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Zelfstandig expert 

Janien Prummel, zelfstandig expert cultuurbemiddeling 
 
 
Wat ik meeneem uit het boek The Participatory Museum van Nina Simon? 
 
EEN ZIN 
Soms blijft een zin bij. Ik weet niet of deze zin letterlijk uit het boek komt of van haar blog of een 
presentatie. Maar voor mij representeert het de kern van het boek.  
 
“This is the golden rule of developing questions for visitor dialogue: you must be truly interested in 
their answers.  If you don’t care about the answer to the question, why on earth should anyone else?” 
 
Met deze houding komen we aan de kern van interactie en participatie, namelijk ware interesse in 
elkaar en meerwaarde voor beide partijen. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is het 
gevaar voor valse interactie groot. Ik gebruik deze zin tegenwoordig in mijn trainingen rondom 
interactie als een uitdaging, een statement. 
 
EEN BEGRIP 
Nina Simon heeft een aantal zaken gearticuleerd, verhelderd én ons begrippen gegeven; een 
gezamenlijk begrippenkader helpt om uit te wisselen. Een van de begrippen die mij hebben geholpen 
en die ik ook concreet gebruik in mijn praktijk is het begrip 'the social object'.  
  
De collectie, objecten, kunstwerken blijven een belangrijke kern van het werken in musea en erfgoed. 
Het begrip 'social object' helpt om na te denken over de relatie tussen object en publiek. De kern van 
wat publieksbemiddeling moet zijn. 
 
EEN SCHEMA 
Het 'from ME tot WE'-schema geeft mij een handvat om na te denken over de diverse niveaus van 
participatie of interactie die in de diverse bemiddelingsvormen soms plaatsvinden. Wat verwacht je 
precies van de bezoekers en wat betekent dat voor de begeleider of het instrument dat je inzet? Ik zie 
de mogelijkheden van dit model om toe te passen op interactieve rondleidingen en zo de niveaus van 
interactie mee te verhelderen. 
 
EEN HOUDING 
Misschien leer ik nog wel het meest van Nina Simon door de manier waarop ze haar kennis en 
ervaringen deelt. Ze is oprecht nieuwsgierig en heeft passie en lef om dingen uit te proberen. Ze is 
open over dingen die minder goed gaan, zeer leergierig en gericht op kennisdeling. Deze houding 
straalt uit haar boek, haar blog en had ook effect op de  leesgroep.  Ik gun ons mijzelf, de collega's, het 
werkveld meer experimenteerruimte en openheid om onze ervaringen uit te wisselen. 
 
Eigen participatief project: 
 

Naam project:   BRIEF WISSELING 
Organisatie:   Huis van Alijn 
Aanspreekpunt:  Janien Prummel 
Website:   www.huisvanalijn.be/collection/brief-wisseling  
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Type participatie (volgens het model van Nina Simon): 
het publiek kan bijdragen leveren (contributory) 
Het Huis van Alijn in Gent heeft een passie voor de 
cultuur van het dagelijks leven. Dit museum wil een 
knooppunt en een ontmoetingsplek zijn waar 
herinneringen en ervaringen worden gedeeld en 
doorgegeven. Voor tal van projecten wordt beroep 
gedaan op de inbreng van bezoekers.  
 
BRIEF WISSELING was een dynamisch project waar 
uitwisseling centraal stond. BRIEF WISSELING zette het 
versturen en ontvangen van berichten centraal. De 
liefde voor de brief en correspondentie was het 
uitgangspunt. Vier kunstenaars toonden hun visie op 
de veranderende waardes en betekenissen van de 
brief in deze digitale tijd.  
 
De exporuimte werd naast een tentoonstelling ook een 
schrijfkabinet, een werkplek voor de bezoeker. De 
bezoeker werd uitgenodigd om schrijftips te 
raadplegen, zelf de pen ter hand te nemen, brieven te 

schrijven en op de postbus te doen of berichten achter te laten op het prikbord. Typische 
briefschrijfmomenten als nieuwjaar of valentijn werden gebruikt om speciale acties op te 
zetten. Daarnaast organiseerden we in samenwerking met de kunstenaars projecten en 
workshops met jongeren. Ook de affiche werd via participatie en vanuit het gegeven 
uitwisseling gemaakt. 
 

Hoe is het idee voor dit project gegroeid? 
 
In de eerste plaats gaf het Huis van Alijn mij als gastcurator de ruimte om een persoonlijk project uit 
te werken. Mijn fascinatie voor brieven schrijven en de veranderende betekenis in deze digitale tijd 
was het uitgangspunt. Het project groeide in samenwerking en wisselwerking met het team, de 
vormgever en de grafische ontwerper. 
 
Een van de uitdagingen van BRIEF WISSELING was om een uitnodigende, laagdrempelige plek te 
creëren in de tentoonstellingsruimte waar de bezoeker zich actief en op diverse manieren met het 
onderwerp (brieven schrijven) kon bezig houden. We wilden op deze manier de leerervaring van de 
bezoeker verdiepen en verbreden. We wilden mensen laten nadenken over de waarde en betekenis 
van brieven schrijven in deze tijd. Ze een meerlagige bezoekerservaring bieden door diverse 
leerstijlen en zintuigen aan te spreken.  
 
Op het niveau van de organisatie waren de doelen gericht op het experimenteren met participatie in 
een tentoonstelling (het contributory-model). Dus hoe kan participatie een 'educational tool' zijn? 
Hoe krijg je reacties van bezoekers die ook van betekenis zijn voor de anderen? Zijn er vragen of 
ingrepen die dat stimuleren? 
 
Hoe heb je het project aangepakt? Wie werd betrokken en welke fasen zijn er in het 
project? 
 
Na de keuze van de kunstenaarsprojecten hebben we vooral aandacht besteed aan de opzet en de 
vormgeving van het Schrijfkabinet. Wat bieden we aan en hoe? Welke activiteiten zijn een 
meerwaarde en uitnodigend? Welke instructies geven we de bezoeker mee? We besloten dat de 
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bezoeker een brief/kaart moest kunnen schrijven én 
posten. Een echte brievenbus werd hiervoor voorzien, 
de frankering werd door het museum gedaan en de 
kosten van de postzegels mee opgenomen in de 
begroting. Eigen briefpapier, postkaarten en stempels 
zijn speciaal voor het project ontworpen. Voor deze 
materialen werd een kastje met vakjes gemaakt om alles 
zorgvuldig te kunnen presenteren. Op de muur een tekst 
met de uitnodiging aan het publiek om ze te gebruiken 
maar ook met de vraag om alles na gebruik terug te 
zetten. Op een groot prikbord konden diverse berichten 
worden gepost zowel door het museum als de bezoeker.  
 
Tijdens het project speelden de suppoosten en het 
baliepersoneel een grote rol. Zij gaven uitleg over de 
bedoeling van het project en nodigden de bezoekers uit 
om het Schrijfkabinet te gebruiken. Op het prikbord 
hebben we geëxperimenteerd met het ophangen van 
vragen, het toevoegen van inspirerende brieven en 
reacties. We haalden reacties weg en zorgden dat het er 
verzorgd uitzag. 
 
Rond de jaarwisseling besteedden we aandacht aan de traditie van de nieuwjaarsbrief. Een jonge 
schrijfster is gevraagd haar versie van deze traditie te schrijven. De brief werd tijdens deze periode 
gratis beschikbaar gesteld in het Schrijfkabinet.  
 
Er is samengewerkt met diverse externe partners zoals de jongerenorganisatie AmuseeVous die mee 
de opening en de museumnacht vormgaf en het Gents Schrijverscollectief dat op vier zondagen 
brieven op bestelling voor het publiek schreef. Grafische ontwerpers en kunstacademiestudenten 
participeerden bij het ontwerpen van de affiches. 
 
Ook de kunstenaars zelf waren tijdens het project actief. Twee kunstenaars hadden projecten die 
tijdens de tentoonstelling vorm kregen: 'bloggen in de brievenbus'  en 'words for strangers'. We 
wilden met de kunstenaars ook workshops voor jongeren organiseren.  
 
Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten?  
 
De start van het project, de museumnacht, was een groot succes. Diverse projecten zoals het ‘life’ 
tekenen van een sms-bericht, 'de vliegende tweet' een project van een van de kunstenaars, een brief 
op bestelling of de brievenwinkel, ondersteunden én versterkten die avond de opzet van BRIEF 
WISSELING. Honderden berichten en brieven werden die avond gepost en verstuurd. Uit de 
enthousiaste reacties bleek dat dit onderwerp leeft, zeker bij een publiek bestaande uit jongeren. 
 
De reacties op het Schrijfkabinet waren zeer positief. Dat uitte zich ook in een zeer groot aantal 
brieven en kaartjes die door de bezoekers werden verstuurd. In de loop van het project lieten veel 
mensen een reactie achter op het prikbord waarvan veel met persoonlijke reflecties of herinneringen 
op brieven schrijven. Het prikbord werd een medium van uitwisseling toen ook mensen hun adres 
begonnen achter te laten met de vraag om post te ontvangen.  
 
De grote tafel werd een ontmoetingsplek met daarop de typemachines. De typemachine bleek een 
pracht van een 'social object'. Het trok aan en nodigde uit om even te proberen, generaties wisselden 
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hun ervaringen uit, gesprekken ontstonden over hoe een typelint te vervangen, kinderen vroegen 
verbaasd waar de deleteknop zich bevindt.  
 
Minder succes hadden de workshops met de kunstenaars. Ook het afficheproject is niet goed van de 
grond gekomen. We wilden teveel op korte tijd waardoor over alles niet even goed werd nagedacht, 
de timing tekort was voor een goede organisatie en communicatie. 
 
Welke tips en gouden raad heb je voor andere projecten?  
 
Aandacht voor vormgeving en de juiste formulering 
We zijn ervan overtuigd dat het bewust ontwerpen van de hulpmiddelen en het nadenken over 
formulering van de instructies van groot belang waren voor de werking van het Schrijfkabinet. Ook de 
aandacht en zorg die het uitstraalde, kregen we terug in de dezelfde aandacht en zorg van het 
publiek. Er is bijvoorbeeld niets meegenomen of kapot gegaan  tijdens de drie maanden. 
 

'Het goede voorbeeld geven' (‘modeling’) 
We merkten dat goede, inspirerende 
voorbeelden op het prikbord rijke en 
betekenisvolle reacties opriepen. Dus 
'modeling' is van belang! We besteden 
aandacht aan de ophanging, durfden ook 
soms berichten weg te halen of af te 
wisselen. 
 
Belang van een 'social object’ 
We hebben niet bewust een 'social 
object' ingezet maar de typemachine 
bleek wel zo te fungeren. Dit bleek een 
heel sterke interactie op gang te brengen 
bij gezinnen onderling maar ook tussen 
de andere bezoekers.  
 

De menselijke factor 
Je kan nog zulke duidelijke instructies krijgen, de bemiddelende rol van een mens blijft een niet te 
onderschatten factor. In dit geval hebben de suppoosten en baliemedewerkers een erg stimulerende 
en uitnodigende rol gespeeld. Hun enthousiasme was soms net wat een bezoeker nodig had. 
 
En natuurlijk nog ... niet teveel willen doen op te korte tijd. Durf te kiezen! 
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