleving, kennisverspreiding, religie/meditatie en taal. 
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van hedendaagse tendensen, publieksverbre-
ding, toegankelijkheid en storytelling.

De kern van de ‘oplossing’ lag in de sterke  
scholenwerking van het museum en de erva- 
ring met maatschappelijk moeilijk bereikbare 
groepen, die we samen met culturele partners 
in de buurt aanspreken. Bij de begeleiding staan 
emotie en beleving centraal om zo een toe-
gankelijker museumverhaal te vertellen. Deze 
aanpak is nu doorgetrokken in de vernieuwde 
vaste opstelling voor álle bezoekers. Met het 
oog op een intensere bezoekerservaring en 
een ruimer publieksbereik zetten we in op meer 
sfeer in het huis. We laten bezoekers ervaren 
hoe het er hier honderden jaren geleden aan 
toeging. We versterken de levendigheid in het 
woonhuis en de bedrijvigheid in de werkplaat-
sen. De beleving wordt zo op een hoger niveau 
getild, maar zonder de authenticiteit en integri-
teit van het huis aan te tasten. 

HET HUIS ALS SCÈNE
Bij de ontwikkeling van de verhalen hebben 
we rekening gehouden met de verwachtingen 
en noden van vijf types bezoekers: gemengde 
gezinnen, Unesco-(city)trippers, nieuwkomers, 
de creatieveling en de specialist. Daarom 
bieden we verschillende belevingsniveaus 
aan: van volledig ondergedompeld worden in 
de sfeer en de leefwereld van de familie in de 
16de en 17de eeuw en beleven hoe wonen 
en werken samengingen, over het je eigen 
maken van de stappen in het drukproces of je 
verliezen in de schoonheid van het individuele 
boek, tot het doorgronden van de complexiteit 
van het uitgeven in een wereld in transitie. 

We hebben geen multimediaal museum 
gemaakt. Wel laten we de bezoekers opgaan 
in het huis, gebruik maken van het huis en 
met een trots gevoel het huis verlaten. Het 
huis is het belangrijkste verhalende element, 
de scène waarin het verhaal zich ontwikkelt. 
Je ontmoet er Christoffel Plantijn en maakt 
kennis met zijn familie en vrienden. Je wordt 
ondergedompeld in het drukproces en volgt 

hoe een ondernemer van wereldformaat zijn 
droom waarmaakt en zijn bedrijf uitbouwt. 
Door het gebouw opnieuw te bevolken met 
de mensen die er woonden en werkten (van 
verschillende leeftijd, herkomst, gender…) kan 
een veel ruimere groep van bezoekers zich 
voortaan identificeren met de rijke geschiede-
nis van het gebouw. We brengen ook een ge-
actualiseerd verhaal, dat niet alleen de link legt 
tussen de (boek)drukkunst in de 16de eeuw en 
de hedendaagse communicatietechnieken, 
maar ook actuele maatschappelijke thema’s 
bespeelt: mens en samenleving, de versprei-
ding van kennis, de wereld in kaart, religie en 
geloofsbelevenis en taal en tekens.

EEN MUSEAAL DNA
Het hele concept is afgetoetst aan het DNA van 
het museum. Een totaalbeleving van think-feel-
do: alles wat we brengen moet deze drie para-
meters combineren en in evenwicht houden. 
En moet een antwoord bieden op deze kern-
woorden en -vragen:
• TOEGANKELIJK: begrijpt een geïnteresseer-

de, maar niet gespecialiseerde bezoeker het?
• HELDER: niet té moeilijk?
• AUTHENTIEK: draagt het bij tot de be-

kendheid van het verhaal van Museum 
Plantin-Moretus?

• WAUW: boeit dit de benieuwde en passie-
delende bezoeker? Draagt het bij tot een 
onvergetelijke ervaring?

• DEELBAAR: kan een bezoeker zijn ervaring  
met anderen beleven en delen? 

• HERINNERING: is dit iets wat bezoekers zich 
blijvend zullen herinneren? Of wat ze zullen 
vertellen aan anderen?

BRON VAN INSPIRATIE
Ook buiten de muren moet het huis een 
zichtbare plek innemen. Plantijn creëerde in de 
16de eeuw aan de Vrijdagmarkt een hub voor 
wetenschappers, waar kennis verspreid werd. 
Hij maakte van Antwerpen een creatieve plek 
voor de ontwikkeling van de boekdrukkunst. 
We vertalen dat naar onze tijd door samen te 
werken met studenten en kunstenaars en met 
de buurt rond de Vrijdagmarkt, in de 16de eeuw 
hét drukkerscentrum en vandaag een hotspot 
van de creatieve industrie. Ons erfgoed moet 
een bron van inspiratie zijn. 

Onze taak is niet volbracht. In 2017 plannen 
we een publieksbevraging om af te toetsen 
hoe de nieuwe presentatie werkt. Ondertussen 
hebben we een interne evaluatie gemaakt, 
omdat we al wat zwakkere punten zien én veel 
bemoedigende opmerkingen krijgen: meer 
DIY voor families op de eerste verdieping, de 
eerste ontmoeting met Plantijn moet meer 
duiding krijgen, de info over de bouwge-
schiedenis van het huis moet duidelijker, de 
route door het museum moeten we nog beter 
aanduiden, de bezoekersgids moet visueel 
bijgewerkt worden en er is nood aan meer 
gespecialiseerde info voor het hoger opgeleid 
publiek. Het werk is niet af. Nooit.

Iris Kockelbergh
is directeur van Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet  
in Antwerpen.



Een tactiele ervaring in het vernieuwde Museum Plantin-Moretus, ©Museum Plantin-Moretus
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E nkele jaren geleden was dat toch nog 
anders. Ik herinner me een bezoekje 
aan het historische huis, samen met 

mijn moeder. We keken onze ogen uit. Op 
onze rondgang kwamen we ook in een kamer 
met een imposante lederen wandbekleding. 
Voor we het goed en wel beseften, stak mijn 
moeder haar wijsvinger uit om aan de muur 

te voelen. ‘Nee, niet aanraken!’, bulderde een 
vrouwenstem uit een donkere hoek van de 
kamer. De suppoost had zich verdoken maar 
zeer strategisch opgesteld, op de loer om nog 
maar eens een ‘verdacht’ individu dat aan die 
muur wilde komen, te onderscheppen. Op 
het nippertje bespaard van een hartverlam-
ming, en onder de indruk van het kordate 

Om met een huizenhoog cliché te beginnen: Museum Plantin-Moretus in Antwerpen is een prachtige plek. 
Dat was het al, en na de feestelijke heropening in 2016 is het nog meer dan voorheen een aanrader. Het 
museale concept is helemaal herdacht: de verhaallijnen zijn aangescherpt en er is geprobeerd om ze zo 
goed mogelijk op de doelgroepen af te stemmen. Dit museum gaat er prat op kwaliteitsvolle en excellente 
bezoekerservaringen te creëren. En dat lijkt aardig te lukken.

optreden van de zeer betrokken suppoost, 
dat moet gezegd, zetten we onze museum-
wandeling stilletjes voort. 

Wat mag en wat mag niet in een museum? 
En hoe beïnvloeden de museumregels en 
de gedragscodes de bezoekerservaring? In 
onze familie staat Museum Plantin-Moretus 

De wijsvinger van mijn moeder
Pleidooi voor het zintuiglijke museum



45

M
us

eu
m

pe
il 

47

sinds die dag voor de ‘vinger-anekdote’, 
waar we nu natuurlijk hartelijk om lachen. 
Maar dat zal wel niet de bedoeling van het 
museum zijn geweest. 

NIET AANRAKEN! OF TOCH WEL?
‘In een museum mag je nergens aankomen.’ 
Vraag het aan jong en oud, van museumont-
kenner tot -liefhebber: deze regel hebben we 
allemaal wel ergens in ons achterhoofd. Heel 
evident, zo lijkt het, maar dat is het niet. Uit het 
historisch onderzoek van Constance Classen 
naar emoties en gedragingen in musea blijkt 
dat in de eerste musea in de 17de en 18de 

eeuw heel andere regels golden. Classen 
baseerde zich op reisdagboeken van wel-
gestelde dames en heren die hun bezoek in 
kleine groepjes aan het Ashmolean Museum 
in Oxford of de Tower of London beschrijven. 
Daar werden ze aangemoedigd om de voor-
werpen vast te nemen, te voelen en er een 
oordeel over te vellen. Zo vergelijkt de Duitse 
reiziger Zacharias Conrad von Uffenbach 
(1683-1734) de stugheid van de vacht van 
een opgezet rendier met dat van een Turkse 
geit. En in de Tower of London beschrijft Von 
Uffenbach hoe hij zijn handen door de tralies 
steekt om de kroonjuwelen op te tillen en te 
voelen hoe zwaar ze zijn. 

Volgens Classen was voelen tot in de 18de 
eeuw het belangrijkste zintuig van de vijf en 
zelfs een ‘teken van beschaving’. De analyse 
van een voorwerp begon met de aanraking 
ervan. Door het te betasten kon het bewijs 
van echtheid en authenticiteit worden 
opgebouwd. Het werd ook aanvaard dat 
objecten mensen ‘in vervoering’ brachten 
en er was dus ruimte voor emoties. En voor 

alle zintuigen. In de loop van de 19de eeuw 
veranderde het perspectief. Bij de weten-
schappelijke instrumenten en methodes die 
toen verder werden ontwikkeld – denk aan 
de microscoop en de meer ‘objectieve’ en 
‘afstandelijke’ wetenschappelijke methodes – 
primeerde de ‘waarneming met het oog’. Het 
fysieke contact met objecten werd langzaam 
maar zeker verlaten, ook in de musea. 
Hierdoor groeide er letterlijk ‘een afstand’ 
tussen object en bezoeker: hun intense, sen-
soriële relatie begon plaats te maken voor 
een afstandelijke, ‘platonische’ en eerder intel-
lectuele verstandhouding. 

Het museumpubliek breidde zich ook uit, in 
aantallen én in sociale ‘klassen’ – om de toen-
malige categorisering te gebruiken. Daardoor 
groeide de vrees van de conservatoren op 
diefstal en de beschadiging van voorwer-
pen. Ook dat was een reden om de hands-
on-mentaliteit te verlaten. (Tussen haakjes: 
in diezelfde 19de eeuw beleeft de functie 
‘behoud en beheer’ een boost en komt het 
tot volle ontwikkeling.) Kortom, dat wij nu 
vooral ‘kijken’ in een museum, voorzich-
tig ‘schrijden’ langs kunstvoorwerpen, ons 
‘beheerst’ gedragen en nergens aan durven 
komen, danken we in grote mate aan maat-
schappelijke ontwikkelingen in de 19de 
eeuw waar we nog steeds mee verbonden 
zijn. Behalve dan mijn moeder.

WAT NU? HET MUSEUM VAN HET GEVOEL
Maar in hoeverre is dit hands-off-model 
houdbaar of wenselijk? In het boek Museum 
van het gevoel. Musea op de huid van de samen-
leving pleiten de auteurs (onder wie onderge-
tekende) alvast voor een radicale omslag. Uit 
een aantal Vlaamse praktijkvoorbeelden blijkt 
het inzicht bij veel musea dat bezoekers een 
‘totaalervaring’ wensen en dat ze dus veel 
meer op alle zintuigen moeten inzetten. Het 
is achterhaald een museumervaring hoofd-
zakelijk als een intellectuele activiteit te zien, 
zoals met name in veel kunstmusea nog te 
vaak gebeurt. Een museumbezoek is pas 
geslaagd wanneer zowel zintuigen als geest 
worden aangesproken. Zoals de schrijfster 
Susan Sontag ooit zei: ‘Voelen is een vorm van 
denken en denken is een vorm van voelen.’ 

Een wezenlijk verschil tussen het 19de-
eeuwse museummodel en dit ‘museum van 
het gevoel’ is trouwens dat ‘de mens’ op de 
voorgrond treedt. In het hands-off-model 
krijgen de objecten alle aandacht en is de 
bezoekerservaring van ondergeschikt belang. 
In het ‘museum van het gevoel’ is dat anders: 
de objecten blijven het hart van het museum 
en verdienen de beste zorg. Maar het gaat in 
de eerste plaats om de bezoekers. Zij worden 
in hun ‘volledige mens-zijn’ benaderd, en niet 
alleen op hun intellectuele competenties 
aangesproken. In dit toekomstmodel richt 
het museum zich op de mens, in relatie tot 
andere mensen en de samenleving. Vandaar 
dat we in ons boek behoorlijk wat bladzijden 
wijden aan ‘morele verantwoordelijkheid’ en 
‘empathie’, sleutelbegrippen voor een heden-
daags, maatschappelijk relevant museum.

EEN HISTORISCHE SENSATIE 
En hoe gaat het nog met het Museum Plantin-
Moretus? In september 2016 heropende het 
vernieuwde museum zijn deuren. Volgens 
Odette Peterink in ons boek is een bezoek per 
definitie een unieke belevenis: ‘Je hoort de 
eeuwenlange geschiedenis van het huis en 

het gewicht van de boeken in de krakende 
vloeren, je ruikt het papier en het oude leer, je 
ziet het schaarse licht en je voelt de voorma-
lige bewoners en bezoekers rondom je. Het 
is een historische sensatie die je meevoert 
naar de gouden eeuw van het 16de-eeuwse 
Antwerpen.’ Men stelt alles in het werk om 
het woonhuis en de bedrijvigheid in de werk-
plaatsen tot leven te wekken en de bezoeker 
een zeer zintuiglijke beleving te geven. 

Daar zorgen onder meer een hoorspel en 
subtiel geplaatste digitale toepassingen en 
schermen voor. Bezoekers kunnen ook zelf 
experimenteren met drukwerk. En ja hoor, 
er is zelfs een ontdek- en doe-ruimte waar je 
stukjes (nagemaakt) lederbehang en binnen-
kort ook (nagemaakt) wandtapijt kunt voelen. 
‘Meer beleving, meer emotie’, is de slagzin van 
dit ‘zintuiglijke museum’.

En mijn moeder? Die voelt zich in het ver-
nieuwde museum alvast helemaal thuis. Ik 
denk dat zij niet de enige is.

Olga Van Oost
is stafmedewerker Musea bij 

FARO. Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed.

In de Tower of London beschrijft 
Von Uffenbach hoe hij zijn 
handen door de tralies steekt  
om de kroonjuwelen op te tillen 
en te voelen hoe zwaar ze zijn. 

Het gaat in de eerste plaats 
om de bezoekers. Zij worden 
in hun ‘volledige mens-zijn’ 
benaderd, en niet alleen op 
hun intellectuele competenties 
aangesproken.

Bronnen
C. Classen, ‘The Sensory Life of the Early Museum’, in: Journal of Social 
History, vol. 40, n° 4, 2007: pp. 895-914.
Van Oost (O.), Van Genechten (H.) en Daenen (R.) (2016) Museum  
van het gevoel. Musea op de huid van de samenleving, Brussel: Politeia/
ASP, 180 p. 

Zie http://www.museumplantinmretus.be/nl/pagina-nieuw-hoorspel- 
brengt-museum-tot-leven
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BRENG UW 

COLLECTIE TOT LEVEN

Wereldwijd gebruiken 

meer dan 3000 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  alm.axiell.com


