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Symposium Tekst in het museum 
Museumvereniging – sectie Publiek & Presentatie 
3 september 2014 

 
Het tekstbordje is waarschijnlijk het meest ondergeschoven onderdeel van 
tentoonstellingen. Maar zeker niet het minst besproken. Op 3 september 
was de tekst in het museum het hoofdonderwerp van het symposium in 
het auditorium van het Rijksmuseum Amsterdam, mede georganiseerd 
door de sectie Publiek en presentatie van de NMV. De zaal zat helemaal 
vol - met educatoren, museumdocenten, tekstschrijvers, directeuren, 
conservatoren, vormgevers en andere belangstellenden – alweer een 
aanwijzing dat het onderwerp belangrijk wordt gevonden. Als 
dagvoorzitter trad op Tracy Metz, directeur van The John Adams Institute 
en journalist. In talrijke presentaties gaven diverse sprekers hun visie op 
het onderwerp. Ook na deze dag kunnen we stellen dat het laatste woord 
over teksten in het museum nog niet gezegd is.  
 
Welkom 
Annemies Broekgaarden, hoofd educatie van het Rijksmuseum heet te 
iedereen welkom en schetste het belang van het onderwerp: “tekst is het 
heetste hangijzer in de museumwereld.” Directe aanleiding voor het 
symposium was het feit dat voor het heropende Rijksmuseum de 
beteksting van de kunstwerken is herzien. En de Afdeling Educatie wil 
haar ervaringen delen en inzicht geven in de  keuzes die er zijn gemaakt in 
het proces. “En daar mag iedereen natuurlijk van vinden wat hij wil; als je 
aan twintig mensen vraagt wat vind je van de teksten in het Rijksmuseum, 
krijg je waarschijnlijk twintig verschillende antwoorden.” Het belangrijkste  
uitgangspunt  was: het Rijksmuseum is een museum voor iedereen. Tekst 
is belangrijk: “Educatie is het middel om de connectie tot stand te brengen 
tussen de collectie en het publiek. Tekst is met meest primaire middel 
daarbij. Met tekst kun je het publiek beter laten kijken en meer laten zien.”  
Maar hoe doe je dat – dat is natuurlijk de kernvraag. “Bij ons hebben alle 
voorwerpen een tekst gekregen; bezoekers gaven aan dat ze dat 
waarderen.” Ook werd onderzoek gedaan naar de ‘ideale’ lengte en tone 
of voic”en het tekstbordjes zelf: de grootte, lettertype, contrast, 
corpsgrootte. De eindverantwoordelijkheid van de inhoud van de teksten 
lag bij de conservator, die van de tekst bij de afdeling Educatie. Maar de 
teksten zijn niet geplaatst voordat de directeur pe rsoonlijk alle 
(drieduizend!) teksten had gezien en goedgekeurd. Hoe een en ander 
gerealiseerd en georganiseerd is, vertelde Renate Meijer, later op de 
middag. 
Een andere aanleiding om een symposium over het tekstbordje te 
organiseren was het experiment van het Rijksmuseum met teksten van 
filosoof Alain de Botton. Hij had de museumteksten kritisch besproken en 
daarom de uitnodiging gekregen om het zelf (beter) te doen. In het 
museum waren tot 7 september grote gele post it-achtige vellen papier 
aan de muur gehangen met zijn teksten.  
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Een tweede welkomstwoord komt van Epco Runia, voorzitter van de sectie 
Publiek en Presentatie en Hoofd Educatie bij het Mauritshuis . Hij gooit de 
knuppel in het hoenderhok met de opmerking dat tekstbordjes eigenlijk 
niet meer van deze tijd zijn: “We hebben allerlei nieuwe media tot onze 
beschikking om het verhaal te vertellen: multimediatours, touchscreens , 
interactief theater desnoods – dat tekstbordje hoort bij de vorige eeuw.”  
Een tijdje geleden kwam bij het bestuur van de NMV-sectie het idee op 
om iets met museumteksten te doen. Runia was niet meteen enthousiast, 
vertelt hij, omdat het onderwerp achterhaald lijkt: 25 jaar geleden 
verschenen er boeken over tekstbordjes, zoals: Om een lang verhaal kort 
te maken. Toen ook wijdde Museumvisie  een heel nummer aan 
museumtekst en was in alle musea het zogenoemde Educanees nog 
gangbaar.  
 Maar in tweede instantie vond hij ondanks alle moderne techniek 
een tekstbordje eigenlijk gewoon een fantastisch medium: het geeft de 
informatie meteen bij het kunstwerk, op de plek waar de 
informatiebehoefte het grootste is. En voor tentoonstellingsmakers niet 
onbelangrijk: een tekstbordje is relatief natuurlijk zeer goedkoop.  
Maar ook al bestaat het tekstbordje al een tijd, de ideale formule ervoor is 
nog niet gevonden. Deze middag is bedoeld om uitwisseling tussen onze 
leden, mogelijk te maken. We staan allemaal voor dezelfde problemen en 
we verzinnen er allemaal oplossingen voor en de Sectie P&P vindt het 
belangrijk om de mogelijkheid te bieden om die oplossingen met elkaar te 
delen.  
 
Teksten in het Rijksmuseum 
Daarna kreeg Wim Pijbes het woord, directeur van het Rijksmuseum. Hij 
vertelde over de volledig nieuwe inrichting: “Het was een enorme 
exercitie, 8000 objecten voorzien van teksten en alle andere educatieve 
middelen. Er is veel gediscussieerd: alleen al over de vraag: moeten de 
bordjes links of rechts van het schilderij? Het is nog altijd een work in 
progress.  
In het Rijksmuseum staat de bezoeker centraal in het denken over 
informatieoverdracht. “Wij staan tussen de bezoeker en het kunstwerk in, 
en daarin willen we zo bescheiden mogelijk zijn.  Wij willen de bezoeker 
niet in de weg staan.” De pure beleving van het object – daar gaat het om. 
“Van collectie naar connectie.” “Jarenlang voerde de academische, 
objectieve mening de boventoon; de officiële smaak. Antwoorden op 
vooronderstelde vragen. Dat geeft de bezoeker weinig kans op respons of 
reflectie. We laten zo te weinig over aan de verbeelding van de bezoeker. 
Wij willen juist uitdagen om opnieuw te kijken en daarmee opnieuw te 
denken.” 
Het werkt het best om ervaringen subjectief te maken, denkt Pijbes. Door 
bijvoorbeeld onderwerpen emotioneel te maken, te vertalen naar de 
persoonlijke leefwereld van de bezoeker. De objectieve informatie is 
natuurlijk heel belangrijk, maar die willen ze verrijken met andere,  
subjectieve. “Daar experimenteren we mee. Eerst hadden we Damian 
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Hirst 2008, toen we de diamanten schedel exposeerden. Hij gaf een 
volstrekt persoonlijke visie op enkele schi lderijen. Hij liet zien wat een 
nieuwe blik op je collectie oplevert. En wanneer de gewoonlijke indelingen 
als barok, worden verruild door spiritualiteit, sterfelijkheid, man -vrouw-
verhoudingen, etc.”   
Hetzelfde deden ze met de tentoonstelling Alain de Botton, of eigenlijk 
zijn interventie. Hij heeft diverse werken in het museum van een tekst 
voorzien – op een uitvergrootte post-it, om het tijdelijke karakter ervan 
aan te geven. Een ander voorbeeld is Daan Rosegaarde die in de 18de-

eeuwse stijlkamers een interactieve koepel oprichtte met folies die 
reageren op menselijke aanwezigheid. Het was er drukker dan ooit. In de 
Philipsvleugel willen ze dit soort dingen in nabije de toekomst ook doen.  
Pijbes is van mening dat een museum niet alleen maar dient om 
kunstwerken te laten zien, maar vooral ook om verhalen te vertellen. “En 
die verhalen die vertel je vooral in de ruimte tussen de objecten. Door 
dingen naast elkaar te hangen. Nauurlijk is het tekstbordje nog steeds de 
meest efficiënte manier om heel kort informatie toe te voegen aan wat je 
ziet. Maar aan de andere kant: we hebben hier 8000 objecten, als je van 
al die objecten een tekstbordje moet lezen. Dat gaat ten koste van het 
kijken naar de schilderijen. ”   
 In een kort vraaggesprek met Wim Pijbes dat volgt, kaart Tracy Metz 
het project van Alain de Botton aan. Pijbes: “Alain de Botton is een soort 
provocatie waarbij tekst en beeld elkaar haast in de weg zitten.” Die 
teksten zijn te lang, zo beaamt hij als Tracy ernaar vraagt. En of hij 
verbaasd was door de vele reacties op deze presentatie: “De 
tentoonstelling is verguisd en bejubeld, internationaal. Dat is goed; het is 
niet onopgemerkt gebleven. Ik heb natuurlijk liever positieve kritieken, 
maar we verkopen iedere week 4 à 500 catalogi van Alain – dat is wel een 
indicator voor hoe een tentoonstelling wordt gepercipieerd: Als je het ruk 
vindt, koop je meestal niet de catalogus.”  
 
Skype interview met Alain de Botton over zijn interventie in het Rijks 
Art is therapy heet de presentatie – die heel toepasselijk dan ook eigenlijk 
een interventie wordt genoemd. Het gaat is een project waarbij Alain de 
Botton enkele werken in het museum heeft voorzien van een tekst. De 
teksten zijn heel anders dan gebruikelijk in musea. Door het hele museum 
heen verspreid zijn aan de wanden gele vellen papier bij kunstwerken aan 
de muur geplakt – grote post-its – met zijn interpretaties/associaties. Niet 
per se gaan deze teksten over wat je zie t, maar vooral over wat je ermee 
zou kunnen: kunst als therapie.  
 
Tracy Metz ondervraagt hem over zijn keuzes en overwegingen bij deze 
aanpak.  
Hoe koos je de 200 werken uit die je opgenomen hebt is de presentatie? 
Er zijn schilderijen, een stoel, een vliegtuigmodel…Heb je de post-its 
gelijkelijk verdeeld over de zalen, of zit er een andere gedachte achter?  
De Botton: “Ook al hadden we niet helemaal de vrije hand, we wilden 
laten zien dat de methode die we hanteerden, voor een vele soorten 
kunstwerken toepasbaar was. Het ging ons om de variëteit. En het ging er 
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ook om, welke kunstwerken spreken alle mensen aan. Sommige grote 
werken laten mensen koud, andere misschien wel kleine dingen kunnen 
ons juist opwinden. We zijn uitgegaan van ons eigen enthousiasme. ”  
 
Sommige mensen vonden de teksten bevrijdend, omdat ze bewijzen dat 
kunst niet alleen maar over kennis gaat, maar net zo goed over emotie.  
Een tekst over 18de-eeuwse glazen bijvoorbeeld gaat over het belang van 
aardig zijn. Om ons te laten nadenken over hoe kwetsbaar deze 
voorwerpen zijn. Wilde je mensen bevrijden van de last van kennis? 
“Aan de basis van de tentoonstelling ligt een simpele vraag: waar dient 
kunst voor? De meeste mensen vermijden deze vraag, uit angst dat het 
antwoord te banaal is, of onmogelijk te beantwoorden.  
Door de eeuwen heen heeft kunst een specifieke functie gehad: de goden 
eren, de samenleving bij  elkaar houden of mensen zekerheid te geven en 
troost te bieden, omdat het leven hard kan zijn.  
Ons eigen tijdperk is bijzonder, omdat wij proberen een antwoord te 
vinden op de vraag naar het doel van kunst. We leven in een functionele 
wereld, vooral in kapitalistische samenlevingen heerst de opvatting dat 
alles zich uitbetaalt. Ik geloof in de antieke opvatting dat kunst juist een 
uitweg is van dit utilitarisme. Het is een gebied waar mensen vrij zijn, en 
waar geen eisen worden gesteld. Maar dat betekent niet dat kunst geen 
functie heeft.”  
 
Is het nou juist niet een van de voorrechten van kunst dat het er alleen 
maar is voor zich zelf; kunst om de kunst? 
“Daar ben ik het heel erg mee oneens. Wanneer mensen zeggen: 
natuurlijk heeft kunst een functie, gaat het over een verkeerd idee van wat 
functie is. Men denkt vaak in termen van een praktische functie: kan het 
iets optillen, bijvoorbeeld. Mijn idee van functie is anders: Aristoteles 
vertelde zijn dichters dat de functie van tragedie catharsis (lett. reiniging) 
is voor de angsten van de samenleving. Dat is een functie: iets wat angst 
bestrijdt. Niet praktisch of economisch, maar socio-psychologisch dus.  
Wat is een psychologische functie? Bijvoorbeeld: je opbeuren, om je 
minder alleen te laten voelen, om je af te leiden van angst, om je liefde t e 
laten voelen, dat soort dingen.  
De functie van kunst in de christelijke samenleving was om ons dichter bij 
de waarheid van de evangeliën te brengen. En ons het ‘juiste’ leven te  
laten leven. Voor andere mensen kan het doel zijn: ons te herinneren aan  
de schoonheid van de natuur. Veel van de psychologische functies 
hebben te maken met de geestelijke gezondheid in brede zin. We zijn 
allemaal een beetje gek en op zijn best geeft kunst ons wat ‘elements of 
sanity’”.  
 
Een van de post-its hangt bij de receptie van de personeelsingang van het 
museum. Daarin staat dat kunst ons specifieke en nuttige dingen heeft te 
zeggen.  
“Ik zeg het met opzet wat gechargeerd. Omdat we in een samenleving 
leven, waarin er veel te doen is over angst en nuttigheid. We wilden 
ergens natuurlijk ook het debat op gang brengen. Ter vergelijking: jaren 
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geleden heb ik een boek geschrevenen: How Proust can change your life . 
Ik gaf het met opzet een polemische titel. En iedere proustiaanse 
geleerde stond op zijn achterste benen: deze man verraad Proust. Maar ik 
was heel serieus toen ik deze titel koos. Het was helemaal niet ironisch 
bedoeld; ik denk echt dat Proust je leven kan veranderen – dat kunst 
therapeutisch is. Maar provoceren is natuurlijk ook een stilistische truc.” 
 
Er zijn heel veel reactie gekomen op jouw interventie. Ook negatief . Je 
teksten zijn bijvoorbeeld infantiel genoemd. Heeft dat jouw ideeën over de 
rol van teksten in musea veranderd?  
“Het is vooral vervelend voor het Rijksmuseum, dat er negatieve reacties 
zijn geweest. Mijn hele carrière heeft mijn houding ten opzichte van 
cultuur serieuze oppositie opgeroepen. Het zijn vaak de mensen, die 
werken in de musea en zichzelf beschouwen als de poortwachters van het 
terrein van cultuur. Deze zijn het niet eens met de utilitaristische 
benadering. Het argument dat zij hebben is altijd hetzelfde: dit 
kunstobject kan niet worden beschreven in deze termen, het kan niet zo 
functioneel worden uitgelegd. Kunst moet juist mysterieus en complex 
zijn. Ik vind het jammer, want het dient uiteindelijk iets wat we allemaal 
belangrijk vinden: de plaatsbepaling van cultuur in de samenleving. Ik 
vind dat we vele verschillende reacties op kunst moeten koesteren.  
Het Rijksmuseum heeft echt een moedige stap genomen door een barbaar 
binnen te laten. Ze hebben een ‘heidense ’ methode van kunst 
interpreteren getoond in het meest prestigieuze museum van Nederland. 
 Maar laten we twintig jaar wachten; want we zijn als samenleving 
nog steeds aan denken zijn over de vraag: waar dient  kunst voor. Deze 
tentoonstelling was een bijdrage aan dat debat. We worstelen nog steeds 
met het onderwerp, en dat geeft niet ; we doen dit tenslotte pas 200 jaar . 
We zijn nog aan het denken over wat een museum eigenlijk moet zijn. Het 
Rijksmuseum heeft zijn nek uitgestoken en daarvoor verdien het alle lof!  
 
De praktijk in het Rijksmuseum  
Na deze filosofische beschouwing, terug naar de praktijk van het 
tekstbordje. Renate Meijer van de educatieve afdeling van het 
Rijksmuseum, legt uit hoe de tekstbordjes in het nieuwe Rijksmuseum tot 
stand zijn gekomen. Het was een complex proces, dat wordt meteen 
duidelijk als ze het stroomschema laat zien, waarin alle stappen staan die 
gezet moesten worden om tot het tekstbordje te komen – meer dan dertig! 
En tijdens het proces zijn er zelfs nog stappen toegevoegd. Er waren zes 
verschillende afdelingen betrokken, en dan nog enkele partijen van 
buiten.  
 “Het was nogal een operatie”, zegt Meijer dan ook. Het uitgangspunt 
was, dat ieder object een tekst kreeg, met uitzondering van de speciale 
collecties. Ruim 3000 tekstbordjes –of etiketten, zoals ze in het 
Rijksmuseum worden genoemd- moesten er komen. Vastgesteld werd hoe 
lang de teksten mochten worden: objectteksten maximaal 60 woorden, 
groepsteksten ook 60 woorden, zaalteksten 150 woorden en  een ‘eeuw-
tekst’ 80 woorden.  
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 Om eenheid in de teksten te creëren en om de schrijvers een 
houvast te geven, is een schrijfwijzer ontwikkeld  – deze telde meer dan 
twintig pagina’s. Met name de wijze waarop  de gegevens van het 
kunstwerk precies werden genoteerd, bovenaan het bordje, kostte nogal 
wat hoofdbrekens. Over de teksten zelf werd afgesproken dat de teksten 
moesten vooral dienen als kijkwijzer. Verder is bepaald dat er geen jargon 
werd gebruikt, dat er geen voorkennis verondersteld zou worden  en dat de 
teksten puntig, direct en expliciet geformuleerd moesten worden, maar 
niet te populair. Enzovoort.   
 Zo’n twintig conservatoren hebben de teksten geschreven; de 
afdeling educatie, met drie educatoren, was verantwoordelijk voor de 
redactie. En die redactie was soms fors. Een voorbeeld van een tekst voor 
en na redactie illustreert dat:  

Vaas,  Antoine Vechte, Parijs 1843 
Voor:  
In deze vaas concentreert zich de 19de-eeuwse bewondering 
voor beroemde renaissancekunstenaars in zilver. Net als in de 
16de eeuw, demonstreert Vechte zijn fantasie en virtuositeit. In 
de voorstellingen, versieringen en sculpturen herleeft de 
vergeten kunst van het drijven in zilver. Met hamer en ponsen 
(stiften) bereikte hij een persoonlijk handschrift, waardoor zijn 
vaas als uniek kunstwerk werd gewaardeerd.   
 
Na: 
Kronkelende zeegoden, monsterlijke vissenkoppen op de voet en 
zeemeerminnen de zich rond de handvatten slingeren: deze 
dynamische zilveren vaas krioelt van de mythologische 
zeewezens. Het centale tafereel toont Neptunus, de heerser van 
de zee, die de golven temt.  
Met hamer en pons (stift) maakte Antoine Vechte de 
fantasievolle decoraties, zowel in het platte vlak als 
driedimensionaal. Zijn inspiratiebron was de zilverkunst van 
beroemde 16de-eeuwse renaissancekunstenaars.  

 
In plaats van de geplande anderhalf jaar , zijn ze drie jaar mee bezig 
geweest met het tekstenproject. Ze zijn tevreden in het museum over de 
resultaten, ook de meeste reacties zijn positief.  
Evaluerend was de ervaring in het Rijksmuseum dat al die regels en de 
schrijfwijzer zeer nuttig waren. Ze geeft dan ook de tips om, als je ooit 
voor zo’n operatie staa t, een en ander strak te organiseren. En op tijd de 
vormgeving te starten en de fysieke plaatsing van de bordjes in te 
plannen. Dat laatste is iets wat snel vergeten wordt, als de zalen worden 
ingericht; het kan vervelende problemen opleveren als op dat moment niet 
aan de tekstbordjes gedacht wordt . En de laatste tip : “Accepteer de 
complexiteit ervan.” 
 
Na afloop van Renates relaas stelt Tracy Metz een paar vragen aan 
Renate en aan Martine Gosselink, hoofd Geschiedenis van het 
Rijksmuseum.  
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Zo’n schema met al die stappen; wordt het dan niet onnodig moeilijk? Ik 
moet toch aan een gezegde denken: als je iets door een commissie laat 
doen, begin je met een paard en eindig je met een kameel.  
Martine: Het ziet er afschrikwekkender uit dan het was. Iedereen heeft 
een ander idee over wat een goede tekst is. Conservatoren denken 
anders dan educatoren; kunsthistorici denken weer anders dan historici.   
Het was weliswaar een moeizaam proces, maar we zijn blij met het 
resultaat.  
 
Wie heeft het laatste woord, conservator of educator?  
Martine: waar het inhoud betreft de conservator, waar het om de vorm 
gaat de educator. Dat ging niet vanzelfsprekend goed; sommige teksten 
werden heel vaak heen en weer gestuurd – met stijgende ergernis. Er is 
een mooi compromis bereikt tussen jargon en niet-jargon. Ik sta op het 
standpunt dat we er zijn om mensen iets te leren, dus we mogen best 
jargon gebruiken. Het woord allegorie bijvoorbeeld kan best. Maar bij 
sommige teksten was de inbreng van de educator essentieel .  
 
Tracy: kennis is geen garantie voor een goede pen… 
Renate: zeker niet, en daarbij: niet iedereen heeft de zelfde interesse en 
invalshoek, schrijfstijl . Als je teksten laats schrijven door veel 
specialisten, krijg je heel diverse teksten. Wij wilden één  handschrift voor 
in het hele museum. 
 
Tracy: wat zijn de “lessons learned”  
Martine: We hebben kritiek gekregen en we zijn om tafel gaan zitten met 
die mensen. Iemand zei: jullie denken vanuit het object! Maar ja, dat is 
juist onze taak. Wij moeten de objecten laten spreken. Maar goed, we zijn 
niet blind voor kritiek. We moeten blijven leren en praten dus ook met 
criticasters.  
 
Pecha Kucha’s  
Er volgde een ronde van pecha kucha’s. Een pecha kucha is een uit 
Japan overgewaaide presentatievorm: een diavoorstelling van 20 
afbeeldingen, die allemaal precies 20 seconden getoond worden. De 
spreker is dus gedwongen om behoorlijk to the point en creatief te zijn. 
Vier vertegenwoordigers van verschillende musea gaven in het kort een 
presentatie over tekstbordjes in hun museum. 
 
Liesbeth Noortwijk van het Dordrechts Museum  beet de spits af. Haar 
museum werd door Rutger Pontzen in de Volkskrant genoemd als een 
voorbeeld waar de teksten wel goed zijn. “En prompt organiseren we  een 
tentoonstelling, de teksten geschreven zijn door het pubbliek.” Het gaat 
om een tentoonstelling waarin de werken gekozen zijn door middel van 
stemmen van het publiek. En op de tekstbordjes staat hun  motivatie. Zo 
staat er bij Strandezels van Anton Mauve: “Ik hou van dieren en vind het 
cool hoe de wind geschilderd is” – opgemerkt door de 10-jarige Laura.   
Het geeft geen informatie over de schilder of het schilderij, maar zo’n 
opmerking maakt dat je anders naar het schilderij gaat kijken : hoe heeft 
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Mauve dan de wind geschilderd? En misschien kijk je ook nog steeds door 
haar ogen naar het schilderij ernaast. “En daar gaat het uiteindelijk om; 
om het plezier van het zien.”  Niet alleen in deze tijdelijke tentoonstelling.  
Maar hoe zijn de teksten als het museum ze zelf schrijftt? De teksten in 
het Dordrechts Museum zijn de verantwoordelijkheid van de educatoren. 
Ze worden doorgaans geschreven door de conservatoren of door externe 
schrijvers, en geredigeerd door de afdeling Educatie.  
 
Er is wel wat veranderd in de toon van de teksten s inds een paar jaar. 
Van Noortwijk geeft een voorbeeld van een tekst van vroeger:  

Ook in schilderijen die strikt genomen geen stilleven zijn, tonen 
kunstenaars graag hun kwaliteiten als stillevenschilder. De kuip 
met vissen op dit marktstuk van Jacob Cuyp is daar een goed 
voorbeeld van. Verschillende soorten riviervis zijn gedetailleerd 
weergegeven. De aandacht voor de vissen en de nadruk op geld, 
precies in het midden weergegeven, zouden kunnen betekenen 
dat ….etc. 

 
Het tekstbordje bij het schilderij tegenwoordig: 

Is dit een realistische weergave van de vismarkt of suggereren 
de blikken en gebaren iets anders? De handel in vis werd in 
Cuyps tijd nogal eens met seks geassocieerd. De schilder zelf 
ging het misschien wel vooral om zijn veelzijdige talent te to nen. 
Inclusief een grapje; de man rechtsachter is Jacob Cuyp zelf.   

“Al met al lijkt het wat minder op een kunsthistorisch college , het is licht 
van toon en is wat associatiever .” 
 
In een museum komt alles binnen via het oog. Je scant, leest van een 
afstandje. Dan is vormgeving heel belangrijk. In het Dordrechts Museum 
hebben alle zalen titels, maar ze heten bijvoorbeeld niet Haagse School, 
maar Licht, lucht en water – ook weer associatief. De titel moet het 
verhaal van de zaal neerzetten. Dan zie je de zaaltekst (B-tekst), die is 
kort en heeft twee delen, een vet gedrukt deel en een niet -vet. Daardoor 
oogt zo’n tekst prettiger. Dan het tekstbordje. Daarbij wil het oog twee 
dingen tegelijk: van een afstand mooi, subtiel en bescheiden; van dichtbij 
goed leesbaar.  
 Maar ook in Dordrecht zijn ze er nog niet helemaal uit: mooi en 
functioneel zitten elkaar al gauw in de weg. Het blijft een puzzel met 
kleur, contrast, spatiëring, sticker of een bordje? Kan het misschien ook 
zonder tekstbordjes? Daar wordt nu het Dordtse Museum Huis Van Gijn 
volop mee geëxperimenteerd.  
 
Daar kon Erik van der Velde van de Twentse Welle mooi op aanhaken in 
zijn presentatie: “Mijn praatje gaat over géén teksten.” 
In Twentse Welle is geprobeerd het verhaal van de mens in zijn 
natuurli jke omgeving over te brengen op het publiek. Van de tijd van 
jagers en verzamelaars tot nu.  In plaats van teksten kozen ze voor een 
interactieve opstelling. Een voorbeeld is een opstelling met een vraag en 
antwoord spel. Een ander voorbeeld is bodem en water: hier schuift het 



 

9 
 

publiek aan knoppen en kan het zelf water toevoegen of weg laten vloeien 
en kan zo meteen zien wat dat betekent voor de vegetatie.  
Ander voorbeeld: “We hebben een gokkast. Je gooit er een muntje in, 
speelt een spel en na drie minuten heb je in de gaten hoe  
de economische situatie in de middeleeuwen was. Mensen vinden het 
leuk.”  
Een ander voorbeeld is het levende beeldverhaal gemaakt.  “We hebben 
15 mensen geïnterviewd uit andere culturen. Die verhalen zijn allemaal op 
papier gezet en op de website en op de computer in het museum te zien. 
Maar niet als tekst. We hebben een aantal bedrijven gevraagd een 
oplossing te bedenken in een pitch. De een kwam met objecten bij die 
verhalen, een ander met koffers met die verhalen Maar toch steeds weer 
veel tekst in beeld. Uit eindelijk zijn we gekomen op Thuis, waarbij je als 
bezoeker op de bank gaat zitten en letterlijk op bezoek bent bij die 
persoon. Door middel van projecties op de wand en kasten waar 
verschillende objecten uit naar voren komen. Zo is er een heel levendig 
beeldverhaal, dat veel toevoegt aan het verhaal van de bewoner.”  
 Wil je een soort rondleiding door de opstelling kun je kiezen uit een 
tour ingesproken door met Astrid Joosten, of –als het wat luchtiger mag-  
Herman Finkers. “Bij ons zie je dus nergens grote tekstborden. Niet zo, 
dat het een drempel is voor het publiek. We hebben natuurlijk wel teksten, 
maar die zijn steeds opgenomen in de vormgeving.”  
Het zijn dure oplossingen, die natuurlijk niet voor  iedereen zijn 
weggelegd. Ook niet altijd voor Twentse Welle; in de tijdelijke 
tentoonstellingen werken  ze wel met de traditionele tekstbordjes.  
 
Jan van Zyverden van het Fries Museum (tegenwoordig werkzaam bij 
het Drents Museum) vertelde hoe het in het Fries Museum omgegaan 
wordt met tekst. Er is geen uniform systeem toegepast in het museum; 
vanuit de gedachte dat elke tentoonstelling een nieuwe belevenis is. De 
teksten, in welke vorm dan ook, vormen een integraal onderdeel van het 
geheel.  
 Heel belangrijk vinden ze de aantrekkelijkheid van de tekst. 
Voorbeeld: “Het zwaard van Grote Pier, de Friese Mladic”  daagt iets meer 
uit dan “Duitse tweehander met gevest van geitenleer”. In de tekstplannen 
voor de tentoonstellingen hebben ze dan ook altijd veel aandacht besteed 
aan de tone of voice . Een ander speerpunt was de begrijpelijkheid van de 
teksten: “Van nature schrijven wij, conservatoren en educatoren  volgens 
de Europese schaal op C1 en C2 niveau – dat betekent dat 85% van de 
bevolking het eigenlijk niet begrijpt. We zijn daarom op het B1- taalniveau 
gaan schrijven. Dan kan 80% van de Nederlanders je in elk geval 
begrijpen.” Volgens onderzoekers schijnen ook hoogopgeleiden veel liever 
eenvoudige teksten te lezen. Wil je aantrekkelijk en begrijpelijk schrijven, 
dan heb je opleiding nodig – vonden ze in het Fries Museum. Dan maakt 
het niet uit of je educator bent of conservator of marketeer. Ze hebben 
dan ook incompany trainingen gevolgd als:  schrijven voor kinderen, 
creatief schrijven, schrijven van eenvoudig Nederlands etc.  
 Een belangrijk punt was ook het schrijven in de Friese taal. Het 
Fries is in een groot deel van Friesland de voorkeurstaal. “We spreken 
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een nationaal publiek aan met onze tentoonstellingen, dus het zou voor 
de hand liggen om alles tweetalig uit te voeren. ” Maar er is gebleken dat 
Friezen liever Nederlands lezen dan Fries. Dat vroeg om een creatieve 
oplossing: bezoekers kunnen het Fries ervaren, door Friese citaten aan 
de muur en hier en daar wordt een Fries begrip geïntroduceerd. Als je de 
WC zoekt in het museum, moet je de bordjes Huskes volgen, met 
universele pictogrammen erbij, zodat het onmiddellijk duidelijk is.  
 In het Fries Museum wordt voor elke tentoonstelling een tekstplan 
op maat gemaakt. De teksten moeten de beleving van de bezoeker 
ondersteunen. Daarbij bleken ontwerpers af en toe wel een hindernis; zij 
bleven bijvoorbeeld tot vervelens toe vasthouden aan het traditionele 
tekstbordje rechtsonder. Of ze vergaten de teksten simpelweg. De 
mooiste oplossing vond Van Zyverden zelf de teksten in de tentoonstelling 
Horizon. Daar schreef de gastconservator de ob jecten letterlijk aan 
elkaar, de zinnen vormen lange lijnen op de muur, tussen de kunstwerken 
in.  
 
Loes Janssen (educator) en Nick Aikens (conservator)  
vertegenwoordigen het Van Abbemuseum. “Soms gaat het mis” openen 
zij hun bijdrage, doelend op de gepeperde kritiek op hun tekstbordjes 
onder meer van Rutger Pontzen in de Volkskrant . “Tot 2009 werden we 
wel het tekstmuseum genoemd, we hadden per zaal wel zo’n 800-1000 
woorden. Dat was teveel.” Conservatoren willen vaak elk detail uitleggen. 
Nick Aikens steekt de hand in eigen boezem. “We werken ergens jaren 
aan en willen dan ook alles delen. ” Maar de conservator moet een stap 
terug doen, vindt hij zelf ook.  
 In 2009 hebben ze een experience designer uitgenodigd, om mee te 
denken hoe die stroom aan informatie in te dammen. In de tentoonstelling 
Play konden mensen in het museum een rol kiezen. Bijvoorbeeld die van 
pelgrim: de hard core  bezoeker die heel veel informatie wilde en zijn 
eigen kennis wilde toetsen. De flaneur wilde juist intuïtief door het 
museum gaan en zich door alles laten verbazen. Door zelf te kiezen kon 
de bezoeker zelf vormgeven aan zijn bezoek.  Na het experiment met Play 
zijn ze niet teruggegaan naar de lappen tekst. Tegenwoordig wordt met de 
teksten bezoekers een duwtje gegeven in de goede richting, zo dat er 
ruimte blijft voor de bezoeker om zelf na te denken.  
 In het Van Abbemuseum wordt gewerkt met eigentijdse kunstenaars. 
Dat werpt weer andere vragen op, dan historische of thematische 
tentoonstellingen. Zij  geven voorrang aan de stem van de kunstenaar zelf.  
Ze zijn nog steeds aan het experimenten met tekst . Nick: “Het museum 
moet overwegen wat zijn rol is in de samenleving. De vraag hoe om te 
gaan met tekst is deel van een bredere discussie in het museum, namelijk 
hoe we onze relatie met het publiek willen definiëren.”   
 
James Bradburne – Keynote speaker 
Hij introduceerde zichzelf op een tekstbordje: James Bradburne, nu 
directeur van het Palazzo Strozzi paleis in Florence, heeft in diverse 
musea over de hele wereld gewerkt, onder meer bij het NeMo in 
Amsterdam. 
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Hij wil het hebben over wat we doen in het  museum. De beste definitie 
komt in zijn ogen van Nelson Goodman: “Museums are institutions for the 
prevention of blindness” (1988). Dat doen musea door kunstwerken te 
laten werken. We moeten we weten wat we in een museum doen, om te 
kunnen bepalen wat we met labels doen. Met label bedoelt hij meer dan 
alleen het tekstbordje, hij doelt op “alles wat we doen om in het museum 
betekenis te creëren”. 
 
 Toen Bradburne in 2006 directeur werd was het Palazzo Strozzi een 
plek waar andere mensen tentoonstellingen in maakten. Hij wilde dat het 
museum zelf tentoonstellingen ging maken. “We moesten het leren, dus 
we werden een soort laboratorium. De belangrijkste vraag die we  
formuleerden was niet zozeer waarom kom je naar Florence, maar juist 
waarom kom je terug. Dus wij werden een leeromgeving waar we 
ontdekten hoe we steeds iets nieuws konden toevoegen. Elke 
tentoonstelling die we maken, is een nieuw museum; we vinden elke zes 
maanden het museum opnieuw uit: we moeten objecten hebben, labels 
maken, educatieve programma ’s maken – noem maar op.” 
Een belangrijke vraag is: waarom maken we tentoonstellingen? We 
brengen in essentie objecten in gevaar. Dure objecten. Waarom doen we 
dat? Ons doel is niet om geld te verdienen. Waarom dan wel?  
1. We willen nieuwe kennis creëren.  
2. We restaureren de objecten voor de tentoonstellingen. Kleinere musea 
hebben vaak de middelen niet.  
3. Om de bezoekers te transformeren: als een bezoeker de tentoonstelling 
verlaat, moet er iets veranderd zijn in die persoon. Hij moet een 
kunstwerk op een nieuwe manier hebben ervaren of nieuwe kennis 
hebben opgedaan. “We willen n iet de zoveelste ‘show’ zijn.”  
 Dat brengt hem op de tegenstelling conservator versus educator . 
Om goede tentoonstellingen te maken, heb je een goede conservator 
nodig. Iemand moet er verstand van hebben. En we hebben ook goede 
educators nodig. En die moeten samenwerken: “Wij werken in het Palazzo 
Strozzi op de langzame manier, wij gaan pas verder als er consensus is 
onder het hele kernteam van zeven mensen. Waar het ook over gaat – de 
kleur van de muur of de schrijvers van de teksten. ”  
  
Als we het hebben over teksten, hebben we het alleree rst over het bordje 
zelf. De afmetingen, de lengte van de tekst en de plaats waar het hangt. 
“Wij vinden twee dingen belangrijk: het moet ten eerste begrijpelijk zijn en 
te tweede leesbaar, in de zin van: je moet ze kunnen zien van een afstand 
van drie meter.” Dat zijn regels gebaseerd op ergonomie. De plaatsing 
varieert, dat is onderdeel van het experiment in het laboratorium. Zo zijn 
ze wel eens aan de achterkant van de vitrines geplaatst – als je 
binnenkomt zie je alleen kunstwerken.  Labels voor kinderen zijn tussen de 
labels voor volwannen in geplaatst. Of de teksten zijn onder de werken 
geplaatst, onder een hoek. Zo dat je niet hoeft te bewegen om de tekst de 
lezen, je hoeft alleen maar iets lager te kijken. Bij andere een 
tentoonstelling hadden ze de teksten bij de banken geplaatst, zodat 
mensen konen zitten lezen. Het lijkt erop dat deze manieren worden 
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gewaardeerd door het publiek. We krijgen meer positieve dan negatieve 
commentaren. 
 
Wat willen we dan met die teksten? We wil len dat mensen langer kijken 
naar een schilderij, we willen dat ze meer zien, of iets nieuws zien, het 
beter begrijpen, geraakt worden - we willen een heleboel dingen eigenlijk.  
De reden waarom het label problemen opleveren is dat het de vraag 
oproept wie er wat mag zeggen, en wie heeft het laatste woord? “Wij 
hebben het beleid dat conservatoren niet de teksten schrijven. Curators 
hoeven niet de beste schrijvers te zijn. Bovendien: de beste curator zal 
vergeten zijn hoe het is dingen niet te weten; terwijl ze het verhaal 
moeten vertellen aan iemand die geen voorkennis heeft.”  
 Bradburne pleit ervoor om het niet te beperken tot één persoon, 
maar om juist het museum open te gooien voor “other voices”.  Hij noemt 
diverse voorbeelden van other voices, die in zijn museum hebben 
gesproken. Bijvoorbeeld: bij de Cézanne-tentoonstelling in 2007 zijn naast 
de teksten van het museum, teksten van twee meisjes, 11 en 13 jaar, 
geplaatst. Dit schreef de medewerker: 

There were three paintings of Bathers in de 
Fabbri collection painted between the end 
of the 1870s and 1885. It was one of 
Cézanne’s favourite subjects, treated in 
more than 140 watercolours, drawings and 
oil paintings. He showed an early interest in 
nude studies but his f igures were far 
removed from anatomical precision: they 
were distorted and depicted with thick 
brushstrokes and strongly contrasting 
colours. At the same time Cézanne worked 
on setting his nudes in landscapes.  

“Een goede tekst. De gebruikelijke dingen, niet te lang – niets op aan te 
merken.”  
Maar de meisjes schreven:  

“Well, Cézanne sure does like green! He has 
used beautiful shades of green so that even 
if we spend hours looking at this work we 
shall never het tired of that luscious colour 
he has chosen. These five bathers seem to 
be bathing in a wood that shows they all get 
along except one of them (on the right) who 
seems to be crying. [..]  
This must be a cool breezy day in spring, I 
think this because the sky is grey and the 
people are trying to dry off quickly. I think 
this is a depressing painting because most of 
the people are frowning.”  

Geen conservator zou dat ooit schrijven, maar hierdoor ga je wel vragen 
stellen. “Er zit een jongen rechts, die lijkt te huilen.” Huilt hij? Droogt hij 
zijn haar? “Mensen gaan kijken, gaan met een ander overleggen  Ze 
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blijven langer bij een schilderij.  Dat is precies wat we willen. Het label van 
ons zelf geeft belangrijke informatie, maar het andere voegt iets anders 
toe.”  
 Bradburne deed iets soortgelijks in een tentoonstelling van 
voorwerpen uit in China. Hij ging er naartoe en interviewde kinderen. 
Toen hij ze een Maria en Jezus  uit het Uffizi liet zien, vroegen ze: “Who’s 
the nanny?” Dat laat je er maar weer eens bij stil staan hoe cultureel 
gebonden onze voorkennis eigenlijk is.   
 Ook hebben we eens twee schrijvers uitgenodigd, compleet 
tegengesteld, mannelijke protestantse, journalist, en een vrouw, 
kunsthistoricus, katholiek. Beiden schreven labels en werden 
opgehangen. Ze waren het grondig met elkaar oneens ; wat interessante 
informatie én discussiepunten opleverde voor het publiek . Allemaal 
voorbeelden van ‘other voices’, die iets b i jzonders opleveren.  
 
Ook is hij een groot voorstander van interactieve opstellingen. Ook deze 
zorgen ervoor dat mensen langer kijken en beter zien. Na een aantal 
voorbeelden van interactiviteit in het Palazzo Strozzi te hebben getoond, 
sneed hij een ander onderwerp aan, waar nog niemand over gesproken 
had: ‘user languages’ : “Welke rol willen we dat de bezoeker speelt? ”  
Een voorbeeld: “W ij hebben een keer een test gedaan. We hadden en 
tekstbordje met informatie over historisch glas. Goede tekst. Maar we 
hebben ook een tekstbordje gehad waarop stond: ‘Een van deze glazen is 
nep. ’ Toen wilden mensen niet meer weg, voordat ze de onechte hadden 
gevonden. Dat bedoel ik met ‘user language’. Mensen veranderen van 
lezer in detective.”  
 Als je informatie geeft, kunnen mensen het zelf oplossen. Dat 
verandert de relatie tussen het museum en de bezoeker. “Dus we hebben 
labels gemaakt met raadsels die mensen moesten oplossen, we hebben 
mensen in wetenschappers veranderd: op touchscreens konden 
schilderijen omdraaien en “binnenstebuiten’ keren, zodat ze konden zien 
wat conservatoren zien, en we hebben een moordzaak bedacht, waarbij 
de oplossing in een schilderij was te vinden. Er zijn mensen vier keer naar 
de tentoonstelling gekomen, andere bleven zes uur in de tentoonstelling. ”  
Bij een tentoonstelling over de rijkdom van de Medici, en hoe mensen 
geld destijds verdienden, was een spel bedacht waarbij mensen 5000 
florijnen kregen, als ze het spel eindigde met meer, kregen ze 10 % 
korting in de museumwinkel. Belangrijk was dat veel bezoekers daardoor 
een beter begrip kregen van hoe de Medici hun geld verdienden – beter 
dan ze ooit hadden kunnen begrijpen door simpel een tekstje te lezen.   
 
Tot slot ontkomt hij er niet aan om iets te zeggen over Art is Therapy, 
zeker omdat hij zelf net pleidooi heeft gehouden heeft voor ‘other voices’ 
in het museum. “Alain de Botton is een groot denker en is zeer 
welbespraakt. Maar hij is een schrijver en een filosoof. Moet juist hij 
worden gehoord in een museum? ” In een museum lees je anders dan 
wanneer je een boek leest. Die post it is niet goed opgemaakt en de tekst 
is te lang. Het is duidelijk dat hier leesbaarheid en begrijpelijkheid in het 
gedrang zijn. “Wij teksten heel veel; maken een testwand voor elke 
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tentoonstelling. Het oog ‘weet’ meer dan het hoofd. Je denkt dat iets 
werkt, maar vaak als je het test, ga je het  toch weer helemaal 
veranderen.” 
“De fundamentele vraag is: doet het tekstbordje je langer kijken naar het 
object en laat het je meer zien en begrijpen, of zet het aan tot discussie of 
actie? Bij sommige is het antwoord ja – dat zijn de labels die je zou 
moeten schrijven. Sommige kan je beter thuis in een boek lezen.  Maar het 
belangrijkste is natuurlijk dat we moeten blijven experimenteren zonder 
angst!” En dat heeft het Rijksmuseum natuurlijk wel gedaan, met deze 
interventie. Hij eindigt zijn bijdrage met een citaat: “to succeed yoiu nee 
dan ecology of fearless players […] unafraid to risk all by helping with 
often flaky and unpredictable projects.” (Paul Saffo, 2014) 
 
Uit het publiek komt een vraag: Op welk moment mag een kunstwerk een 
kunstwerk zijn in plaats van onderdeel van een experience?  
Bradburne: “Goede vraag, en ook een moeilijke. Ik sta op het standpunt 
dat geen object voor zich zelf kan spreken, maar alleen via het f ilter van 
onze cultuur, kennis achtergrond. Denk aan “Who’s the nanny?” We 
nemen zelf al een ‘label’ mee naar het museum. Iedereen heeft een basis 
aan informatie tot zijn beschikking. Maar is dat genoeg? Een conservator 
heeft inderdaad geen tekstbordje nodig. 1976 zei Pierre Bourdieu al dat 
het een teken van disrespect is als je niet erkent dat er ook mensen zijn 
die het niet weten. Het tekstbordje is het eerste teken van erkenning dat 
niet iedereen het zo goed hoeft te weten als jij.  
Is het neerbuigend om alles uit te leggen? Ik vind van niet. Ik heb 
kennissen die gepromoveerd zijn in de natuurkunde, maar die niet weten 
of Michelangelo voor of na Pontormo kwam. Zij voelen zich niet beledigd 
als ik hen iets uitleg.”  
 
 
Na de ook al behoorlijk geestige voordracht van keynote speaker 
Bradburne, gaf absudist Ronald Snijders  zijn humoristische visie op het 
tekstbordje in musea. Niet zomaar, want hij heeft wel degelijk te maken 
gehad met museumtekstbordjes. Op uitnodiging van het Museum 
Boymans van Beuningen heeft hij 2 jaar geleden een ‘interventie’ gedaan . 
Boymans in staat van verwarring, heette het project. Met vaak het 
tekstbordje als het belangrijkste wapen. Het fenomeen is goed op de hak 
genomen: in de toiletten kwamen tekstbordjes bij het urinoir en de 
spiegel: van makers, je ouders), afgebeelde persoon (jij) en materiaal 
(water, bloed en kalk). Bij een lege  vitrine : ‘niet gevonden voorwerpen’. 
Ook tekstbordjes kregen tekstbordjes. Of werken kregen met opzet een 
bordje dat inhoudelijk botste met het voorwerp waar het bij hing etc. Alles 
om juist verwarring te zaaien bij de bezoeker, in plaats van te verklaren.  
 
Pecha kucha’s – tweede ronde 
Na de komische noot volgde weer een ronde van pecha kucha’s.  
Iedere spreker heeft een stelling gekregen waarop hij/zij moest reageren 
vanuit zijn/haar professie. 
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Aukje Vergeest beet de spits af. Zij is werkzaam als freelance 
tekstschrijver en redacteur en schrijft veel teksten. De stelling: Het 
schrijven van een goede zaaltekst is een kunst.  
 Vaak is er een spanningsveld tussen educator en conservator, en 
die wordt uitgevochten op het tekstbordje, is haar mening. Ze haalt een 
voorbeeld aan uit een ‘niet nader te noemen Amsterdams Museum’ 
waarbij een educator een zin had geschrapt. Later in de zaal bleek dat de 
conservator de zin er met pen er weer bij had geschreven. In twee talen!  
Soms gaat de samenwerking overigens wel goed, vaak bij andersoortige 
teksten zoals audiotours en catalogusteksten. Dan wordt vaak gewerkt 
met externe redacteuren.  
 Vergeest noemt drie zaken die volgens haar met die strijd over het 
tekstbordje te maken hebben: De eerste is Het brede publiek.  Dat wil 
zeggen de geïnteresseerde leek. “Deze is niet dom, maar weet niet veel 
van kunstgeschiedenis. Vaktermen moet je dus uitleggen. ” Andere 
doelgroepen worden volgens haar met andere middelen bereikt.  
De tweede: Educatie. De term wordt vaak geassocieerd met kinderen en 
onderwijs. Maar het gaat over volwasseneducatie,  en “daar is niets 
kinderachtigs aan”. 
De derde: Het schrijven: “Het is moeilijker dan je denkt. Je moet er 
creatief, gestructureerd en heel precies voor zijn . Perfecte grammatica, is 
de basis, maar een boeiende tekst schrijven is iets anders. ” 
 De samenwerking tussen educator en conservator gaat beter als je 
een paar punten in acht neemt. Vergeest geeft een aantal praktische tips:  

- Ga in vroeg stadium bij elkaar zitten. En bepaal samen welk verhaal 
je wilt vertellen en op welke manier. De conservator en de educator 
moeten gebruik maken van elkaars sterke kanten.  

- Je kunt niet alles vertellen en mensen lezen sowieso maar de helft.  
- De vertaling belangrijk. Dat wordt vaak vergeten, maar deze moet 

wel degelijk goed gecontroleerd worden. Ze haalde het voorbeeld 
aan van ‘Van Gogh behind his donkey’.  

- Kies per project de beste schrijver.  Het publiek wordt overvoerd met 
informatie via allerlei media. Het publiek is ook verwend geraakt, 
het is dus belangrijk om je verhaal goed te vertellen.  

- Kies per project wie de eindverantwoordelijkheid heeft. Anders blijf 
je strijd houden.  

Belangrijk: los de strijd tussen conservator en educator op: a ls er een 
interne strijd heerst, dan is er maar één verliezer, en dat is het publiek!  
 
Vervolgens laat Bart Rutte, conservator in het Stedelijk Museum, -die 
dus de andere kant van het spectrum vertegenwoordigt - zijn licht schijnen 
op de stelling: De eindverantwoordelijkheid van teksten li gt bij de afdeling 
educatie. 
 Een opmerking vooraf: het zaaltekstje is er niet alleen voor het 
publiek, maar ook voor sponsors, bruikleengevers. Er is bovendien een 
imago te verdedigen. Daarom de strijd om dat kleine bordje soms zo 
groot. En daar komt bij: “Bij ons mag de kunstenaar meebeslissen – deze 
moet zijn toestemming geven over het tekstje. Dat is pas echt een strijd!”  
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 In het Stedelijk hebben ze “best moeilijke kunst”, vindt Rutte: “Wij 
laten geen herkenbare tafereeltjes zien, maar ingewikkelde installaties.” 
Dus ze proberen handreikingen te doen om onzekerheden weg te nemen.  
“Voor ons is het belangrijke om het kunstwerk te duiden, met name 
kunsthistorisch te duiden. Er zijn veel stromingen die naast elkaar 
bestonden. En de mensen, die geïnteresseerd zijn en zich hebben 
voorbereid, willen daarin geholpen worden.” Hij erkent: “We hebben toch 
een beetje een high brow insteek. ”  
 In het Stedelijk is er ruimte voor het  experiment . Bij Malewitz was 
er voor het eerst sprake van een steunafbeelding op het tekstbordje, dat 
voegde iets toe. Daar werkten ze ook met een totaalaanpak, waarbij de 
grafisch vormgevers aan tafel zaten met het inrichtingsteam. In de 
tentoonstelling van de verzameling Sanders laten we ook de verzamelaars 
zelf aan het woord. ‘The other  voice’ van Bradburne. “Het leuke is: zij 
gebruikten de moeilijkste woorden. ” 
  Ook zijn de zogeheten QR-codes ontdekt: “Zo konden we bij 
Tinguely in plaats van een heel verhaal vertellen hoe het werk eruitziet 
als het beweegt, het kunstwerk bewegend laten zien.” Sinds kort is On the 
move geopend, een project dat eigenlijk een tijdschrift is van Club Donny. 
Is ook gebruik gemaakt van QR-codes. Zo kun je via het web kort filmpjes 
zien, waarin de kunstenaars zelf aan het woord komen. Met het 
bijkomende voordeel dat zo’n filmpje ook weer gedeeld kan worden  via 
social media. Marlene Dumas ook een voorbeeld. Via de app kom je direct 
in een omgeving, waar je het werk kunt koppelen aan andere werken en 
kunt delen met je omgeving. “We hebben als via internet een groter 
domein gekregen, waarbij dat labeltje als een portal fungeert. Vandaar ui t 
kun je verdere stappen maken.”  
 Tot slot nog even over de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is 
voor de teksten: de educator is verantwoordelijk voor de tekst; de 
conservator voor de inhoud.  
 
Daarna is het woord aan Berry den Brinker, bewegingswetenschapper.  
Hij schreef een boek over visuele toegankelijkheid van de gebouwde 
omgeving: Zicht op Ruimte. De stelling waar hij op moest reageren is: 
Esthetiek is belangrijker dan leesbaarheid. Een bewering die extra 
betekenis kreeg, omdat de spreker slechtziend is. Maar: “Mensen zien 
allemaal onscherp, eigenlijk is alleen in het midden scherp. Daaromheen 
is onscherp. Aan het eind van de regel, heb je dus geen scherp zicht op 
het begin van de regel; daarom is het verspringen naar lange regels 
lastig.” 
 Het begint al ver voor het tekstbordje, het gaat ook om visuele 
toegankelijkheid: kun je je weg vinden? Een zaaltekst vinden, kan een 
probleem zijn. Het helpt als een tekst veel contrast heeft met de 
omgeving. De post-its van Alain de Botton zijn goed te vinden, maar de 
tekstbordjes van het Rijksmuseum zelf niet – om maar een voorbeeld te 
noemen. Ontwerpers zoeken juist altijd zo min mogelijk contrast.  Dat geeft 
meteen ook het probleem van het Rijksmuseum met die grijze muren: je 
kunt er niet het maximale contrast halen, dus moet je heel veel doen aan 
de leesbaarheid van de woorden zelf.  
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 Musea maken veel fouten. Bijvoorbeeld k leurgebruik. 8% van de 
mannen is kleurenblind of kleurenzwak, dus een factor om rekening mee 
te houden. Teksten worden soms in een donkere hoek geplaatst.  Deze 
zijn niet alleen moeilijk te vinden, maar ook moeilijk te lezen. Hij laat ook 
een voorbeeld zien van hoe het wel goed is.  
 Ook het woordbeeld is heel belangrijk: cursieve letters waarbij de 
lijnen dicht bij elkaar liggen, ook hoofdletterteksten zijn heel slecht 
leesbaar. Afstand tussen woorden is ook belangrijk. Sommige lettertypes 
zijn beter leesbaar dan andere. Schreefloos is goed, maar de ene letter is 
beter dan de andere. Arial bijvoorbeeld is lastig te lezen omdat het een 
gesloten karakter heeft: alle letters lijken in een vaag beeld op elkaar , een 
drie en een 8 bijvoorbeeld haal je snel door elkaar. Corpid is veel beter, 
de letters hebben een open karakter en de letters hebben lange stokken.   
 
QR-codes zijn een geweldige manier om heel eenvoudig naar de 
informatie toe te gaan. Bijvoorbeeld naar een audiotour: als je bijna blind 
bent kun je toch nog de informatie krijgen.   
Maar terug naar het tekstbordje en de stelling: “Ik denk dat het wel een 
gevaar is in de strijd om origineel en creatief te zijn, en baanbrekend 
wordt misschien wel de leesbaarheid vergeten. Het gaat om esthetiek, 
maar ook om de leesbaarheid. ”  
 
Weer een andere invalshoek bracht Rutger Pontzen, kunstcriticus bij de 
Volkskrant en schrijver van het artikel in de Volkskrant over 
museumteksten (2 mei 2014; Klare taal gezocht). Hij reageerde tijdens 
deze middag op de stelling Teksten in een museum zijn  overbodig.  
“Als er ergens teksten bij moeten, gaat het om dingen die uitgelegd 
moeten worden, dingen die niet voor zich spreken. Bijvoorbeeld hoe warm 
de spijkerbroek gewassen moet worden, of hoeveel room in de soesjes 
zit. In een museum zijn blijkbaar heel veel dingen die uitleg nodig 
hebben.”  
En dan kom je gelijk bij het probleem. In musea gaat het niet om de 
duidelijkheid van een wasvoorschrift, maar om de complexe uitleg van een 
vaak complex kunstwerk. “In het ergste geval ben je zo erg bezig met het  
ontcijferen van de tekst, dat je tekst n iet begrijpt en ook het beeld niet 
hebt gezien.” Want wat bedoelen we eigenlijk met: angstvallig bewust van 
de menselijke irrationaliteit? Hij illustreert het probleem met drie werken 
uit drie verschillende musea. En drie termen: conceprtueel scharnierpunt, 
les in fenomonelogie en speciale nadruk op emoties . Welke hoort bij 
welke? Het kan allemaal – de beschrijvingen zijn vrij algemeen.  
 Een probleem is in zijn ogen ook de visuele indruk. Musea zien er 
vaak hetzelfde uit, mondiaal. Witte, kale muren, egale belichting. Dit 
straalt niet uit dat het gezellig is, maar lijkt eerder op een ziekenhuis met 
kunstwerken aan de muur. Dat jaagt mensen de tent uit. En dat hangt de 
kunst saai op een rijtje. “Inderdaad, a ls je dat aan de man wil brengen, 
heb je heel veel tekst nodig. ”   
 Hij laat een catalogus zien. In de catalogus staat rechts een plaatje, 
links de tekst. “Dat hangt tegenwoordig in een museum.” Veel 
boekenkennis, maar niet gedacht vanuit de bezoeker. Wie doe je hier een 



 

18 
 

plezier mee? In de Appel, bij de Biennale, is het systeem van de 
wunderkammer weer teruggehaald. Daar kom je binnen en ben je 
verwonderd. Dan heb je geen lange teksten nodig.  
 
 
Tot slot kwam aan het woord de gene voor wie we et allemaal doen: de 
bezoeker. In dit geval in de persoon van Frits Ritmeester, bekend als 
Frits Spits .  
Hij reageert op de stelling: De teksten zijn voor mij geschreven .  
“Natuurlijk niet, dan zouden ze moeten klinken als sonnetten, liefst nog 
met de hand zijn uitgeschreven. Of, nog liever, voorgedragen.’ 
Een voorbeeld: Brieflezende vrouw  van Johannes Vermeer, uit het 
Rijksmuseum. “De tekst is object ief en zakelijk en wijst me op details , 
zoals alle tinten blauw die ondergeschikt zijn aan het stralend lapis lazuli 
blauw van het jakje van de vrouw. In goed leesbare witte letters op grijze 
achtergrond gedrukt. Prima, natuurlijk, maar niet op maat gemaakt voor 
hem. Hoe het dan wel moet? Hij leest voor:  

“ Kijk toch eens Frits, zie je dat blauwe jakje 
van die brieflezende vrouw? Wat valt op? 
Nou? … Inderdaad…Die blauwe kleur van dat 
jakje is zo bepalend dat alle andere tinten 
blauw er minder toe doen. Sterker, zie je hoe 
Vermeer het aandurft om de huid grijs te 
schilderen?” 

 
Een ander voorbeeld: Barnet Newman’s Who’s afraid of Red, Yel low and 
Blue uit het Stedelijk Museum. “Ik heb me altijd afgevraagd hoe mensen 
dit toch bijzonder konden vinden. Het is niet meer dan een paar felle 
kleuren met zorg op een natuurlijk wel reuze groot doek aangebracht. ” 
Hoe de tekst voor hém eruit zou zien?  

“Zo, ben je der weer. Hang je weer even de 
kunstkenner uit. Hier snap je niets van, hè? 
Nee wat die Barnett Newman met die kleuren 
doet … je denkt a l leen maar: dat kan ik ook! 
Beken het maar. Nou laat ik je dan maar snel 
uit de droom halen. Die Newman heeft hier 
wel degelijk over na gedacht. In tegenstelling 
tot Mondriaan, benadrukt hij de onbalans 
tussen de primaire kleuren. Vandaar dat heel 
erge rooie, snap je?”  

Een heel ander soort museum, het Scheepvaart museum. Op de wanden 
staan de teksten van de zalen. “De twijfel bekroop me toen ik naar een 
object keek, de sextant. Daar had ik graag wat uitleg bij gezien. 
Antwoorden op vragen als: hoe zit het met de horizon, hoe moet ik nou 
precies kijken.”  
 Concluderend: Die teksten zijn niet voor mij, maar dat kan ook 
helemaal niet. Ze moeten een groot publiek aanspreken. Ik kwam er wel 
uit, in het ene museum beter dan in het andere. De teksten in het Rijks, 
bleek tijdens mijn mini-onderzoekje, vond ik het meest doeltreffend. Die in 
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het Stedelijk een tikkeltje high brow, soms wat te uitvoerig. Bijvoorbeeld 
de tekst bij een Breitner:  

Voor George Hendrik Breitner was de 
dynamiek van de stad, en van Amsterdam in 
het bijzonder een belangrijke inspiratiebron 
Zo maakte hij verschillende schilderijen van 
de Dam, waarop het net als tegenwoordig ook 
’s avonds een drukte van belang is. Net als 
naturalisten en impressionisten gaat Breitner 
uit van de zichtbare werkelijkheid , die hij 
vervolgnes op zijn eigen specifieke wijze 
verbeeldt. … 

”En dan ben ik pas halverwege.. “ Dat zou korter kunnen en misschien 
ook wel moeten. In het Stedelijk zijn de teksten, zwarte letters op wit 
papier op een witte muur,  ook wat minder prettig om te lezen, vond hij.  
Maar: “curieus blijft het dat een individuele expressie in algemene termen 
wordt gevangen om een kunstwerk  te duiden; de  individuele emotie 
wordt eigenlijk gepasseerd. Het museum in mijn hoofd kent heel andere 
teksten, die zijn onrustiger, te schreeuwen of vallen juist stil.”  
Hij eindigt met een kort gedichtje , dat waarlijk zijn tekst zou zijn bij de 
Brieflezende vrouw  van Vermeer: 

Ach, brieflezende vrouw 
In t ochtendlicht 
Wat is uw nachtjakje wonderblauw 
Wat een zachte glans op uw lief gezicht  
Het grijs van uw huid 
Dat ik aanschouw 
Geeft extra kleur 
Aan het jakje dat u draagt 
Ik aanbid uw edele gelaat zozeer,  
Dat ik mar dat is vast teveel gevraagd  
Ook geschilderd zou willen zijn 
Door Vermeer. 

 
Na deze laatste voordracht, zijn er nog enkele vragen over de esthetiek 
van de tekstbordjes en de storende aanwezigheid ervan in de zaal met 
kunstwerken bijvoorbeeld. Ze zijn tweetalig meestal, dus de bordjes zijn 
behoorlijk groot. De mogelijkheden van I -pads maar ook boekjes worden 
nog benoemd.  
 Het slotwoord is van James Bradburne: “We moeten niet vergeten: 
voor ons het museum ons leven, maar voor de bezoekers is het alleen 
een uitje op zondagmiddag.” Waarmee hij maar aan wil geven: “Verwacht 
niet al je kennis aan de bezoeker over te kunnen brengen. Zij zijn er voor 
hun plezier, biedt ze dat ook.”  
 
 


