
 

De Macht van de Maker 
Het spanningsveld tussen musea en ontwerpers 
 
 
Historische musea halen er vaak een ontwerper bij om ingewikkelde onderwerpen in beeld te 
brengen. Dat leidt soms tot prachtige resultaten, maar in het traject tussen briefing van de 
ontwerper en de opening van de tentoonstelling kan er van alles mis gaan. In de workshop De 
Macht van de Maker, georganiseerd door de Historische Sectie van de NMV,  stond dit 
spanningsveld tussen musea en ontwerpers centraal.  
Annemarie de Wildt, conservator bij het Amsterdams Historisch Museum, had Marcel 
Wouters benaderd om de visie en ervaringen van een ontwerper te belichten. Andere 
aanwezige ontwerpers vonden het dapper van hun collega uit Eindhoven om tijdens het 
jaarlijkse museumcongres in het hol van de leeuw voorbeelden van miscommunicatie en 
gebrek aan inzicht te geven. Wouters gaf aan de hand van humoristische tekeningen 
voorbeelden uit zijn eigen praktijk. ‘Daar komt een groot scherm en daar de interactieve 
computers’. ‘Maar waar gaat de tentoonstelling over?’. ‘Ja daarvoor hebben we u als 
creatieveling erbij gehaald’.  Of  ‘U moet de tekstbordjes lager hangen, anders kunnen de 
vierjarigen ze niet lezen.  
De meeste aanwezige musea herkenden zichtzelf niet in deze karikatuur, maar met name 
vanuit de andere vormgevers kwamen instemmende geluiden, vooral over de toenemende 
gewoonte om via prijsvragen of pitches bureaus te selecteren en het gebrek aan (tijdige) 
informatie.  
 
Eigenlijk is het heel simpel, vindt Marcel Wouters: musea moeten weten wat ze willen met 
een opstelling, wat bezoekers idealiter zouden moeten ervaren en leren. Het concept dat 
hieruit voortkomt, een coproductie van ontwerper en museum, wordt gedurende het hele 
traject zorgvuldig bewaakt. 
Maar zo gaat het niet altijd. Meer en meer worden ontwerpers gekozen via prijsvragen of 
pitches. Voor ontwerpers is het belangrijk erachter te komen of het een echte prijsvraag is of 
alleen een formaliteit en er al een keuze gemaakt is. Dit komt in onze buurlanden België en 
Duitsland, waar het fenomeen prijsvraag verbreider is dan in Nederland, regelmatig voor. 
Groot nadeel van prijsvragen en pitches vinden de ontwerpers het gebrek aan contact met de 
opdrachtgever. In principe zouden musea in deze fase vragen kunnen beantwoorden en die 
antwoorden dan ook aan de andere deelnemers toesturen, maar dit wordt vaak geweigerd. 
Omdat verschillende ontwerpers soms zeer uiteenlopende presentaties maken, is de 
beoordeling nogal eens een vergelijking van appels en peren. Er is evenmin eenduidigheid in 
het veld over de betaling van prijsvragen en pitches. Wouters had weer een mooie tekening: 
“We hebben geen geld voor een vormgever”. “Dan vragen we toch gewoon vier bureaus om 
een vooropstel, dan is het gratis”.  
Ook komt het nog wel eens voor dat er eerst een (gratis) ontwerp moet komen om daarmee de 
boer op te gaan om geld bij elkaar te halen. Moet kunnen, vinden de ontwerpers als dat van te 
voren maar duidelijk is.  
 
Wouters werkt met faseringsresultaten, waarbij de opdrachtgever per fase het recht heeft de 
samenwerking te beëindigen. Maar meestal zijn er deadlines, roepen de museummensen en 
moet je wel samen verder.  
Zeer belangrijk voor een goed proces is informatie en communicatie: een duidelijke 
omschrijving van de doelstelling, omvang van de tentoonstelling (zowel oppervlakte, aantal 
objecten als bouwbudget), en omschrijving van de werkzaamheden. Marièlle Beek van 



Perspekt Studio’s wees erop dat er vaak niet genoeg tijd en aandacht is voor de briefing en 
debriefing van ontwerpers. Bij een complex proces als het maken van een tentoonstelling 
moet duidelijk zijn wie in het museum waarvoor verantwoordelijk is, wie de informatie 
verzamelt en doorgeeft. Gezamenlijk moeten specifieke afspraken gemaakt worden, maar 
geen blauwdruk. 
Irene Constandse, content manager bij Northern Light, prees de manier waarop in Engeland 
ontwerpers gebriefd worden. Vanuit de Bond Nederlandse Ontwerpers schijnt gewerkt te 
worden aan richtlijnen. Het zou mooi zijn als dat gebeurt in samenspraak met het museale 
veld. Voor de museumvereniging ligt er een taak om te wijzen op goede (buitenlandse) 
voorbeelden, afspraken met ontwerpers(organisaties) en cursussen. John Sijmonsbergen van 
Anno raadde aan een voorbeeld te nemen aan de manier waarop reclamebureaus projecten 
aanpakken.  
 
En de musea? Hadden die geen klachten? In de wandelgangen hoorde ik wel het een en ander 
maar tijdens de workshop kwam er alleen kritiek van de enige werknemer van een klein 
museum,  die klaagde over de hoge kosten van ontwerpers en een speciaal ontworpen vitrine 
waarvoor drie man nodig waren om deze te openen. 
Benoemen van het spanningsveld bleek zinnig, hoewel er in een uur maar een klein deel van 
de problematiek aan bod kon komen. Over vertrouwen hebben we het niet gehad en al 
helemaal niet over het creatieve proces. Volgend jaar verder? 
 
Achteraf doorpratend binnen de historische sectie kwam de vraag naar voren of harde en 
professionele criteria uit bijvoorbeeld de bouwwereld, een sector die wel veel ervaring heeft 
met aanbestedingen, zomaar te kopiëren zijn. De criteria die musea belangrijk vinden zijn 
nogal subjectief: dat het 'klikt' met de ontwerper, dat die creatief en vernieuwend is en ook 
nog te vertrouwen. Een ander probleem is ook dat veel musea (en ontwerpers) het liefst een 
turn-key oplossing willen, zodat ontwerpers vaak ook nog eens uitvoerder zijn. Zelf uitvoeren, 
of daar aparte opdrachten voor verstrekken, is meestal niet zo eenvoudig. Maar bij een totale 
uitvoering door de ontwerper, loop je het risico van onduidelijke transacties met procenten en 
provisies. Harde afspraken over de hoeveelheid en kwaliteit van alle hard- en software zijn 
vooraf bijna niet in een bestek te beschrijven. 
Inmiddels wordt de discussie voortgezet bij de NMV groep op Linkedin 
(http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&gid=1848475&sik=1
256078959886&discussionID=8289585&readyToAnswer=readyToAnswer&trk=ug_qa_usrc
omm&goback=%2Eana_1848475_1256078959886_3_1) 
en gaan studenten van de Reinwardt academie een studie doen naar het onderwerp. 
 
Annemarie de Wildt 
met dank aan Peter Priester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


