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VOORWOORD 
 
 
De cursus ‘Een tentoonstelling maken' behandelt de beginselen van informatie-overdracht door 
middel van museale presentaties (vaste en tijdelijke tentoonstellingen). Hierin komen zowel 
communicatieve als technische en organisatorische aspecten van tentoonstellingen aan bod. 
De cursus maakt deel uit van het gezamenlijke cursusprogramma van de Nederlandse 
Museumvereniging (NMV) en het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM).  
 
In deze syllabus treft u een samenvatting aan van de behandelde stof. Praktische informatie is 
te vinden in de bijlagen, de literatuurlijst en de adressenlijst. De inhoud van de cursus is in 
hoofdzaak gebaseerd op de publicaties die in de literatuurlijst vermeld worden. 
Voor meer advies kunt u terecht bij het museumconsulentschap in uw eigen provincie.  
 
De tekst en samenstelling van deze syllabus zijn van de hand van Brord van Straalen, consulent 
geschiedbeoefening en publiekstaken bij het Gelders Oudheidkundig Contact.  
Museumconsulenten Rik Doornberg en Jan Sparreboom van de Stichting Museaal & Historisch 
Perspectief Noord-Holland hebben op een enkele plaats aanvulling en actualisering verzorgd.  
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1. INLEIDING 
 
 
1.1 Wat is een tentoonstelling ? 
 
Een tentoonstelling is een communicatiemiddel dat aan grotere publieksgroepen informatie, 
ideeën en gevoelens overdraagt over de materiële getuigenissen van de mens en zijn 
omgeving1. 
 
Deze definitie geeft allereerst aan, dat een tentoonstelling een vorm van massacommunicatie is. 
Dat wil zeggen: een communicatiemiddel gericht op grotere groepen, waarbij deze groepen (de 
bezoekers van een tentoonstelling) niet direct op de boodschap (de inhoud van een 
tentoonstelling) kunnen reageren, bijvoorbeeld om meer uitleg te vragen. Hierin verschilt een 
tentoonstelling van individuele, persoonlijke  communicatie tussen mensen onderling, waarbij 
wel rechtstreeks gereageerd kan worden op een boodschap, zodat deze verduidelijkt kan 
worden. 
 
Kiezen voor een tentoonstelling is kiezen voor één bepaald communicatiemiddel. Er zijn vele 
alternatieven, zoals een boek, een film of een lezing. Steeds zal de afweging gemaakt moeten 
worden, of een tentoonstelling wel het meest geschikte middel is om een bepaalde boodschap 
over te brengen. Bij deze keuze zijn de bijzondere eigenschappen van een tentoonstelling als 
communicatiemiddel van groot belang: 
- in een tentoonstelling staan voorwerpen centraal. Voorwerpen op zichzelf hebben geen 

betekenis, of liever: dragen vele betekenissen in zich. Een tentoonstelling geeft een 
bepaalde betekenis aan voorwerpen. Dat is de boodschap die de tentoonstellingsmaker aan 
de bezoekers wil overbrengen. De tentoonstelling is het communicatiemiddel dat hij daarbij 
gebruikt. 

- er zijn geen communicatiemiddelen die een voorwerp nog dichterbij brengen. Een 
tentoonstelling toont voorwerpen in hun ruimtelijke verschijningsvorm. In sommige 
tentoonstellingen komen ook nog andere dimensies van voorwerpen aan bod (gewicht, 
structuur, geur, klank, smaak) 

- in een tentoonstelling kan een veelheid aan technische middelen gebruikt worden om  een 
verhaal te vertellen (beeldmateriaal, geluidsfragmenten, hands-on, maquettes, diorama’s, 
computertoepassingen etc.) 

 
 
1.2 Doelgroepen en doelstellingen 
 
Een tentoonstellingsmaker stelt zich de vraag:  wat wil ik bereiken bij mijn doelgroep(en): 
- wat zouden de bezoekers moeten weten en kennen na het zien van de tentoonstelling 

(cognitieve doelstellingen: kennis en inzicht)? 
- wat zouden de bezoekers moeten kunnen na de tentoonstelling (conatieve doelstellingen: 

vaardigheden)? 
- wat wil ik de bezoekers in de tentoonstelling laten beleven? In welk opzicht zou hun houding 

t.o.v. het onderwerp veranderd moeten zijn (affectieve doelstellingen: belangstelling en 
waardering)? 

 
Deze doelstellingen bepalen de vorm en de inhoud van de tentoonstelling. Doelstellingen 
hebben altijd betrekking op een gewenst resultaat bij één of meer bepaalde doelgroep(en).  

                                                             
1  Vrij naar Verhaar en Meeter, 1989, p. 26 
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Een tentoonstellingsmaker houdt rekening met de wensen en mogelijkheden van die 
doelgroepen (zie ook Bijlage 1). 
 
Natuurlijk kan het 'doel van de bezoeker' (bijv.: schuilen voor de regen) afwijken van het 'doel 
van de tentoonstellingsmaker' (bijv.: stimuleren van kunstbeleving). Mensen bezoeken een 
tentoonstelling met hun eigen agenda en maken hun eigen verhaal. Het is niet vanzelfsprekend 
dat zij de weg volgen die de tentoonstellingsmaker wijst.  
Tentoonstellingsmakers werken nog vaak bewust of onbewust vanuit het idee dat de bezoeker 
in hoofdzaak een passief wezen is: zijn gedrag kan worden bepaald, gestuurd door de 
tentoonstelling. Als die maar goed in elkaar zit (inhoud, vormgeving), dan wordt haast vanzelf 
het gestelde doel (in deze gedachtegang vaak een leerdoel) bereikt. In deze visie is het 
museum een informele school met brave kinderen. Men spreekt ook wel van 'curator controlled 
communication'. 
Realistischer is de opvatting dat de bezoeker actief is. Gedrag en waarneming worden niet 
alleen bepaald door de omgeving, maar ook door de bezoeker zelf: hij zoekt zijn eigen weg en 
maakt zijn eigen verhaal.  
De kunst is om die weg niet rechtstreeks naar de uitgang te laten leiden en het 'verhaal van de 
tentoonstelling' zoveel mogelijk te laten samenvallen met het 'verhaal van de bezoeker'. 
Complicatie: er is niet één soort bezoeker, maar vele, met uiteenlopende plannen en 
mogelijkheden. Iedere bezoeker brengt zijn eigen 'agenda' mee. 
 
Een tentoonstelling heeft vaak een aanleiding: viering van een herdenking, een nieuwe 
aanwinst, een verzoek van een overheid of een maatschappelijke groepering. In alle gevallen is 
het van belang om eerst na te gaan of de tentoonstelling past binnen het beleid van de 
organiserende instelling, of hij raakvlakken heeft met de collectie en of ook het publiek in staat is 
het onderwerp te associëren met de identiteit en het imago van het organiserende museum.  
Het maken van een tentoonstelling is een tijdrovend en gecompliceerd proces wat pas doorgang 
moet vinden als het geheel in het beleid van het museum past. 
 
1.3 Opzet en indeling van deze syllabus 
 
De syllabus beschrijft het hele proces van het maken van een tentoonstelling en dient daarmee 
als vraagbaak voor museummedewerkers die tentoonstellingen maken of begeleiden. Aan bod 
komen achtereenvolgens: 
- organisatie en procesgang (hoofdstuk 2) 
- hoofdingrediënten: verhaal, ruimte en voorwerp (3 en 4) 
- vormgeving en uitvoering (hoofdstuk 5) 
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2. DE ORGANISATIE VAN EEN TENTOONSTELLING 
 
 
2.1 De tentoonstelling als proces 
 
De voorbereiding en uitvoering van een tentoonstelling verloopt in een aantal fasen, de 
procesgang. 
 
Initiatief 
 
Tijdens de initiatieffase wordt het onderwerp en de aard van de tentoonstelling afgebakend, en 
worden doelstelling en doelgroep geformuleerd. Ook wordt vastgesteld welke externe partners 
in de voorbereiding betrokken worden. Tevens wordt in deze fase de locatie gekozen (welke 
zaal of zalen, welke voorzieningen zijn daar aanwezig, beschikbare ruimte), en wordt bepaald of 
externe fondswerving nodig is. Deze eerste fase kan een schriftelijke neerslag krijgen in de vorm 
van een initiatiefrapport. 

 
Voorbereiding 
 
Tijdens de voorbereidingsfase vindt het inhoudelijke onderzoek plaats, en wordt in grote lijnen 
bekeken welke (categorieën) objecten (van binnen het museum of als bruiklenen) voor de 
tentoonstelling gebruikt worden. Verder wordt de taakverdeling en tijdsplanning bepaald, 
evenals een begroting, resulterend in subsidieverzoeken. De begroting zal in de loop van het 
proces verder verfijnd kunnen worden, voor een stramien zie Bijlage 2. 
In deze fase wordt ook de verhaallijn van de tentoonstelling vastgesteld ('rode draad': thema's, 
subthema's, samenhang en overgangen). Vervolgens wordt een 'vlekkenplan' gemaakt, d.w.z. 
een ruimtelijke vertaling van de verschillende 'hoofdstukken' (thema A,B,C.D...) van het 'rode 
draad-verhaal' (Afbeelding 2) 
De voorbereidingsfase kan worden afgesloten met een tentoonstellingsconcept. Dit stuk bevat: 
- de rode draad in steekwoorden 
- de presentatievorm per onderdeel: hoe verbeeld ik het verhaal (alleen objecten met 

toelichting, een diorama, een spel voor kinderen)? 
- wat heb ik daar voor nodig? 

- 'software': objecten, teksten, beeldmateriaal 
- 'hardware': tentoonstellingsmaterialen (vitrines, panelen, sokkels, lijsten, bijzondere 

constructies) 
 
Uitwerking 
 
Tijdens de uitwerkingsfase worden de definitieve ontwerptekeningen van de expositie gemaakt 
(indeling panelen, vitrines, uitvoering beteksting, verlichting etc.). Tevens wordt de definitieve 
keuze van de objecten, het beeldmateriaal etc. bepaald en worden de teksten geschreven. 
In deze fase kunnen zo nodig externe opdrachten gegeven worden (vervaardigen materialen, 
vormgeving, ontwerp typografie). Een extern vormgever kan ook al in de tweede fase bij het 
project betrokken worden, voor het maken van het schetsontwerp. 
Tijdens de uitwerkingsfase wordt ook de promotie rond de tentoonstelling gepland, en worden 
eventueel de eerste acties op dit gebied uitgevoerd. 
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Opbouw en openstelling 
 
Tijdens deze fasen verschuift de nadruk naar technische en coördinerende werkzaamheden. 
Enkele belangrijke aandachtspunten: 
- budgetbewaking: juist in deze fasen worden (extra) kosten gemaakt 
- tijdig begin promotionele activiteiten 
- publieksonderzoek tijdens de openstellingsfase 
- goede registratie bruiklenen 
- beveiliging  
 
Afsluiting 
 
Tijdens deze fase wordt de tentoonstelling afgebroken en vindt de evaluatie (inhoudelijk, 
financieel) plaats. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een checklist; zie bijlage 
tentoonstellingsanalyse.  
 
 
 
Schema tentoonstellingsorganisatie 
 
Hieronder is het hele proces nog eens schematisch weergegeven, met per fase de belangrijkste 
werkzaamheden met betrekking tot de inhoud van de tentoonstelling, organisatie en 
management en financiën/fondswerving . 
 
 
 Initiatief Voorbereiding Uitwerking 

In
ho

ud
 

 

• thema 
• doelstelling 
• doelgroep 
 

in
iti

at
ie

fr
ap

po
rt

 

• inhoudelijk onderzoek 
• objecten (bruiklenen?) 
• basisontwerp teksten 
• vaststellen overige 

activiteiten (lesbrief?) 

Te
nt

oo
ns

te
lli

ng
sp

la
n 

• definitieve selectie 
objecten, beeldmateriaal 
etc. 

• schrijven teksten 
• uitwerken overige 

activiteiten 

D
ef

in
iti

ef
 o

nt
w

er
p 

(w
er

kt
ek

en
in

ge
n)

 

O
rg

an
is

at
ie

 

• locatie 
• partners 
 

• tijdsplanning 
• taakverdeling 
• bevoegdheden 
• benodigde 

expositiematerialen 

• externe opdrachten 
• bruilenen 
• levertijden 
• vervoer 
• opzet promotie 
• eventueel eerste 

promotieacties 

Fi
na

nc
ië

n 

• eigen budget 
of 
fondswerving? 

 
 

• Begroting 
• Subsidieverzoeken/ 

fondswerving 

• budgetbewaking 
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 Opbouw  Openstelling  Afsluiting 

In
ho

ud
 

 

• opbouw en 
inrichting 

• drukwerk 

O
pe

ni
ng

 

• onderhoud  expositie 
• publieksonderzoek 
• uitvoeren aanvullende 

activiteiten 

 

• evaluatie 
publieksonderzoek 

• evaluatie aanvullende 
activiteiten 

Ev
al

ua
tie

ve
rs

la
g 

O
rg

an
is

at
ie

 • coördinatie 
• promotie 
• beveiliging 

• coördinatie 
publieksbegeleiding 

• registratie bezoekers 
• promotie 
 

• demontage/opslag 
• bruiklenen retour 
 

Fi
na

nc
ië

n 

• budget-
bewaking 

• voorlopig overzicht • financieel eindoverzicht, 
afrekening subsidies 

  
 
 
2.2 Zelf doen of laten doen? 
 
Een belangrijk moment in de voorbereiding van een tentoonstelling is de beslissing over het al 
dan niet inschakelen van een vormgever. 
De (esthetische en communicatieve) kwaliteit van een tentoonstelling kan door een goede 
vormgever aanzienlijk vergroot worden. Bovendien beschikt een vormgever over de nodige 
know-how m.b.t. de technische uitvoering. 
Daar staat tegenover het risico dat een tentoonstelling 'over-designed' raakt, met andere 
woorden dat de vormgeving te nadrukkelijk wordt en aan de eigenlijke inhoud afbreuk doet, of 
dat de vormgever te veel zijn eigen weg bewandelt en afdwaalt van de bedoeling van het 
museum. Een goede instructie van de vormgever (bijvoorbeeld in de vorm van een 
initiatiefrapport of plan van eisen), én regelmatige voortgangsbesprekingen zijn dus 
noodzakelijk. Het is belangrijk dat de opdrachtgever weet wat hij wel en niet wil, de opdracht 
gever bepaalt de inhoud. Het is de taak van de vormgever om dit te vertalen in een vormentaal 
die het overbrengen van de boodschap ondersteunt.  
Een belangrijk aspect is de gewenste flexibiliteit van de vormgeving: als een presentatie voor 
langere termijn ontworpen wordt (en dat is vaak het geval gezien de hoge kosten), dan zouden 
tussentijdse aanpassingen (bijvoorbeeld na verwerving van een belangrijk object) mogelijk 
moeten zijn, zonder dat het concept van de tentoonstelling verloren gaat. Vormgevingen die 
geen of weinig speelruimte bieden kunnen na verloop van tijd een knellend harnas worden.  
 
Een vormgever kan van een museum de opdracht krijgen tot het ontwerpen én produceren 
(bouwen) van een tentoonstelling. Het museum krijgt een kant-en-klaar eindproduct. De 
vormgever kan zelf als bouwer optreden, of de eigenlijke tentoonstellingsbouw uitbesteden aan 
derden. 
Een andere mogelijkheid is het geven van een opdracht tot het maken van een 
tentoonstellingsontwerp. Het museum krijgt dan de werktekeningen, aan de hand waarvan het 
zelf de tentoonstelling kan opbouwen; dit werk kan het museum natuurlijk ook uitbesteden. Er 
zijn ook mengvormen, waarbij het museum bijvoorbeeld alleen de technisch weinig 
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gecompliceerde onderdelen van de tentoonstelling in eigen beheer uitvoert. Op deze wijze 
kunnen aanzienlijke kostenbesparingen bereikt worden. 
Van groot belang is de selectie van een geschikte vormgever. Een gangbare procedure ziet er 
als volgt uit. Het museum begint met het vaststellen van een plan van eisen en het beschikbare 
budget. Vervolgens vindt oriëntatie op mogelijke vormgevers plaats, bijvoorbeeld door 
ervaringen van andere musea te inventariseren en naar vergelijkbare tentoonstellingen te kijken. 
Op basis hiervan kan een voorselectie van enkele (3) vormgevers gemaakt worden. Aan deze 
vormgevers wordt een schetsontwerp en een offerte gevraagd, waarna de definitieve keuze 
wordt gemaakt en de opdracht wordt gegeven. 
Voor het schetsontwerp zal in de regel betaald moeten worden. Afgesproken kan worden dat de 
vormgever die uiteindelijk gekozen wordt de kosten van het schetsontwerp in mindering brengt 
op de eindrekening; het museum betaalt dan dus alleen de schetsontwerpen van de niet 
gekozen vormgevers. 
 
Voor de gehele vormgeving van een tentoonstelling zijn verschillende betalingsregelingen 
mogelijk. Soms wordt een vast percentage van de bouwsom (meestal 10 tot 30%) gerekend. In 
andere gevallen werkt de vormgever tegen een uurtarief of voor een vast bedrag, waarbij de 
materiaalkosten apart berekend kunnen worden. 
 
Ook zonder externe vormgever krijgt een tentoonstelling een vorm; stramien, verlichting, teksten 
en rangschikking van voorwerpen vragen hoe dan ook aandacht. Er is een verschil tussen 
bewuste en onbewuste/toevallige vormgeving. Bewuste vormgeving moet het overbrengen van 
het verhaal ondersteunen Het is belangrijk om in de groep medewerkers iemand aan te wijzen 
die verantwoordelijk wordt voor de vormgeving.  
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3. VERHAAL EN RUIMTE 
 
 
3.1 Inhoudelijke ordening: de verhaallijn 
 
Een tentoonstelling begint met een idee, een nog vaag onderwerp. Stel zoveel mogelijk vragen 
aan het onderwerp, dat levert een groslijst van (mogelijke) thema’s en invalshoeken op. In deze 
fase is het ook belangrijk om je zelf de vraag te stellen of het onderwerp zich leent voor het 
medium tentoonstelling. Is een tentoonstelling de meest effectieve wijze om het verhaal te 
vertellen of geeft het medium een meerwaarde die andere media niet kunnen geven. 
Pas in tweede instantie volgt de wijze beperking, op grond van beschikbare informatie, 
voorwerpen, ruimte, tijd en geld. Dan wordt de tentoonstelling ook inhoudelijk geordend. Het 
heeft geen zin om informatie in een willekeurige volgorde te presenteren,  de tentoonstelling 
moet een bepaalde inhoudelijke structuur krijgen, een verhaallijn (‘rode draad-verhaal’, story-
line). 
 
Een verhaal is dus geordende informatie. Een veel gebruikte indeling is: 
- de introductie of inleiding, waarin het onderwerp kort wordt omschreven  
- het centrale deel, waarin kennis over het onderwerp wordt overgebracht, bij voorkeur in 

overzichtelijke eenheden in een logische volgorde 
- de afsluiting, waarin het onderwerp wordt samengevat en afgesloten 
 
De verhaallijn in een tentoonstelling lijkt dus in een aantal opzichten op de structuur van een 
informatief boek, met een inleiding, een paar hoofdstukken, een samenvatting en conclusie. 
Anderzijds biedt de tentoonstelling als communicatie-middel ook andere mogelijkheden, die men 
in informatieve boeken niet vaak tegenkomt, maar wel bijvoorbeeld in filmscripts: verrassende 
wendingen, terugblikken en vooruitblikken, 'cliffhangers' etc. 
 
Bij het maken van een verhaallijn zijn drie zaken van groot belang: 
- een goede spreiding van de informatie: niet te veel ineens 
- een goede balans tussen 'nieuw' en 'bekend': nieuwe informatie is nodig om de aandacht 

van de bezoeker vast te houden, bekende informatie is nodig om de nieuwe informatie in 
een zinvol kader te kunnen plaatsen 

- een heldere indeling in afgebakende onderdelen 
 
Tentoonstellen is een gecompliceerde manier om een boodschap over te brengen. De over te 
brengen hoeveelheid informatie is beperkt, maar wanneer een tentoonstelling werkt zal de 
toeschouwer de ontdekte, ervaren of opgedane informatie lang met zich meedragen: een 
tentoonstelling  kan dus een geweldige impact hebben. Het is raadzaam om in één of twee 
zinnen de over te brengen “kernboodschap” op te schrijven. De inrichting van de tentoonstelling 
moet erop gericht zijn om deze boodschap zo duidelijk mogelijk op de bezoeker over te 
brengen. Ideeën en keuzes die zich tijdens het gehele proces aandienen   kunnen worden 
getoetst aan deze kernboodschap. 
 
3.2 Het verhaal in de ruimte 
 
Beleving van de ruimte 
 
De ruimte waarin een tentoonstelling plaatsvindt bepaalt in belangrijke mate de stemming van 
de bezoeker en de sfeer en het effect van de tentoonstelling. De ruimte maakt voor een 
bezoeker deel uit van de beleving van de tentoonstelling, ruimte en tentoonstelling zijn net van 
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elkaar te scheiden. 
 
De vorm van een ruimte is van grote invloed op de beleving, de sfeer. Vierkante en ronde 
ruimten hebben vaak het karakter van een 'plek' (statisch, rust), rechthoekige en (half-) ovale 
ruimte werken vaak als 'pad' (dynamisch, beweging). De vorm alleen is natuurlijk niet 
allesbepalend. Van belang voor het effect zijn bijvoorbeeld ook factoren als: de wijze waarop 
ruimten op elkaar aansluiten, de plaatsing van de deuren, en de indeling van de ruimten, 
plaatsing van panelen, vitrines (Afbeelding 3). 
 
Behalve de vorm zijn er nog allerlei andere aspecten die de beleving beïnvloeden, zoals de 
afmetingen, het lichtniveau en de lichtinval en het karakter van de architectuur. 
 
Een tentoonstellingsmaker kan de ruimte waarin de tentoonstelling plaatsvindt op twee 
manieren benaderen: 
- hij kan de ruimte 'neutraliseren', d.w.z. zoveel mogelijk ontdoen van haar karakteristieken, 

om op die manier een neutrale achtergrond te verkrijgen 
- hij kan de eigenschappen van de ruimte gebruiken om de tentoonstelling te versterken, 

bijvoorbeeld door het benutten van nissen, van specifieke lichtinval etc. 
 
In de praktijk is de ruimte waarover een museum beschikt vaak slechts in beperkte mate aan te 
passen. Wel aangepast kunnen worden: de routing, de indeling van afzonderlijke ruimten en hun 
aankleding. Veel ruimten zijn zo op een of andere manier geschikt te maken als 
tentoonstellingsruimte. Ook een kleine, lage en donkere ruimte, alleen te bereiken door een 
smalle deur met een opstapje, kan als tentoonstellingsruimte gebruikt worden: zo'n ruimte kan 
als diorama of stijlkamertje ingericht worden, waar het publiek niet in, maar wel binnen kan 
kijken. Het gaat bij deze oplossingen steeds om de vraag: hoe passen de wensen van de 
tentoonstellingsmaker bij de mogelijkheden en beperkingen van een ruimte.  
 
Afmetingen van de ruimte 
 
De gewenste grootte van een tentoonstellingsruimte hangt natuurlijk in de eerste plaats af van 
de maten van de tentoongestelde objecten. Het gaat daarbij niet alleen om de maten in absolute 
cijfers (past het erin?), maar zeker om de schaalverhouding object - ruimte (klein object - kleine 
ruimte, klein object - grote ruimte, groot object - kleine ruimte, groot object - grote ruimte: telkens 
geheel andere effecten). 
 
In de tweede plaats is van belang de ruimte die nodig is voor het publiek, afhankelijk van het 
aantal bezoekers, de verblijfsduur en het type bezoek (individueel bezoek of groepsbezoek). 
Voor het publiek zijn twee soorten ruimte nodig: 
- verkeersruimte: ruimte om je te verplaatsen 
- kijkruimte: ruimte om stil te staan en objecten te bekijken 
 
Enkele vuistregels en aandachtspunten m.b.t. minimaal benodigde ruimte (zie ook  
Afbeelding 4): 
- vaak wordt uitgegaan van 1 m² per persoon vrij beschikbare ruimte (dus na aftrek van 

vitrines, tafels etc.) 
- minimaal benodigde doorgangsruimte voor 1 volwassene is 70 cm, voor twee volwassenen 

(passeren) 120 cm, voor 1 rolstoel 90 cm, voor twee rolstoelen 180 cm 
- vóór vitrines/panelen ten minste 50 cm aanhouden voor staan/kijken (NB: de kijkafstand is 

afhankelijk van de maten van het object, zie hieronder) 
- minimale breedte van een tentoonstellingsruimte (voorbeeld): aan de ene kant 40 cm vitrine, 
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dan 50 cm kijkruimte, dan 90 cm doorgangsruimte, dan 50 cm kijkruimte vóór wand met 
wissellijsten aan de andere kant; dit levert een totale breedte op van 230 cm 

- de hoogte kan een probleem zijn: 3 meter is vaak nodig. (NB: aan plafond moet vaak 
verlichting hangen) 

- kleine ruimten zijn niet per definitie ongeschikt als tentoonstellingsruimte: zij kunnen 
bijvoorbeeld als diorama of stijlkamertje ingericht worden (bezoekers kijken naar binnen 
maar betreden de ruimte niet) 

 
Van groot belang is ook de kijkafstand, de afstand tussen kijker/bezoeker en de tentoongestelde 
voorwerpen (Afbeelding 5 en 6). Veel voorwerpen moeten van dichtbij bekeken kunnen worden. 
Naarmate ze groter worden is er daarnaast ook meer behoefte aan afstand nemen, voor het 
overzicht. 
Bij het bepalen van gewenste kijkafstand moet men rekening houden met: 
- een gemiddelde ooghoogte van 165 cm (NB: kinderen) 
- een normale gezichtshoek in het horizontale vlak van twee maal 30° 
- een normaal gezichtsveld in het verticale vlak van 30° naar boven en 40° naar beneden 
- een normale optische as is 10° naar beneden gericht; het gebied waar men het 

'gemakkelijkst' naar kijkt ligt dus net onder de ooghoogte. 
 
Men kan als vuistregel hanteren: de gewenste kijkafstand is ongeveer 1,85 maal de breedte c.q. 
de hoogte van een voorwerp. Een voorwerp met een breedte van 100 cm vereist dus een 
kijkafstand van ongeveer 180 cm; een voorwerp met een hoogte van 200 cm vereist een 
kijkafstand van 360 cm. 
 
 
Indeling van de ruimte 
 
Bovengenoemde regels t.a.v. de afmetingen van ruimten zijn te beschouwen als 
randvoorwaarden bij de indeling van ruimten. Er zijn verschillende mogelijkheden om een ruimte 
in te delen: 
- open: de bezoeker houdt het overzicht over de gehele ruimte en kan de gehele ruimte 

betreden 
- gecompartimenteerd: de ruimte wordt ingedeeld in compartimenten m.b.v. panelen, 

schotten, vitrines etc. 
- gesloten: de ruimte is niet toegankelijk voor het publiek, kan alleen van buitenaf bekeken 

worden (door een deur, door een venster, door een kijkopening) 
 
De keuze voor een bepaalde indeling wordt allereerst bepaald door inhoudelijke factoren: 
de indeling moet aansluiten bij de inhoudelijke ordening van de tentoonstelling (c.q. deze moet 
aan de beschikbare ruimte aangepast worden). Een 'ouderwetse' systematisch ingedeelde 
tentoonstelling (fossielen naar geologisch tijdvak) leidt tot een heel andere indeling van de 
ruimte dan een conceptgerichte tentoonstelling met thematische ordening. 
Daarnaast spelen vormgevingsaspecten een rol. De indeling moet aansluiten bij grootte en 
aantal objecten: kleine objecten gaan verloren in een grote ruimte, grote objecten barsten uit 
een kleine ruimte. Er is zowel behoefte aan openheid (overzicht, gevarieerd beeld, interessante 
en uitnodigende doorkijkjes) als aan beslotenheid (teveel objecten in gezichtsveld werken 
verwarrend, storend, er moeten rustpunten zijn). 
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3.3 Routing 
 
Bij het bepalen van een geschikte route door het museumgebouw spelen drie factoren een rol. 
In de eerste plaats is de route afhankelijk van de inhoud van de tentoonstelling. De route volgt 
de verhaallijn van de expositie. De indeling van het verhaal in verschillende thema's 
correspondeert zoveel mogelijk met de indeling van het gebouw in verschillende ruimten. 
In de tweede plaats moet rekening gehouden worden met de behoefte aan variatie én aan 
rustpunten bij de museumbezoeker. Veel informatie achter elkaar, zeker als die op uniforme 
wijze wordt aangeboden, leidt tot museummoeheid. De bezoeker is dan niet meer in staat de 
informatie op te nemen en gaat op zoek naar de uitgang. Het zoeken van het juiste evenwicht 
tussen enerzijds prikkelende presentatievormen en anderzijds rustpunten in de presentatie 
wordt wel aangeduid met de term 'pacing'. 
In de derde plaats is het van belang dat in het museum een goede circulatie mogelijk is, dat wil 
zeggen dat de bezoekers zonder al te veel obstakels en barrières tegen te komen een rondgang 
kan maken.  
 
Een verplichte, dwingende route is meestal niet zo'n succes: de bezoeker wil 
keuzemogelijkheden hebben. Dwingende routes dus alleen gebruiken als de volgorde echt 
essentieel is voor het begrip van de tentoonstelling, of alleen in een onderdeel van een 
tentoonstelling. Waar mogelijk alternatieven bieden, de bezoeker moet wat te kiezen hebben: 
'deze ruimte sla ik over', of: 'ik bekijk alleen de hoofdzaken, de rest laat ik zitten'. Dat betekent 
dus: goed aangeven wat er in een ruimte te zien is, hoofdzaken direct in het zicht opstellen 
(Afbeelding 7). 
 
Andere aandachtspunten: 
- een route in de vorm van een rondgang heeft de voorkeur; tegengestelde verkeersstromen 

zijn niet aantrekkelijk 
- doodlopende wegen liever vermijden; als een tentoonstellingsruimte maar één in/uitgang 

heeft, dan verdient het aanbeveling om in die ruimte een rondgang mogelijk te maken 
- zorgen voor rustplaatsen in grotere tentoonstellingen 
- rekening houden met de 'rechtsaf-neiging' van bezoekers; het kan nuttig zijn om bezoekers 

bewust naar links te sturen bij het betreden van een zaal: als de bezoeker rechtsom gaat is 
de looprichting tegengesteld aan de leesrichting (Afbeelding 8). 

- handig benutten van de middenruimte: 'eilandopstellingen' kunnen verwarrend werken 
omdat ze van verschillende kanten benaderd worden, bovendien zijn er vaak problemen 
zoals reflectie van bovenlicht bij platte vitrines en storende achtergronden (doorzicht) bij 
staande vitrines. Eilandopstellingen kunnen anderzijds ook heel krachtig werken: vrijstaande 
objecten die van alle kanten bekeken kunnen worden. 

 
Van belang is om de bezoeker bij binnenkomst in het museum een aantal keuzemogelijkheden 
te bieden, die duidelijk worden aangegeven: 
- bezoek van de hele vaste presentatie in de 'juiste' volgorde 
- bezoek van bepaalde onderdelen van de vaste presentatie 
- bezoek van de wisselexpositie 
 
Tevens moet de bezoeker op het moment van binnenkomst een directe verwijzing aantreffen 
naar andere voorzieningen: garderobe, toiletten, restaurant/koffiehoek etc. 
 
Bewegwijzering in het museum 
 
Er zijn tal van middelen om een route aan te geven: 
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- op directe wijze d.m.v. nummering van ruimten, pijlen, symbolen etc.; er is een gerede kans 
op verwarring: slaat het nummer op de zaal die men betreedt of juist op de zaal die men 
verlaat? 

- op directe wijze d.m.v. plattegronden (aan bezoeker meegeven) in combinatie met 
nummering of aftiteling van ruimten 

- op directe wijze door in iedere ruimte een plattegrond van het gehele museum te hangen ("u 
bevindt zich hier"); dit functioneert meer als oriëntatiemogelijkheid dan als routebeschrijving 

- op indirecte wijze door uitgekiende plaatsing van 'aandachttrekkers' en door 
accentverlichting, die de bezoeker in een bepaalde richting sturen. 

 
3.4 Wisselruimten 
 
Ruimten voor wisselexposities stellen hun eigen eisen: 
- ligging in het gebouw 

- gemakkelijk en direct bereikbaar voor het publiek 
- gemakkelijk bereikbaar voor aan/afvoer van exposities 
- afsluitbaar voor opbouw/demontage, zonder dat de publieksroute geblokkeerd wordt 
- nabij de berging voor expositiematerialen 

- afmetingen 
- niet te klein en niet te laag 
- veel bruikbaar wandoppervlak 
- weinig obstakels (niveauverschillen, radiatoren, leidingen etc.) 

- sfeer: bij voorkeur een zo neutraal mogelijke ruimte  
- voorzieningen 

- ruime ophangmogelijkheden, bijvoorbeeld vaste rails aan alle wanden 
- spanningrails in het plafond om de verlichting te kunnen aanpassen aan de eisen van 

iedere expositie 
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4. VOORWERPEN EN ANDERE INFORMATIEDRAGERS 
 
 
4.1 Voorwerpen en hun context 
 
Voorwerpen nemen in tentoonstellingen een centrale plaats in. Zij zijn de primaire 
informatiedragers. Voorwerpen - ook eenvoudige voorwerpen - kunnen een veelheid aan vragen 
oproepen: 
- is het voorwerp oud? 
- waar komt het vandaan? 
- wie heeft het gemaakt? 
- waarvan is het gemaakt? 
- hoe wordt het gebruikt? 
- is het versierd, heeft de versiering een functie? 
- is het handmatig gemaakt of machinaal 
- voor wie is het gemaakt? 
- hoe is het in het museum gekomen? 
- is het duur? 
- zijn er vergelijkbare voorwerpen uit het verleden? 
- wat is de emotionele waarde voor de maker, voor de gebruiker? 
- en nog vele andere vragen 
 
Uit zo'n vragenlijst blijkt, dat in voorwerpen veel informatie verstopt zit. Met andere woorden: één 
voorwerp kan allerlei verhalen vertellen (en dus ook in verschillende tentoonstellingen een rol 
spelen). 
Voorwerpen spreken tot op zekere hoogte voor zichzelf: iedereen weet waarvoor een schop 
gebruikt wordt. Uit de vragenlijst blijkt echter, dat lang niet alle informatie onmiddellijk leesbaar, 
begrijpelijk is. Zelfs deskundigen kunnen niet alle vragen direct beantwoorden, laat staan 
'gewone' museumbezoekers. Een tentoonstellingsmaker maakt de informatie in het 
geëxposeerde voorwerp leesbaar voor de bezoeker, en geeft zo het voorwerp een betekenis. 
 
 
4.2 Aanvullende informatiemiddelen 
 
Om de betekenis van een voorwerp preciezer en completer aan te geven en uit te leggen is dus 
vaak aanvullende informatie nodig (Afbeelding 1).  
Deze aanvullende informatie kan in de eerste plaats verschaft worden door het voorwerp in een 
context te plaatsen. Die context kan bestaan uit een aantal andere voorwerpen uit dezelfde 
categorie, bijvoorbeeld: alle gereedschappen die bij een bepaald ambacht gebruikt werden. 
Door die gereedschappen op een logische manier te ordenen, bijvoorbeeld in de volgorde van 
het productieproces, wordt al veel duidelijk over de functie van afzonderlijke werktuigen.  
Voorwerpen kunnen ook in hun natuurlijke omgeving (of een nabootsing daarvan) geëxposeerd 
worden. Gewichtjes van een weefgetouw 'spreken voor zich' als zij daadwerkelijk aan een 
(replica van) een weefgetouw hangen. Voorbeelden: stijlkamers, interieurs van boerderijen en 
werkplaatsen, diorama's met daarin originele objecten. Ook maquettes bootsen de natuurlijke 
context van een object na, al is het object zelf er geen onderdeel van. 
Een volgende mogelijkheid om voorwerpen van aanvullende informatie te voorzien is het 
gebruik van beeld en geluid: stilstaand beeldmateriaal, zoals foto's en dia's, grafieken, 
schema's, kaarten, diagrammen, tekeningen; bewegend beeld (meestal met geluid), zoals film, 
video, computeranimaties etc.; of geluid alleen (achtergrondgeluiden, gesproken woord).  
Ten slotte kan men door middel van teksten aanvullende informatie geven.  
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Bij het gebruik van aanvullende informatiedragers bestaat er een zekere voorkeursvolgorde, die 
loopt van concreet en direct (natuurlijke context) naar abstract en indirect (tekst). 
 
Object- en conceptgericht 
 
De verhouding tussen objecten als informatiedragers en aanvullende informatie kan per 
tentoonstelling verschillen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen twee hoofdvormen: 
- bij objectgerichte tentoonstellingen staat het voorwerp centraal, er is weinig aanvullende 

informatie. De ordening is vaak systematisch, dus volgens een bepaalde classificatie 
(fossielen naar geologische periode, schilderijen naar kunstenaar, auto's naar merk); vaak 
ligt de nadruk op nadruk op esthetiek en typologie (klassiek-Griekse vazen). 

- bij conceptgerichte tentoonstellingen staat het verhaal centraal, de voorwerpen én andere 
informatiedragers (tekst, beeld, geluid) vertellen het verhaal. De ordening is vaak 
thematisch, er ligt nadruk op functie en context. 

 
De 'taal' van een tentoonstelling 
 
Bij informatieoverdracht door middel van een tentoonstelling kunnen veel verschillende middelen 
gebruikt worden Van der Staay pleit er in een artikel in Museumvisie voor om een tentoonstelling 
te vergelijken met een opera en een tuin: " [Tentoonstellen] heeft met de opera gemeen, dat een 
veelheid van middelen wordt ingezet om het publiek geen moment de aandacht te doen 
verliezen. Het heeft met de tuin gemeen, dat het publiek vrij is zich naar believen aan deze 
eenzijdige communicatie te onttrekken, heen en weer te lopen naar wat de aandacht trekt en 
wat de persoonlijke belangstelling heeft"2. De taal van een tentoonstelling is ruimtelijk, er kunnen 
drie dimensies gebruikt worden. In een tentoonstelling  kan een veelheid van technische 
middelen gebruikt worden om informatie over te dragen. In een tentoonstelling hoeft het verhaal 
niet altijd lineair verteld te worden, de bezoeker 'leest' de tentoonstelling vaak ook niet lineair. De 
bezoeker van een tentoonstelling kan in beginsel veel meer dan de lezer van een boek. Hij kan 
waarnemen met al zijn zintuigen: niet alleen zien, ook horen, voelen, ruiken. Hij kan ook 
handelen; in z'n simpelste vorm door apparaten in beweging zetten of lampjes te laten branden; 
in toenemende mate ook in verdergaande vormen, bijvoorbeeld proefjes doen in technische 
musea. De bezoeker kan extra informatie opzoeken en antwoorden krijgen in interactieve 
presentaties. Hij kan soms zelfs in de presentatie participeren, zoals bij sommige vormen van 
'living history'.  
Nog te vaak worden tentoonstellingen als een soort 'rechtopstaand plaatjesboek' gemaakt, met 
veel teksten, met panelen als grote bladzijden en met voorwerpen als illustraties. De 
mogelijkheden van het communicatiemiddel 'tentoonstelling' worden dan niet uitgebuit.  

                                                             
2  A.J. van der Staaij, Museum en themapark: wedloop om de gunst van het publiek. In: Museumvisie, 
1994 nr.1, p.17. 
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Beeldmateriaal 
Hieronder wordt verstaan 2 dimensionale afbeeldingen van de werkelijkheid zoals foto’s, 
tekeningen, prenten, kaarten en schema’s   
 
Beeldmateriaal in een tentoonstelling kent verschillende functies: 
- primaire functie: beeldmateriaal als museaal object (zie ook paragraaf 4.2) 
- secundaire functie: afbeeldingen van museale objecten die zelf niet aanwezig zijn 

(bijvoorbeeld om meer verschijningsvormen te tonen van wél tentoongestelde objecten, of 
om een lacune in de collectie op te vullen) 

- tertiaire functie: als achtergrond of decor (een weidelandschap als achtergrond voor 
opgezette vogels), als kader of context van objecten (een foto van de gevel naast de 
gevelsteen), om details van het object aan te geven (een uitvergrote versiering op 
aardewerk) of om informatie te laten zien over het object wat anders onzichtbaar is (foto van 
het  uurwerk in een klok)  

 
Enkele opmerkingen t.a.v. het gebruik van beeldmateriaal: 
- niet te veel secundair/tertiair beeldmateriaal toepassen: een tentoonstelling met veel foto's 

wordt al snel saai en eenvormig, bovendien bestaat het risico dat teveel informatie tegelijk 
op de kijker wordt losgelaten, zeker als de foto's vergezeld gaan van toelichtende teksten 

- pas op met het tentoonstellen van originele foto's (zijn zeer lichtgevoelig); gebruik als het kan 
duplicaten (als er geen negatieven meer aanwezig zijn kan 'over-fotograferen' of scannen 
heel goede resultaten opleveren) 

- werk voor de variatie met vergrotingen, eventueel met blow-ups 
- foto's kunnen ook afgedrukt worden op textiel of op kunststof; daarnaast kunnen ze als 

transparant gebruikt worden 
- verklarende tekeningen, kaarten, grafieken, schema's etc. kunnen zeer werkzaam zijn, mits 

ze niet te vaak worden toegepast en zo eenvoudig en helder mogelijk zijn; het 'lezen' van dit 
soort beeldmateriaal is voor veel mensen moeilijk 

 
Beeldmateriaal kan als aanvulling op een tentoonstelling ook een documentaire functie 
vervullen, gericht op een groep specifiek geïnteresseerde bezoekers. Zo kan men denken aan 
klappers, bakken of molens met ansichten, familiefoto's van dorpsbewoners, technische 
tekeningen, plattegronden etc. 
 
Audiovisuele methoden 
 
Audiovisuele elementen in de tentoonstelling hebben een aantal belangrijke voordelen: ze 
zorgen voor variatie, ze kunnen op indringende wijze een bepaald thema onder de aandacht 
brengen, en ze houden rekening met de keuzevrijheid van de bezoeker ('druk ik wél of niet op 
de knop'). Er zijn ook negatieve kanten: de kosten, de technische kwetsbaarheid, het risico van 
storende werking op de rest van de tentoonstelling. 
 
AV-presentaties kunnen allereerst als een apart programma in de tentoonstelling worden 
opgenomen. Men moet dan vooral oppassen dat de diaserie, dvd- of de videopresentatie geen 
tweede versie van de tentoonstelling wordt, maar aanvullend en verdiepend werkt. De plaatsing 
van de presentatie in de tentoonstellingsruimte is van groot belang i.v.m. de mogelijke overlast. 
Presentaties kunnen op vaste, aangekondigde tijden beginnen, doorlopend vertoond worden, of 
starten op initiatief van de bezoeker. 
 
AV-technieken kunnen ook gebruikt worden als middel ìn de tentoonstelling. 
Zo kan men gesproken woord toepassen als toelichting bij een onderdeel van de tentoonstelling 
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(variatie: een ooggetuige of tijdgenoot vertelt een verhaal), eventueel in combinatie met het 
aanlichten van voorwerpen (bijv. in een diorama). Dit kan gerealiseerd worden d.m.v. een 
walkman of m.b.v. vaste luisterposten, waar men een koptelefoon kan 'inpluggen'.  
Een andere mogelijkheid is de diaserie/ dvd of videoband als toelichting op bepaald onderdeel. 
Dit werkt het beste als het om een korte presentatie gaat die door de bezoeker zelf gestart kan 
worden. Het is vaak moeilijk om een directe relatie te leggen met voorwerpen die in dezelfde 
ruimte worden tentoongesteld; dit medium is vooral geschikt om contextinformatie over te 
brengen. 
Programma’s op dvd bieden in het algemeen een grotere bedrijfszekerheid dan videobanden of 
diaprojectie. Op audio-gebied zijn de ontwikkeling snel gegaan: tegenwoordig kan men zelf 
eenvoudig CD’s branden. Ook kunnen geluidsfragmenten op computerchips vastgelegd worden 
(MP3). Voordeel hierbij is dat er geen mechanische (draaiende) delen meer in de apparatuur 
zitten . Daarnaast hebben deze technieken als voordeel dat ze een hoge constante kwaliteit 
hebben en zeer flexibel in het gebruik zijn: de bezoeker kan snel een keuze maken voor een 
bepaald fragment. Ook meertalige toelichtingen zijn op deze wijze realiseerbaar. 
 
Driedimensionale middelen 
 
Maquettes, diorama's en modellen zijn nabootsingen van de werkelijkheid, al dan niet op schaal. 
Ze hebben vaak een sterkere verklarende of toelichtende werking dan tekeningen of teksten. Ze 
zijn bovendien bij uitstek geschikt om objecten in hun 'natuurlijke' context te tonen, en ze bieden 
mogelijkheden tot interactie. Er zijn ook nadelen: maquettes etc. zijn veelal duur, ze zijn moeilijk 
te maken, en lijken bij onvoldoende professionaliteit vlug 'knullig'. Het ruimtebeslag is vaak 
aanzienlijk.  
 
Maquettes 
- maquettes zijn op schaal (kleiner dan het origineel) en hebben vaak gebouwen of de 

gebouwde omgeving tot onderwerp 
- kunnen/moeten bekeken worden van verschillende kanten, vanuit vogelperspectief 
- bijzondere opstellingen zijn mogelijk: in een ombouw met een 'kijkgleuf', via spiegels, 

verticaal geplaatst of zelf aan het plafond (in het laatste geval zijn spiegels nodig om de 
maquette goed te kunnen bekijken) 

- vaak uitgerust met verlichting (lampjes in de maquette); een alternatief is aanlichten met 
(contouren-)spots, bijvoorbeeld in combinatie met een toelichtende geluidsband 

- eveneens vaak in combinatie met foto's van de werkelijke situatie (door op een knop te 
drukken gaat een lampje in een gebouw branden en wordt tegelijk een transparant verlicht) 

 
Diorama's 
Een diorama is een 'kijkkast waarin door bepaalde opstelling en belichting een perspectivisch 
effect wordt verkregen' (Van Dale). 
- diorama's zijn op ware grootte (dat kan klein zijn: een enkel insect in zijn biotoop) 
- diorama's zijn ideaal om objecten in hun natuurlijke context te tonen; ze worden vaak 

gebruikt om dieren of mensenfiguren in hun omgeving te plaatsen 
- zijn vaak statisch (houdingen poppen, verstilde bewegingen) 
 
(Schaal-)modellen 
- modellen kunnen groter of kleiner zijn dan het origineel, of op ware grootte, maar dan 

bijvoorbeeld opengewerkt 
- hebben vaak een analytische functie: laten zien hoe iets in elkaar zit, werkt 
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4.3 Presenteren en conserveren 
 
Het tentoonstellen en het behouden van voorwerpen uit een museumcollectie staan regelmatig 
met elkaar op gespannen voet. Wat is de zin van bewaren als de collectie niet toegankelijk is? 
Maar anderzijds: wat is de zin van tentoonstellen als een voorwerp daardoor zo beschadigd 
raakt dat het na verloop van tijd niet meer bestaat?  
Bij het inrichten van een tentoonstelling zal dus een compromis gevonden moeten worden 
tussen behoud en presentatie. 
 
Omgevingsfactoren 
 
Temperatuurveranderingen veroorzaken schade door uitzetting/krimp in objecten, speciaal in 
objecten gemaakt van verschillende materialen. Een zo constant mogelijke temperatuur binnen 
bepaalde grenzen is in tentoonstellingsruimten wenselijk. 
Te hoge of te lage niveaus én schommelingen van de relatieve vochtigheid veroorzaken schade 
door o.a.  verzadiging/uitdroging resp. uitzetting/krimp (organische materialen), zouttransport en 
oxidatie (anorganische materialen). Een juist en zo constant mogelijk niveau is wenselijk. 
Licht veroorzaakt schade door warmteontwikkeling (IR - infrarood) en door directe inwerking op 
voorwerpen (verkleuring, aantasting van vezels; met name UV - ultraviolet licht, maar ook 
zichtbaar licht). Er zijn aanzienlijke verschillen in lichtgevoeligheid van museale objecten. 
Belangrijk is het voorkómen van te hoge lichtwaarden en het zoveel mogelijk elimineren van UV-
straling. 
  
Bijlagen 3 en 4 vermelden minimum- en maximumwaarden voor temperatuur, vochtigheid en 
licht. Wat kun je er als tentoonstellingsmaker aan doen? 
- keuze tentoonstellingsruimte (te licht, te vochtig etc.) 
- keuze en plaatsing tentoongestelde objecten (geen foto's bij het raam) 
- beïnvloeding omgevingsfactoren (UV-wering, temperatuur- en vochtbeïnvloeding) 
 
Bezoekers 
 
Bezoekers kunnen schade veroorzaken door aanraking van voorwerpen of door onhandig 
gedrag (vallen, rennende kinderen). Bescherming tegen diefstal is zeer relevant, maar blijft hier 
verder buiten beschouwing. 
 
Hoe kun je schade door bezoekers voorkomen? 
- toezicht 
- geschikte looproutes 
- fysieke afscherming (bijvoorbeeld vitrines) 
- 'psychologische' afscherming (schijnbare barrières in de vorm van een touw of een 

verhoging) 
- 'gecontroleerde' situaties: "dit voorwerp mag u vastpakken" (maar de rest niet) 
 
Materialen 
 
Tentoonstellingsmaterialen kunnen schade veroorzaken door afscheiding van gassen/dampen. 
Voorbeelden: hout (zuren), kunststoffen (weekmakers) 
Bijlage 6 bevat informatie over al dan niet geschikte materialen. 
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5. VORMGEVING EN UITVOERING 
Vormgeving behoort  binnen een tentoonstelling geen op zichzelf staande grootheid te zijn. 
De vormgeving is een bijna logisch gevolg van de optelling van inhoudelijke en praktische 
keuzes. Te vaak wordt vormgeving vanuit een louter esthetische invalshoek benaderd en 
worden andere zaken hier ondergeschikt aan gemaakt. Binnen een tentoonstelling kan men 
esthetiek het beste zien als een factor die helpt bij het vasthouden van de aandacht van het 
publiek. Binnen een museum zijn er veel disciplines die de vormgeving moet dienen. 
Vormgeving die alleen maar “mooi” is voldoet daardoor niet.   
 
5.1 Voorwerpen en hun dragers 
 
Bij de inrichting van de tentoonstellingsruimte met objecten zijn verschillende aspecten van 
belang: 
- de inhoudelijke ordening van de tentoonstelling: wat bij elkaar hoort komt bij elkaar te staan 

of te hangen 
- de verhoudingen tussen de objecten onderling: objecten hebben vaak zeer verschillende 

verschijningsvormen (formaat, kleur, vorm etc.). In het algemeen is een bepaalde groepering 
wenselijk om een rustig geheel te verkrijgen, maar variaties en contrasten zijn natuurlijk 
mogelijk en soms wenselijk 

- de verhoudingen tussen de objecten en de omgeving: de omgeving fungeert als decor voor 
de objecten. 
- decor/achtergrond neutraal houden (kleur van de wanden, vormgeving van de dragers) 
- zorgen dat objecten niet met hun omgeving hoeven te concurreren (geen kleurrijke 

schilderijen tegen kleurrijke achtergrond, geen complexe voorwerpen in ingewikkelde 
dragende constructies) 

 
Tweedimensionale objecten 
 
Bij het rangschikken van plat materiaal gaat het vooral om de principes van vlakverdeling. Deze 
zijn toe te passen op wanden, panelen en vitrines met plat materiaal. Enkele tips: 
- let op het gezichtsveld van de kijker, en met name op het feit dat het onderste deel daarvan 

groter is: de vloer en het onderste deel van wand vallen meer op dan het plafond en het 
bovenste deel; de onderste schilderijen of afbeeldingen vallen meer op dan bovenste 

- ooghoogte aanhouden, d.w.z. het 'gemiddelde midden' niet boven 165 cm. 
- zorg voor voldoende vrije ruimte tussen de objecten 
- rekening houden met de hoogte van de gehele wand: te hoog opgehangen schilderijen 

'zweven', te laag opgehangen schilderijen 'vallen'  
- optisch evenwicht nastreven: 

- een groot vlak compenseren met een ander groot vlak of een blok van kleinere vlakken 
- de afstand tussen een groot en een klein vlak lijkt kleiner dan die tussen twee kleine 

vlakken; grotere schilderijen hebben grotere onderlinge afstanden nodig 
- kleur beïnvloedt de groottewerking: overwegend geel lijkt groter dan groen en rood, die 

op hun beurt weer groter lijken dan blauw 
- bij gelijke oppervlakte lijkt breed 'zwaarder' dan hoog 

- oppassen met mengen van technieken (schilderijen/foto's/grafiek) 
- geen afbeeldingen die afstand vereisen naast afbeeldingen die van korte afstand bekeken 

moeten worden 
- geen extreme afwijkingen in formaten vlak naast elkaar 
- streven naar vaste systematiek in de vlakverdeling (zie hieronder) en uitvoering (lijsten, kleur 

passe-partouts etc.) 
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Vlakverdelingsystemen 
 
Er zijn drie mogelijkheden (Afbeelding 11): 
- centreren 

- centreren op de horizontale as (het meetkundige midden van het schilderij) 
- ook wel: centreren op de 'horizon' van de afbeelding 
- centreren geeft meestal een harmonieus effect. 

- onderkanten of bovenkanten laten lijnen 
- alleen te gebruiken als de formaten niet te sterk van elkaar afwijken 
- waar mogelijk aansluiting zoeken bij horizontale elementen in de wand (boven- of 

onderkanten van ramen, plinten, verwarmingen, deuren) 
- onderkanten lijnen: vooral in relatief lage ruimten bruikbaar  

- blokken vormen d.w.z. ensembles maken van verschillende schilderijen of afbeeldingen. De 
onderlinge afstanden kunnen zeer gering zijn. Vooral geschikt voor gelijke kleine formaten. 
Buitenvorm van het blok zo veel mogelijk gesloten houden. Bij ongelijke formaten binnen het 
vlak een bepaald stramien aanhouden. Een aantal kleinere objecten kunnen daadwerkelijk 
op één paneel gemonteerd worden waardoor één object ontstaat.  

 
Driedimensionale objecten 
 
Voor driedimensionale objecten gelden veel van de bovengenoemde uitgangspunten ook: 
- belang van ooghoogte en gezichtsveld (aan te passen door gebruik van vitrines en sokkels) 
- geen sterk verschillende formaten/kleuren/verschijningsvormen (massief-fragiel) door/naast 

elkaar, tenzij bewust gestreefd wordt naar contrast; zoeken naar groeperingen, 'soort bij 
soort' 

- verhouding tot drager in de gaten houden (klein beeld op grote sokkel, 'vitrinevullend' 
voorwerp) 

- vrijstaande plaatsing of niet: hoe interessant is de achterkant? 
 
Objectdragers (vitrines, panelen, sokkels, lijsten) 
 
Dragers vervullen in een tentoonstelling allerlei functies: 
- ze houden voorwerpen op hun plaats 
- zie dienen als bescherming/beveiliging van voorwerpen 
- ze dienen om ordening in een tentoonstelling te bereiken of te versterken (groeperen van 

voorwerpen, indeling van ruimte) 
- ze fungeren als medium tussen voorwerp (klein) en ruimte (groot) 
- ze worden gebruikt uit ergonomische overwegingen: om voorwerpen op kijkhoogte te 

brengen, een juiste kijkhoek bereiken etc. 
 
Belangrijke overwegingen bij de keuze van dragers: 
- neutrale vormgeving is vaak wenselijk: het gaat niet om de drager maar om de objecten 
- flexibele gebruiksmogelijkheden (panelen die op verschillende wijzen geplaatst kunnen 

worden, stapelbare sokkels, koppelbare vitrines, vitrines met verstelbare planken of leggers 
etc.) vergroten de gebruiksmogelijkheden, evenals verplaatsbaarheid of mogelijkheid tot 
demonteren 

- een stevige constructie is wenselijk (stabiliteit, inbraakveiligheid) 
- diverse conservatorische voorwaarden: materiaalgebruik (zie Bijlage 6), stofdichtheid 

(vitrines).  
- inbouwverlichting in vitrines is zonder meer af te raden, omdat gemakkelijk lichtschade of  - 
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door opwarming - ongewenste klimatologische omstandigheden kunnen optreden. Wel is 
opbouwverlichting mogelijk, d.w.z. verlichting in een apart compartiment, met stofdichte 
ontluchting (afsluiten met bijv. filter voor afzuigkap) aan de bovenzijde en een UV-werende 
afscheiding tussen lichtbron en vitrine 

- men kan kiezen tussen zelfbouw op maat, maatwerk op bestelling of serieproducten 
 
Vitrines 
Vitrines worden meestal gebruikt om (kleine) objecten te tonen en te beschermen. Soms 
vervullen ze ook een secundaire functie: het indelen van de tentoonstellingsruimte. 
Iedere vitrine is een tentoonstellingsruimte op zichzelf, met alle mogelijkheden en problemen 
van dien. 
Vitrines vestigen extra aandacht op objecten ('wat in een vitrine ligt is waardevol of bijzonder'). 
Anderzijds vormen zij een barrière tussen bezoeker en object (glasafscheiding, kijkafstand, zie 
ook Afbeelding 10). 
 
Er zijn allerlei soorten vitrines (Afbeelding 9): 
- fabrieksmatig vervaardigde museumvitrines: kastvitrines, tafelvitrines, lessenaar-vitrines, 

zuilvitrines, klokvitrines, wandvitrines/hangende vitrines, 'aquarium-vitrines' 
Dit alles met verschillende (combinaties van) materialen, bijvoorbeeld volglas, hout/glas, 
aluminium/glas 

- (oude) vitrines gemaakt voor niet-museale doeleinden: te denken valt aan winkelvitrines, 
medicijnkasten etc. Deze vitrines hebben soms een evocatieve functie: ook de vitrine is 
onderdeel van de presentatie (bijvoorbeeld de bakkersvitrine in een winkelinterieur). De 
conservatorische kwaliteit is vaak matig. 

- moderne winkel- en interieurvitrines: zijn vaak ongeschikt voor museale doeleinden vanwege 
te nadrukkelijke vormgeving en geringe conservatorische kwaliteit (wel in de museumwinkel 
bruikbaar) 

- zelfbouwvitrines, zoals inbouwvitrines (in muurkast, nis, dode hoek, trappenhuis, raam), of 
zelfbouw naar het model van fabrieksvitrines, maar dan met aangepaste maten. 
Zelfbouw is goed mogelijk: het is een aanzienlijke besparing op de kosten i.v.m. 
fabrieksvitrines. Wel is een redelijke technische know-how nodig. 

 
Plaatsing en indeling van vitrines 
- niet pal tegenover een raam (spiegeling) of vlak voor een raam (contrastverschillen, 

doorzicht bij glazen achterwanden); oppassen met het tegenover elkaar plaatsen van vitrines 
(onderlinge spiegeling) 

- niet recht onder verlichting (spiegeling, kijkers staan zichzelf in het licht) 
- oppassen met glazen achterwanden (storend doorzicht) 
- voorwerpen in de vitrine groeperen, maar liever niet in saaie rijen; let bij platte materialen op 

de kijkhoek: hoe lager in de vitrine, des te schuiner opstellen 
- kleine voorwerpen niet laag of diep in de vitrine plaatsen 
- gebruik sokkels, plateaus en standaards voor het bereiken van een harmonische verdeling 
- verschillende mogelijkheden voor beteksting: 

- bijschriften direct bij de voorwerpen (rommelig als het om veel voorwerpen gaat) 
- bijschriften bij elkaar op een tekstbord naast of in de vitrine, met nummerverwijzing 

(nummerblokjes bij de objecten) of met silhouetverwijzing (silhouetten van de objecten 
op het tekstbordje) 
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Panelen 
Panelen vergroten de bruikbare wandoppervlakte voor het tentoonstellen van plat materiaal. Net 
als vitrines vervullen ze ook secundaire functies: het indelen van de ruimte en het afschermen 
van storende hoeken etc. 
Het gebruik van panelen brengt met zich mee het risico van hokkerigheid c.q. doolhofeffecten. 
Een overdaad aan panelen - met de bijbehorende sterke nadruk op plat materiaal - maakt een 
tentoonstelling niet levendiger. 
Anderzijds zijn panelen vaak zeer flexibele en gemakkelijk zelf te vervaardigen dragers. De 
meeste mogelijkheden bieden vrijstaande, zelfdragende panelen. Soms kunnen deze individueel 
staan, maar dan struikelen de bezoekers wel eens over de uitstekende steunen. Vaker moeten 
ze in reeksen, onder een hoek, geplaatst worden. 
Daarnaast zijn er vaste panelen, bevestigd aan vloer of wand, dan wel hangend aan plafond. 
Achter elkaar geplaatste, op rails lopende panelen kunnen bijvoorbeeld een documentaire 
fotocollectie toegankelijk maken voor het publiek, zonder een groot ruimtebeslag.  
 
Enkele tips t.a.v. uitvoering en gebruik van panelen: 
- bij de indeling van panelen een vast stramien aanhouden (vaste maten voor afstand tussen 

afzonderlijke teksten/afbeeldingen, vaste 'bladspiegel' etc.) 
- de panelen niet te smal maken, omdat anders bij koppelen veel storende naden of profielen 

zichtbaar zijn, maar ook niet te breed, met het oog op transport en opslag (aanbevolen 
breedte: 90 - 110 cm) 

- hoogte: zeker 200 cm gemeten van de vloer, i.v.m. gemiddelde kijkhoogte 
- storende constructieve elementen (profielen) zo klein mogelijk of wegwerken: het gaat om de 

vlakken; geen doorzichtige panelen (roosters/plexiglas) gebruiken, omdat de achtergrond 
dan storend kan werken 

- zelfbouw is goed mogelijk, evenals gedeeltelijke zelfbouw m.b.v. systeemverbindingen die in 
de handel verkrijgbaar zijn; kant-en-klare panelen zijn vaak erg duur 

 
Sokkels 
Sokkels worden gebruikt voor het tentoonstellen van grotere driedimensionale voorwerpen die 
niet kwetsbaar zijn, of ook wel voor kleinere voorwerpen (toepassing in vitrines). Door 
toepassing van sokkels kunnen objecten vrij in een ruimte opgesteld worden. Sokkels kunnen 
natuurlijk ook tegen of vlak voor een muur geplaatst worden. Men kan sokkels ook gebruiken als 
dragers van teksten: bijvoorbeeld tekstzuilen met schuine bovenkant (letten op juiste hoogte en 
kijkhoek). 
Sokkels moeten vooral stabiel zijn; hoge of smalle sokkels kunnen eventueel verzwaard worden 
met grind o.i.d. 
Sokkels kunnen heel goed zelf gemaakt worden. Er zijn ook systeemsokkels in de handel, met 
aansluitende maatvoering. 
 
(Wissel)lijsten 
Wissellijsten worden gebruikt voor het tentoonstellen individueel plat materiaal (m.n. kwetsbare 
prenten, tekeningen etc.). Grotere wissellijsten kunnen dienen als verzamellijst voor kleiner 
beeldmateriaal, eventueel met tekst. 
De techniek van het inlijsten en het maken van passe-partouts wordt hier niet behandeld. 
Van belang is de keuze van het 'doorkijkmateriaal': 
- gewoon glas: scherpe weergave, lichtgroene kleur, sterke reflectie, goed krasbestendig, niet 

UV-werend, breekbaar 
- licht gematteerd glas: minder scherpe weergave (grijs), minieme lichtreflectie 
- Ontspiegeld glas: duur, scherpe weergave, toepassen voor schilderijen en pastels 

nauwelijks reflectie. 
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- perspex: onbreekbaar, scherpe weergave, maar erg krasgevoelig (er zijn meer 
krasbestendige, maar erg dure soorten), kan UV-werend zijn tot op zekere hoogte 

 
5.2 Verlichting 
 
Licht is een vorm van elektromagnetische straling, die door het menselijk oog wordt 
waargenomen. Zichtbaar licht heeft een golflengte van tussen 400 en 800 nanometer (1 
nanometer = 1 miljoenste millimeter); hogere (ultraviolette, Röntgen- en gammastraling) en 
lagere golflengten (infrarood, radar- en radiogolven) zijn niet zichtbaar. Zichtbaar licht heeft per 
golflengte een bepaalde kleur, de spectrale kleur, die zuivere (primaire kleuren) en gemengde 
vormen kent. Kleur is overigens niet alleen een spectraal verschijnsel, maar heeft ook te maken 
met absorptie en reflectie van licht door oppervlakten. 
 
De functie van verlichting in tentoonstellingen is drieledig: 
- verlichting als oriëntatiemiddel, om de bezoeker zijn weg door de ruimten te laten vinden 
- verlichting als sfeerbepalend element 
- verlichting om waarneming mogelijk te maken 
 
In tentoonstellingen kunnen meerdere  lichtbronnen gebruikt worden: 
- zonlicht/daglicht 
- gloeilampen 
- halogeenlampen (in feite een soort gloeilamp) 
- gasontladingslampen (TL lampen) 
- Glasvezel-verlichting 
- Led-verlichting 
 
Deze lichtbronnen kunnen in het museum voor verschillende doeleinden gebruikt worden (zie 
ook Afbeelding 13): 
- algemene verlichting van de presentatie: verlichting van ruimten, vlakken 
- accentverlichting: verlichting van objecten, delen van vlakken 
- verlichting als onderdeel van tentoonstellingsmaterialen: lichtbakken (dia's, teksten), 

verlichting in maquettes, op kaarten etc. 
- Effectverlichting, gekleurde verlichting b.v. in de entree of achter panelen om een sfeer te 

creëren  
 
Verlichting in tentoonstellingen is een sterk sfeerbepalend element: licht bepaalt sterk de 
beleving. Daarnaast zijn er de ergonomische aspecten: hoeveel licht is er nodig, hoe gunstig of 
ongunstig is de lichtinval, hoe staat het met het contrast etc. Zoals in paragraaf 4.3 al werd 
aangegeven, staan presentatie en behoud van voorwerpen tot op zekere hoogte op gespannen 
voet. Dit geldt zeker voor verlichting (zie Bijlage 3 en 4). 
Als algemeen uitgangspunt kan men de volgende regel hanteren: goede verlichting in een 
presentatie valt niet op, slechte verlichting des te meer. Het niet de bedoeling dat het licht 
waargenomen wordt, maar het object en de ruimte (Bijlage 5: het maken van een lichtplan). 
 
Licht en museumbezoeker 
 
Benodigd lichtniveau 
Lux is de eenheid van verlichtingssterkte. Om conserveringstechnische redenen wordt 50 lux 
aanbevolen voor zeer lichtgevoelige voorwerpen (textiel, aquarellen en pastels, papier, geverfd 
leer, natuurhistorische voorwerpen), en 150 lux voor lichtgevoelige (olieverfschilderijen, lakwerk, 
onbeschilderd leer, onbeschilderd en beschilderd hout).  
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Deze waarden staan in de regel een goede waarneming van de objecten niet in de weg: 
waarneming van licht/donker/grijsgradaties vergt slecht 10-15 lux (geen kleurwaarneming) 
kleurwaarneming vergt (afhankelijk van leeftijd) 35 tot 45 lux. 
 
Er geldt echter één belangrijke conditie: er mogen geen grote contrasten zijn. Het oog erg 
gevoelig voor intensiteitsverschillen, vooral bij lage lichtniveaus. Voorbeeld: een tekstpaneel vlak 
naast een raam waardoor helder daglicht naar binnen valt is moeilijk leesbaar. 
Men heeft ook rekening te houden met het verband tussen lichtniveau en afstand: het 
lichtniveau direct bij een object is omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tussen 
object en lichtbron. Dus als afstand tussen object en lichtbron twee maal zo groot wordt, dan 
wordt het lichtniveau bij het object vier maar zo klein. 
 
Kleurtemperatuur en kleurweergave 
In musea wordt in de regel gestreefd naar 'natuurlijke' kleuren, tenzij men een speciaal effect wil 
bereiken.  Vaak wordt als maatstaf gebruikt 'normaal daglicht'. 
Als gewerkt wordt met kunstlicht alleen, of met een combinatie van kunstlicht en daglicht dan 
kan de 'natuurgetrouwheid' in het geding komen. Gloeilampen geven 'warm' licht af omdat zij 
een maximum hebben in het gele/rode gebied van het spectrum. TL-lampen kunnen geheel 
verschillende kleuren licht uitstralen, van warm tot koud. 
'Warm' en 'koud' zijn natuurlijk rekbare, subjectieve begrippen. Ook daglicht kent allerlei 
schakeringen (ochtend/avond, bewolkt/onbewolkt, zomer/winter). Daarom heeft men gezocht 
naar een objectieve maat: de kleurtemperatuur. Een ijzeren staaf die wordt verhit zendt bij 
verschillende temperaturen verschillende lichtkleuren uit; deze kunnen worden uitgedrukt in 
graden Kelvin (K): 
 
- 2000-2500 K: geelwit; laag gedimd gloeilampenlicht 
- 2500-2900 K: extra warm wit; gloeilampen en TL's met het nummer 92/927; dit licht doet 

vaak broeierig aan, is te gebruiken als sfeerverlichting. 
- 2900-3300 K: warm wit; halogeenlampen, TL's nummer 93/930; dit licht is goed te 

combineren met gloeilampen, maar niet met daglicht. 
- 3300-5000 K: neutraal wit; TL's nummer 94/940; te gebruiken in combinatie met daglicht. 
- boven 5000 K: koel wit; TL's nummer 95/950; daglichtvervanging, commerciële/industriële 

toepassing 
 
Kleurtemperatuur en kleurweergave staan los van elkaar. Daglicht en licht van gloeilampen en 
halogeenlampen hebben allemaal een uitstekende kleurweergave, omdat ze een continu 
spectrum hebben. Dat wil zeggen dat alle kleuren uit het spectrum er evenredig in 
vertegenwoordigd zijn. TL's hebben geen continu spectrum: sommige spectrale kleuren kunnen 
geheel wegvallen, bijvoorbeeld bij TL's uit de 800-serie. 
De kleurweergave wordt uitgedrukt in een index (Ra). In musea is zeer goede kleurweergave 
van belang (waarden tussen 90 en 100, TL's uit de 900-serie). 
 
Contrasten 
Verlichtingssterkte (lux) heeft te maken met licht dat op een vlak valt. Daarnaast is er het 
verschijnsel luminantie: de hoeveelheid licht die van een vlak uitgaat, de helderheid. 
Luminantie is op zich niet van groot belang, wel de verschillen in luminantie tussen verschillende 
delen van het vlak: de contrasten. In de tentoonstellingspraktijk kan men het best streven naar 
een laag algemeen lichtniveau en naar geringe verschillen in lichtniveaus. 
Grote contrasten dienen zoveel mogelijk vermeden te worden, want bij het aanbevolen lage 
lichtniveau is het oog erg gevoelig voor intensiteitverschillen.  
Bij lage lichtniveaus is maar heel weinig extra licht nodig om contrast te bereiken en voorwerpen 
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te accentueren. Bij hoog lichtniveau is juist veel extra licht nodig om hetzelfde te bereiken. 
 
Ramen zorgen in de praktijk voor veel contrastproblemen. Als er veel daglicht naar binnen valt, 
zijn er aanzienlijke luminantieverschillen tussen het raamvlak en de wand in de directe 
omgeving: een tekstpaneel naast een raam is vaak moeilijk te lezen. Verder weg van het raam 
is het donkerder, maar het lijkt donkerder dan het werkelijk is: hoewel het luxniveau op zich 
voldoende kan zijn, past het oog dat eerst op een helder raam gericht was zich slecht aan bij de 
rest van de ruimte. 
Van groot belang bij de indeling van musea is dat het oog in staat gesteld wordt zich door een 
geleidelijk afnemend lichtniveau goed aan te passen (helder zonlicht buiten, ontvangstruimte 
wat minder licht, expositieruimte getemperd licht).  
 
Kleur van de wanden van een tentoonstellingsruimte: 
- niet zuiver wit, want dan treden te grote contrasten op 
- ook niet donker, want dan is er meer licht nodig om de geringere lichtreflectie van de wand 

te compenseren; bovendien kan een licht object te sterk contrasteren met een donkere wand 
- bij voorkeur zachte/pasteltinten  
 
Bundeling en invalshoek van het licht 
Men kan onderscheid maken tussen: 
- indirect licht, dat niet rechtstreeks op het object of het vlak valt  
- direct licht, in de vorm van: 

- gespreid licht: 'downlights', 'wallwashers', TL-bakken 
- gebundeld licht: spots met wisselende contourscherpte (scherpe 'kaderspots' laten 

een lichtvlek zien, andere lampen/armaturen tonen geen waarneembare contour of 
vloeiende overgangen) en bundelbreedte 

  
In het algemeen wordt aanbevolen te streven naar een combinatie van direct en indirect licht, 
anders is de verlichting te saai, te egaal. Een goede algemene verlichting kan men bereiken 
door indirect en/of gespreid direct licht, accentverlichting door gebundeld licht. 
Het menselijk oog is van nature gewend aan direct en indirect licht van boven (zon resp. door 
lucht en wolken gereflecteerd licht). Een natuurlijke aanlichting komt dus van boven: indirect (via 
plafond) en/of direct (spots). De gunstigste lichthoek is een hoek van ongeveer 30° met de muur 
op ooghoogte (resp. het midden van het tentoongestelde object). Een driedimensionaal object 
wint aan plasticiteit als het van meerdere kanten beschenen wordt. Met een hoofdverlichting van 
andere kanten (van opzij, van onder) kan men speciale effecten bereiken. 
 
Reflectie en verblinding 
Men moet onderscheid maken tussen directe verblinding door zichtbare lampen en storende 
lichtreflectie op spiegelende vlakken zoals wissellijsten en vitrine-ruiten. Verblinding kan in het 
algemeen gemakkelijk worden opgelost door verplaatsing of anders richten van de lamp, of door 
afscherming. Hinderlijke reflectie is vaak moeilijker te vermijden. 
 
 
Enkele suggesties:  
- juiste plaatsing van de lichtbron Afbeelding 12) 
- glas onder een hoek plaatsen 
- lichte achtergronden gebruiken in de betreffende vitrine 
Soms kan het ophangen van een “fries” uitkomst bieden. Het gebruik van friezen is afkomstig uit 
de theaterwereld. Een fries is een strook stof boven het toneel waarachter een rij lampen hangt. 
Door de strook stof tot een bepaalde hoogte te laten zakken, wordt voorkomen dat het publiek 
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vanuit de zaal in de lampen kijkt.  
 
Extra verlichting ter compensatie ín de vitrine is om conservatorische redenen geen goede 
oplossing! 
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5.3 Grafische vormgeving 
 
Deze cursus gaat niet in op de inhoud van tentoonstellingsteksten. Twee 'gouden regels' kunnen 
echter niet onvermeld blijven. Allereerst: beperk de hoeveelheid tekst in een tentoonstelling zo 
veel mogelijk, en beperk ook de lengte van afzonderlijke teksten: men gaat niet naar het 
museum om te lezen. 
Breng daarnaast waar mogelijk onderscheid aan tussen A-teksten ('hoofdstuktitels'), B-teksten 
(toelichtingen bij één (sub-) thema), C-teksten (korte toelichtingen bij een groep objecten) en 
bijschriften (zeer korte toelichtingen per object: naam, jaartal, vindplaats e.d.)  
 
Lettertype 
 
Er bestaat een zeer groot aantal verschillende lettertypen (Afbeelding 14 en 15). De keuze van 
een letter voor museumteksten hangt primair af van de leesbaarheid, in tweede instantie kan de 
keuze bepaald worden door de uitstraling, de sfeer die een bepaalde letter oproept. Een 
veelgebruikte letter in musea is de Helvetica. 
 
Vaak wordt geadviseerd om in musea vanwege de goede leesbaarheid schreefloze letters te 
gebruiken. Een heldere, eenvoudige schreefletter kan ook. 
Gebruik bij voorkeur geen schrijfletters of fantasieletters; de leesbaarheid laat vaak te wensen 
over, bovendien is de vormgeving vaak te nadrukkelijk. 
 
Gebruik steeds één lettertype eventueel in verschillende lettergrootte of lettersoort (vet, cursief), 
verschillende lettertypen door elkaar geeft een erg rommelig beeld. 
 
Welke lettersoort? 
 
Voor de lopende tekst gebruikt men een combinatie van beginkapitalen en onderkastletters. 
Accenten (bepaalde begrippen, korte citaten, kopregels) kunnen aangegeven worden m.b.v. 
andere lettersoorten, bijvoorbeeld cursief, kapitaal of vet. Voor kopregels kan ook een grotere 
letter gekozen worden. Gebruik deze afwijkende lettersoorten en formaten alleen om accenten 
aan te geven: complete teksten in cursief of in kapitaal zijn slecht leesbaar (zie ook Afbeelding 
16). 
 
Welke lettergrootte? 
 
De wenselijke lettergrootte hangt af van de leesafstand. A-teksten, die van enige afstand 
gelezen worden, hebben dus grotere letters dan B-teksten. Onderstaande tabel geeft 
aanwijzingen voor de lettergrootte (de x-hoogte is de hoogte van de onderkast-x). Men doet er 
verstandig aan ook in de praktijk te toetsen of de gekozen letter groot genoeg is: ook factoren 
als verlichting en achtergrondkleur beïnvloeden de leesbaarheid. 
 
x-hoogte  maximale leesafstand 
 
38 mm   12 m 
25 mm    8 m 
15 mm    5 m 
 8 mm    1 m 
Naast deze ergonomische overwegingen kan de grootte van de letters ook iets zeggen over de 
belangrijkheid van de tekst. Een inleiding of een uitspraak van een persoon waarvan je vindt dat 
de bezoeker deze gelezen moet hebben kan aangebracht worden in een groter lettertype dan 
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ergonomisch nodig is. 
 
Welke letterkleur? 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat gele letters op een zwarte ondergrond het best leesbaar zijn, 
maar dat gegeven helpt weinig in de museumpraktijk. Aanbevolen wordt om zwarte letters op 
een witte of hooguit licht getinte achtergrond te gebruiken. Witte letters op een donkere 
achtergrond zijn (zeker bij wat langere teksten) moeilijker leesbaar.  
 
Welke opmaak? 
 
- gebruik een vast stramien (vaste marges, vast formaat tekstbord, eventueel enkele vaste 

formaten, aarzel niet om een tekstbordje met weinig tekst half leeg te laten)  
- geef de tekst structuur door het gebruik van kopregels en alinea's 
- hanteer een maximale regellengte van 50 tekens 
- kies een regelafstand die er voor zorgt dat de regels duidelijk los van elkaar staan maar toch 

bij elkaar horen; de regels mogen geen losse grijze streepjes in het wit zijn (maximale 
interlinie 1,5) 

- teksten niet uitvullen: een 'rafelige' rechtermarge leest gemakkelijker, bovendien kan 
uitvullen leiden tot uitgerekte spatiëring 

 
Beteksting 
 
Door de komst van de computer is het maken van teksten voor tentoonstellingen eenvoudiger 
geworden dan voorheen. Toch is het van belang zo min mogelijk tekst in een tentoonstelling te 
verwerken. Teksten leveren altijd veel werk op. In de praktijk zijn ze vaak het sluitstuk van een 
tentoonstelling wat zichtbaar is in de verzorging en afwerking.  
Op de computer kunnen makkelijk correcties in spelling en lay-out aangebracht worden. Ook 
kan er van lettertype en lettergrootte gewisseld worden: een mogelijkheid die het makkelijk 
maakt om proefteksten te maken. Het is ook eenvoudig geworden om teksten aan te passen  
aan de uiteindelijke plaatsing van de objecten (drie losse objectteksten die in één vitrine liggen 
kunnen eenvoudig samengevoegd worden tot één tekst). 
In de meeste computerprogramma’s kunnen bij de tekst afbeeldingen worden geplaatst. Dit 
biedt u volop de mogelijkheden om professioneel ogende teksten te maken. 
Moderne printers(laser of inkjet) leveren een kwaliteit die goed genoeg is om te verwerken in 
een expositie. 
Een andere mogelijkheid  is om met een CD-rom teksten aan te leveren bij beletteringbedrijven 
die deze uit zelfklevende folies snijden of op allerlei materialen kunnen printen.  
 
 
 
Dragers (tekstborden) 
Uitgeprinte teksten  kunnen worden opgeplakt maar ook worden ingelijst of in een speciale 
tekststandaard worden geklemd. Het gebruik van aparte papiersoorten kan bijdragen aan de 
verzorging van de tentoonstelling. Om teksten op een ondergrond te bevestigen kan gebruikt 
gemaakt worden van enkelzijdig of dubbelzijdig klevende kunststofplaten of schuimkarton, 
eventueel met een afdekkende folie om de tekst te beschermen. Een ander mogelijkheid is het 
gebruiken van lijm (rubbercement, fotopapierlijm) of dubbelzijdig plakband 
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BIJLAGE 1 VAN IDEE NAAR TENTOONSTELLING  
 
Deze bijlage bevat een aantal tips en overzichten, die bij het voorbereiden van een 
tentoonstelling gebruikt kunnen worden. Zie ook paragraaf 2.1 van de syllabus. 
 
Doelgroepenmatrix 
Met behulp van het onderstaande schema kan geïnventariseerd worden, of het museum zijn 
(mogelijke) doelgroepen bereikt. Hierbij moet het totale aanbod van het museum bekeken 
worden: de (vaste/wisselende) tentoonstellingen (eventueel per onderdeel: het ene deel van de 
vaste presentatie is wellicht mee gericht op kinderen dan het andere), de aanwezige faciliteiten 
voor het publiek, en eventuele speciale activiteiten. 
 

 Doelgroepen 

Aanbod van het 
museum 

Streek-
bewoners 

Toeristen Ouders met 
kinderen 

Schoolgroepen Gezelschappen ... 

Presentaties       

1       

2       

...       

Voorzieningen       

Ontvangstruimte       

educatieve ruimte       

ontdekhoek       

AV-ruimte       

…       

Activiteiten       

rondleiding       

av-presentatie       

kinderprogramma       

speurtocht       

...       
 
Het schema kan op verschillende manieren gebruikt worden: 
- vanuit de gekozen doelgroepen: worden alle gekozen doelgroepen voldoende 'bediend'? Zo 

niet, dan zijn er twee mogelijkheden: de betreffende doelgroep wordt buiten beschouwing 
gelaten of: het museum moet aangepast worden om de doelgroep toch te bereiken 

- vanuit de aanbodkant: zijn er onderdelen van de presentatie, voorzieningen en/of activiteiten 
die een te gering bereik hebben? 
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Keuze van onderwerpen 
 
Het vaststellen van de onderwerpen die in een tentoonstelling aan bod komen gebeurt in eerste 
instantie door in de initiatiefgroep te brainstormen. Daarbij kunnen eventueel ook deskundigen 
van buiten het museum betrokken worden. Er ontstaat zo een groslijst van onderwerpen. 
 
Een tentoonstelling is meer dan alleen een min of meer geordende opstelling van de collectie 
van het museum. Een tentoonstelling laat die collectie natuurlijk wel zien, maar doorgaans in de 
vorm van een verhaal dat aan de bezoekers verteld wordt.  
Voorbeeld:  
Aan de hand van het collectieonderdeel bodemvondsten steentijd  kunnen  verschillende 
onderwerpen voor tentoonstellingen gekozen worden, bijvoorbeeld: leven in een 
steentijdnederzetting /  hoe maak ik een vuistbijl? / begraven in het verleden . 
  
NB: sommige onderwerpen lenen zich minder voor een tentoonstelling, maar kunnen wel op 
andere wijze gepresenteerd worden, bijvoorbeeld door middel van een AV-presentatie, een 
speciale rondleiding, een kinderactiviteit. 
 
Uit de groslijst worden vervolgens realiseerbare onderwerpen geselecteerd 
Een belangrijk criterium daarbij is: welk materiaal is beschikbaar om dit onderwerp in een 
tentoonstelling uit te werken? 
 
Hierbij kan gedacht worden aan: 
- de collecties van het museum zelf: niet alleen voorwerpen, stilstaand beeld (foto's, 

tekeningen, prenten, schilderijen), bewegend beeld- en geluidmateriaal 
- Vervolgens kan geïnventariseerd worden of elders materiaal beschikbaar is (in bruikleen te 

verkrijgen): bij andere musea, bij particulieren. 
 
Als informatiebron kunnen ook dienen: 
- archiefstukken (eigen collectie, of berustend bij rijks-, gemeente- of streekarchief); archivalia 

zullen doorgaans als onderdeel van een expositie weinig tot de verbeelding spreken (tenzij 
het gaat om heel bijzondere of fraaie stukken), maar kunnen wel een rol spelen bij de 
inhoudelijke voorbereiding - ze leveren verhalen en bijzonderheden op, die in de presentatie 
uitgebeeld kunnen worden 

- ook interviews met 'mensen die het allemaal meegemaakt hebben' kunnen veel informatie 
opleveren (anekdotes, bijzonderheden, wijze waarop gebeurtenissen beleefd werden, 
persoonlijke ervaringen en oordelen etc.). De resultaten hebben documentaire waarde, maar 
kunnen soms ook direct in een tentoonstelling gebruikt worden (bijvoorbeeld: een op video 
opgenomen fragment uit een interview) 

- de omgeving: hierbij valt te denken aan cultuurhistorische bezienswaardigheden, 
landschapselementen, natuurhistorische waarden. Deze kunnen in de presentatie van 
achtergrond en context worden voorzien. Praktisch gezien kan 'de omgeving' bij een 
presentatie betrokken worden door het museum als vertrekpunt van wandel- en fietsroutes 
te laten fungeren. 
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Tentoonstellingsplan 
 
Het onderstaande schema kan gebruikt worden bij het vervaardigen van het 
tentoonstellingsplan. 
 
De eerste kolom geeft de verhaallijn weer - d.w.z. dat de onderwerpen hier in een logische 
volgorde zijn geplaatst. Dat kan bijvoorbeeld een chronologische of een thematische volgorde 
zijn. 
 
De volgende kolom geeft aan in welke ruimte (deel van een ruimte) het onderwerp 
gepresenteerd wordt. 
 
De overige kolommen geven aan hoe ieder onderdeel gepresenteerd wordt: 
- vorm: maquette, vitrine, paneel met tekst en beeldmateriaal, diorama, av-presentatie, 

werkend model, interactieve presentatie etc. 
- software: alle benodigde informatiedragers, dus voorwerpen, teksten, beeldmateriaal, geluid 
- hardware: alle benodigde objectdragers en aanvullende technische voorzieningen, zoals 

vitrine, aanlichting, beeldscherm, projector, bedieningspaneel, beteksting etc.  
 
 

Verhaallij
n 

Ruimte Presentatie 

  Vorm Software Hardware 

   Voorwerpen Teksten Beeld Geluid  

1        

2        

3        

4        

…        
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BIJLAGE 2 STRAMIEN TENTOONSTELLINGSBEGROTING 
 
 
Het onderstaande model geeft een overzicht van mogelijke kosten en baten van een 
tentoonstellingsproject. 
 
Kosten Baten 
  
Tentoonstellingsruimte Entreegelden (toegerekend deel) 
gebruik van de ruimte  
bouwkundige voorzieningen Doelsubsidies en sponsoring 
afwerking  
verlichting/lichtbeheersing Verkoop winkel (toegerekend deel) 
verwarming  
klimaatbeheersing Verkoop van de tentoonstelling (na afloop) 
  
Tentoonstellingsmateriaal (hardware) Verhuur van de tentoonstelling aan derden 
vitrines, panelen, sokkels, lijsten  
klein tentoonstellingsmateriaal  
  
Tentoonstellingsmateriaal (software)  
museale objecten   
inhoudelijke producties (AV)  
educatieve programma’s  
fotografie  
  
Ontwerp, advies, begeleiding  
onderzoek  
ontwerp  
  
Transport en verzekering  
transport  
verzekering  
verpakkingsmateriaal  
  
Drukwerk  
ontwerp  
drukkosten  
  
Promotie  
promotionele activiteiten, publiciteit  
opening  
  
Algemene kosten  
reis- en verblijfskosten  
kopieerkosten  
personeelskosten  
onvoorzien  
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BIJLAGE 3  AANBEVOLEN WAARDEN VOOR TEMPERATUUR, 
LUCHTVOCHTIGHEID EN LICHT 
 
 
Overzichten afkomstig uit: Syllabus bij de basiscursus preventieve conservering. Tilburg: 
Landelijk Contact Museumconsulenten, 2002, p. 11. 
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BIJLAGE 4 TL-LAMPEN 
 
 
Overzicht afkomstig uit: M. van der Sterre (eindred.), Syllabus bij de basiscursus behoud en 
beheer. Passieve conservering. Deel 1, condities. Tilburg: Landelijk Contact 
Museumconsulenten, 1996, p. 30. 
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BIJLAGE 5 HET MAKEN VAN EEN LICHTPLAN 
 
 
Stap 1  
 
Meet de bestaande lichthoeveelheid (daglicht en/of kunstlicht; hoeveel lux, hoeveel UV). 
Als het om een bestaande ruimte gaat: inventariseer tevens hoe medewerkers en bezoekers de 
bestaande verlichting beoordelen (te veel, te weinig, ongelijkmatig, onnatuurlijk etc.)  
Op grond van de meting en van de ervaringen kan besloten worden of extra 
verlichting/aanpassing van de verlichting nodig is. 
Het gaat daarbij steeds om twee zaken: 
- is het lichtniveau voldoende voor een goede waarneming van de objecten? 
- is lichtbeheersing nodig om schade aan objecten te voorkomen? 
 
Stap 2 
 
Als de situatie te wensen overlaat, zorg er dan eerst voor dat de algemene verlichting in orde is. 
De algemene verlichting zorgt voor gelijkmatige verlichting van de gehele ruimte. 
Als het daglicht onvoldoende is om een goede algemene verlichting te bereiken moet kunstlicht 
toegepast worden. Algemene verlichting d.m.v. kunstlicht kan o.a. gerealiseerd worden met TL-
armaturen of met breedstralende downlights. Algemene verlichting is óf indirecte verlichting, óf 
directe gespreide verlichting.  
Algemene verlichting is bij voorkeur regelbaar (aanpassing van het lichtniveau d.m.v. dimmen of 
in/uitschakelen van lichtgroepen). Op die wijze kan aanpassing aan het (wisselende) daglicht 
bereikt worden. 
Wat betreft de meest geschikte kleurtemperatuur: experimenteren met verschillende kleuren. 
 
Stap 3 
 
Nadat de algemene verlichting in orde is komt de accentverlichting aan de beurt. De centrale 
vraag is: hoe flexibel moet de verlichting zijn? Met name in ruimten voor wisselexposities is 
flexibele verlichting een must. Maar ook in vaste presentaties worden regelmatig veranderingen 
aangebracht. Flexibiliteit wordt bereikt door het aanbrengen van spanningrails. 
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BIJLAGE 6 INFORMATIE OVER MATERIALEN 
 
 
Overzicht afkomstig uit: M. Jaspars, Het glazen museum. Over kwaliteit en gebruik van 
museumvitrines. Tilburg, Landelijk Contact Museumconsulenten, 1998, p. 9-14. Deze publicatie 
gaat specifiek in op materiaalgebruik bij vitrines, maar de inhoud is ook van toepassing op 
andere toepassingen van deze materialen in tentoonstellingen. 
 
 
Glas 
Glas vormt geen direct gevaar voor voorwerpen omdat het een inert materiaal is. Dat wil zeggen 
dat het geen stoffen of gassen opneemt of afstaat. Wel kan glas bij breuk aanzienlijke schade 
aan voorwerpen en personen veroorzaken. Glas breekt in één keer bij té zware plaatselijke 
belasting. Bij zware voorwerpen dient hier rekening mee gehouden te worden. Glas is een hard 
materiaal dat niet snel krast. In vergelijking met andere doorzichtige materialen is glas relatief 
goedkoop. 
 
Acrylaatplaat (o.a. Perspex) 
Acrylaatplaat is UV-werend, maar niet alle soorten bezitten deze eigenschap in dezelfde mate. 
De UV-werendheid kan variëren van 30 - 95%. Hier is door het Centraal Laboratorium 
onderzoek naar gedaan (zie literatuurlijst: M.S.F. Karreman e.a., UV-werend en lichtreducerend 
materiaal voor museumdoeleinden). Acrylaat is meestal vrij krasgevoelig, maar er zijn 
(duurdere) soorten in de handel die krasbestendiger zijn. Acrylaatplaat is statisch en trekt dus 
stof aan. Het is daarom noodzakelijk om antistatica te gebruiken. Het materiaal is licht van 
gewicht, waardoor dragende constructies (vitrines) lichter uitgevoerd kunnen worden. 
 
Polycarbonaat-plaat (o.a. Lexan) 
Dit materiaal is zeer slagvast, UV-werend en heel goed koud te vervormen. Dit laatste brengt als 
nadeel met zich mee dat het niet geschikt is voor grote oppervlakken en dat de profielen erg 
diep moeten zijn. Het materiaal is duur, statisch en krasgevoelig. Er zijn ook superkraswerende 
platen in de handel, deze zijn minder statisch, maar nog duurder. 
 
Hout 
De meeste houtsoorten stoten azijnzuur en mierenzuur uit. In hout wordt door natuurlijke 
afbraak tevens formaldehyde gevormd. Formaldehyde is zeer reactief, en vormt zich met behulp 
van vocht of UV-straling om tot onder andere mierenzuur. Ook oud hout blijft zuren afgeven. 
Hard hout stoot in het algemeen meer zuren uit dan zacht hout. Hogere tempera 
ren, een hogere RH en een hoge zuurgraad (lage pH) versnellen het aantastingsproces. De 
hoeveelheid gebruikt materiaal is ook van invloed op de uitstoot van zure gassen. Een kleiner 
oppervlak, bijvoorbeeld een profiel, stoot minder gas uit dan een complete achter 
wand van hetzelfde materiaal. Het is niet voldoende om de betreffende houten delen te verven 
of te plastificeren, omdat deze afdeklagen min of meer doorlatend zijn. Uiteindelijk zullen dus 
dezelfde concentraties in de vitrine opgebouwd worden als bij ongeverfd of niet-geplastificeerd 
hout. De schade die aan voorwerpen kan ontstaan is onomkeerbaar. 
Hout van de eik en de zilverden (dennenhout) zijn vanwege hun zuurafgifte uit den boze. 
Grenen en vuren geven minder zuren af. Iepenhout stoot weinig zuren uit, maar is door de 
gevoeligheid voor houtworm onbruikbaar voor vitrines. Vurenhout (afkomstig van de fijnspar) is 
bijzonder sterk, taai en gemakkelijk te bewerken. Grenen en vuren kunnen veel hars bevatten 
dat gedurende langere tijd kleverig kan blijven. Het is dus belangrijk om planken of platen te 
gebruiken waar weinig harsplekken in zitten. 
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Er kunnen insecticiden of fungiciden gebruikt zijn, met name bij tropische houtsoorten. Deze 
stoffen zijn zowel schadelijk voor de mens als voor de voorwerpen. 
 
Houthoudend plaatmateriaal 
Bij houthoudend plaatmateriaal zoals multiplex, MDF, triplex en dergelijke komt naast 
mierenzuur en azijnzuur ook nog gas uit de gebruikte lijm vrij. Dit is fenol- of formaldehyde-gas. 
Het wordt door zuurstof in de lucht omgezet in mierenzuur. De schade veroorzaakt door 
dergelijke plaatmaterialen is onomkeerbaar. 
Medite ZF (het zogenaamde 'museum MDF') geeft nagenoeg geen formaldehyde af doordat de 
juiste verlijming is gebruikt, maar de hoeveelheid azijnzuur die vrijkomt is vaak desastreus. 
Berken tri- of multiplex, eventueel gelamineerd, geeft beduidend minder schadelijke gassen af. 
Berkenmultiplex is zelf te lamineren, zie hiervoor P. Keune, Laminaten: van bakeliet tot formica 
(zie literatuurlijst).  
 
Watervast verlijmde multiplex waar bij voorkeur europees hout en geen tropisch hardhout in 
verwerkt is, ook wel betonplex genoemd (WBP, dit keurmerk staat voor 'water boil proved') is 
van de overige houthoudende platen nog de minst schadelijke, maar ook een van de duurste. 
 
Metaal 
Metaal is een inert materiaal en kan dus zonder risico gebruikt worden. Let er echter wel op dat 
twee verschillende blanke metalen nooit met elkaar in contact mogen komen, het minst edele 
metaal kan in dat geval gaan corroderen. Dit geldt zowel bij direct contact tussen twee metalen 
voorwerpen als bij contact tussen een metalen voorwerp en een metalen legbord. Gebruik 
daarom bij het vastzetten van metalen voorwerpen als bevestigingsmiddel geen andere 
metaalsoort. Bedenk dat de meeste metalen bestaan uit een legering van twee of meer metalen. 
Hierbij is niet altijd duidelijk hoe deze zich zullen gedragen. Zilver is bijvoorbeeld een edel 
metaal, maar een voorwerp 'van zilver' gaat toch corroderen, omdat het zilver gelegeerd is met 
onedele metalen. 
Voor gebruik als vitrinemateriaal is aluminium het meest praktisch. In verband met de mogelijke 
vorming van peroxides aan het oppervlak van blank aluminium moet dit materiaal geanodiseerd 
worden of eventueel afgewerkt met een epoxy-coating. Gecoat metaal is te gebruiken voor 
bodemplaten en achterwanden van vitrines en eventueel voor legborden. 
Wanneer er een hoge RH heerst bestaat het gevaar dat er condensatie op het (koude) metalen 
oppervlak plaats vindt. 
 
Bekledingsmateriaal 
Neem voor de bekleding een zo kleurecht mogelijke stof zodat bij herinrichting van de vitrine niet 
de oude inrichting door kleurverschillen zichtbaar is. Lichtere kleuren verkleuren minder snel dan 
donkere. Katoen, jute en linnen stoffen zijn geschikt. Voor een betere kleurechtheid kan de 
toevoeging van polyester voor zover bekend geen kwaad. Flanel en ongebleekte katoen zijn 
goed te gebruiken, deze zijn goedkoper dan andere katoensoorten, maar verkleuren snel. De 
gebruikte verven en pigmenten in gekleurde stoffen kunnen schadelijk zijn. Let op met wol en vilt 
(vilt is een wolhoudend product). Wol is zwavelhoudend en tast hierdoor met name zilveren 
voorwerpen aan, die geheel zwart van kleur worden. Bovendien is wol aantrekkelijk voor motten. 
Sommige kleurstoffen in textiel zijn wateroplosbaar en mogen dus niet gebruikt worden. Was de 
stoffen voordat deze verwerkt worden, het appret is er dan uit en ze krimpen niet meer bij het 
wassen op een later tijdstip. 
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Kit 
Voor afdichten en het inzetten van glas kan kit gebruikt worden. Siliconen 
kit bevat echter vaak azijnzuur, maar er zijn ook zuurvrije siliconen-kitten verkrijg 
baar (van Perfax bijvoorbeeld). Butyleen-kit kan zwart uitslaan van zilver veroorzaken, deze kit is 
daarom sterk af te raden wanneer zich zilveren voorwerpen in de collectie bevinden. 
 
Lijm 
Voor het lijmen van houten onderdelen kan het best PVA-lijm gebruikt worden, dit is de witte 
houtlijm die bij elke doe-het-zelf zaak te verkrijgen is. Let erop dat het geen UF-lijm of 'houtlijm 
extra' is, deze bevatten namelijk ook het schadelijke formaldehyde. Een nadeel van PVA-lijm is 
de slechte vochtbestendigheid. Als de lijm nog niet volledig gedroogd is kunnen in de lijm 
aanwezige zuren en vocht schade veroorzaken aan met name metalen. Het is dus belangrijk om 
de voorwerpen pas in een met PVA-gelijmde vitrine te plaatsen als de lijm droog is. De lijm is 
niet geschikt voor constructies die lang mee moeten, omdat de lijmkracht in de loop van de tijd 
minder wordt. Gebruik deze lijm dus altijd in combinatie met schroeven, spijkers of deuvels 
(houten pennen). 
Lijmpistolen waarbij gebruik wordt gemaakt van warme lijm kunnen goed gebruikt worden. 
 
Verf en lak 
Er zijn allerlei soorten verf in de handel, maar ze zijn niet allemaal geschikt voor gebruik in 
vitrines. Oliehoudende verven zijn ten zeerste af te raden, omdat ze veel te traag uitharden. 
Gebruik liefst waterverdunbare verven, hierin zitten veel minder oplosmiddelen dan in 
terpentineverdunbare verven. 
De volgende verven zijn ook goed te gebruiken: alkyd-verf (op terpentine-basis, afhankelijk van 
het type), latex en acrylaatemulsies. Het gebruik van latex op metaal gaat moeizaam. 
Van de lakken (blanke lakken) zijn de polyurethaanlakken, bijvoorbeeld de DD-lak, goed 
bruikbaar. Het is van belang dat de verf of lak voldoende uitgehard en uitgedampt is voordat er 
voorwerpen in de vitrine geplaatst worden, ongeacht de gebruikte soort. Dit kan soms wel een 
maand duren, houd hier in de planning rekening mee. 
 
Schoonmaakmiddelen voor de buitenzijde 
Als alleen afstoffen niet voldoende is kan de vitrine met een vochtige doek of met spiritus 
schoongemaakt worden. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen. Door spiritus voor gebruik 
met Norit te reinigen voorkomt men blauwe zweem op glasoppervlakken. Neem hiervoor één 
liter (brand-) spiritus en twee eetlepels Noritpoeder (verkrijgbaar via de apotheker). Doe de 
brandspiritus in een afsluitbare glazen pot en meng deze met Noritpoeder, waarna het mengsel 
goed wordt geschud. Herhaal het schudden regelmatig tot de vloeistof helder is (dit duurt één tot 
twee dagen). Daarna de vloeistof filtreren met behulp van een koffiefilter. Deze methode 
herhalen tot alle Norit in het filter is achtergebleven. Het mengsel nooit in de buurt van open 
vuur (geiser) overgieten of mengen, maar bij voorkeur in de open lucht. 
Gebruik bij het schoonmaken nooit meer water dan nodig is omdat dit een onnodige verhoging 
van de RH met zich mee brengt. Maak na afloop het schoongemaakte oppervlak altijd droog 
met een zeem. Het gebruik van ammoniak en Glassex is af te raden omdat deze agressief 
kunnen zijn voor zowel de gebruiker als voor de voorwerpen. Indien van een spuitfles gebruik 
wordt gemaakt, nooit direct op het glas spuiten. Het teveel aan vloeistof kan tussen de profielen 
en het glas kruipen waardoor het niet meer te verwijderen is. Schimmelgroei kan het resultaat 
zijn. Sproei altijd eerst op een doek, de hoeveelheid is beter te doseren en het teveel kan altijd 
uit de doek geknepen worden. 
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Schoonmaakmiddelen voor de binnenzijde 
Het schoonmaken in de vitrine dient met een schone en droge doek te gebeuren. Haal altijd alle 
voorwerpen uit de vitrine alvorens de binnenzijde te reinigen. Schoonmaken mag alleen met 
medeweten en onder toezicht van de verantwoordelijke medewerker gebeuren.



 

 


