
ANNA ELFFERS, FEBRUARI 2013 
ANNAELFFERS.NL 

 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE  

PUBLIEKSONDERZOEK 

MUSEUM MINUTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNA ELFFERS, FEBRUARI 2013 
ANNAELFFERS.NL 

2 

Inhoudsopgave 
	  
Inhoudsopgave 2	  
Inleiding 3	  
1. Algemene resultaten 5	  
2. Onafhankelijke kunstkijkers, kunstbelevers en kenners 7	  
3. Klassieke tentoonstellingsbezoekers 8	  
4. Incidentele kunstbezoekers 9	  
5. Jonge, eigentijdse museumbezoekers 10	  
6. Conceptcheckers 10	  
Conclusies en aanbevelingen 12	  
Bijlage 1 Kunstwerken en audiofragmenten Museum Minutes 14	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museum Minutes is ontwikkeld en geïnitieerd door Johan Idema, cultuuradviseur en aanjager van 
vernieuwing in de cultuursector. Het project werd gerealiseerd door de Kunsthal Rotterdam en het 
Gemeentemuseum Den Haag. Museum Minutes is mogelijk gemaakt dankzij het Mondriaan Fonds, 
het VSBfonds, de Stichting Bevordering van Volkskracht en Postoffice Amsterdam.   
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Inleiding 
 
Museum Minutes wil als verkenning en als showcase dienen voor hoe de interactie van 
bezoekers met kunst kan worden vormgegeven en -vooral- kan worden vernieuwd. 
(Projectplan Museum Minutes, 2012) 
 
Een team van communicatie-experts uit andere werelden dan de museale heeft daartoe een 
concept ontworpen dat erop gericht was bezoekers meer tijd en meer energie te geven voor het 
kijken naar kunst. De kunstwerken, gekozen uit de collectie van het Gemeentemuseum, stonden 
opgesteld tegenover aan de ene kant luie stoelen en aan de andere kant loopbanden uit de 
sportschool. Bezoekers konden zich dus, naar keuze, inspannen of ontspannen tijdens het kijken 
naar de kunst. Ook werd door middel van een digitale klok bijgehouden hoe lang men naar de kunst 
keek. De bedoeling was dat dit bezoekers uitdaagt langer naar kunst te kijken en de werken 
daardoor echt te zien en ook meer te zien dan doorgaans het geval is bij een bezoek aan een 
kunsttentoonstelling. Ook kreeg de bezoeker de kans om verschillende soorten audiofragmenten 
die de kunst op verschillende manieren omlijstten (bijvoorbeeld: het kunstenaarsgesprek, de 
soundtrack, vragenvuur etc.) te beluisteren1. 
 
Museum Minutes was uitdrukkelijk opgezet als een experiment dat moest dienen om meer te weten 
te komen over het effect van nieuwe presentatiemethoden van kunst op de interactie met het 
publiek. Het publiek werd van deze onderzoeksdoelstelling ook deelgenoot gemaakt en werd 
uitgenodigd om tijdens het bezoek na te denken over het presenteren, bekijken en beleven van 
kunst. Om de resultaten daarvan vast te leggen is een publieksonderzoek uitgevoerd dat erop 
gericht was de effecten van de presentatiemethoden in kaart te brengen. Anna Elffers heeft dit 
onderzoek opgezet, begeleid en is auteur van de rapportage. Zij werd daarbij ondersteund door 
Letty Ranshuysen. Het veldwerk werd uitgevoerd door studenten van de Master Kunstbeleid & -
management aan de Universiteit Utrecht als onderdeel van een onderzoeksseminar. Dit onderzoek 
vond plaats naast het reguliere publieksonderzoek van de Kunsthal dat continu het bezoekersprofiel 
in kaart brengt. 
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: 
 
Zorgen de verschillende in Museum Minutes ingezette presentatiemethoden voor een 
intensievere en daardoor betere beleving van de kunstwerken door het publiek in 
vergelijking met een reguliere presentatie? 

Onderzoeksmethode 
Momenteel zijn de meest ervaren en bekende onderzoekers die zich bezighouden met de 
bezoekersbeleving in musea John Falk (VS) en Morris Hargreaves McIntyre (VK en Australië). 
Beide onderzoekers/bureaus benadrukken de invloed van bezoekmotivatie op de  waardering van 
een museumbezoek en pleiten ervoor om daarmee rekening te houden bij het meten van de 
tevredenheid van bezoekers. Morris Hargreaves McIntyre schrijft hierover:  
 
"Asking visitors to rate their satisfaction with the experiences would seem like a very direct and 
useful measure. Until you go beyond the headline satisfaction rating and analyze the data properly. 
(...) the highest satisfaction ratings are given by those visitors who are the least knowledgeable, the 
least experienced, are on their first visit, spent the least time visiting and are least likely to return. 
Conversely, those who are knowledgeable, experienced, regular visitors who spent the longest time 
engaging with the objects and who are most likely to return gave lower satisfaction ratings. This 
phenomenon is easily explained: visitors' satisfaction is relative to their expectations. Those who 
expect the least are more easily satisfied."  
('Never Mind the Width Feel the Quality', 2005, op: www.lateralthinkers.com) 
 
De benadering van Falk en Morris Hargreaves McIntyre bestaat doorgaans in de eerste plaats uit 
nauwgezet observatieonderzoek naar het gedrag van bezoekers in musea. Dit is een methode die 
ook in het commerciële marktonderzoek enorm aan populariteit heeft gewonnen. Het meebeleven 
van wat klanten doormaken bij het gebruiken of kopen van producten door marketeers of 
productontwikkelaars wordt gezien als een belangrijke stap in het ontwikkelen van nieuwe 
producten of marketingstrategieën. De observatie wordt vervolgens aangevuld met interviews, 

                                                        
1 In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de 16 kunstwerken en de audiofragmenten die bij ieder kunstwerk te beluisteren 
waren. 
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zodat diepgaand inzicht kan worden verkregen in de achterliggende motivaties en redenen van het 
gedrag en de factoren die daarop van invloed zijn. Op die manier wordt volgens Morris Hargreaves 
McIntyre een stap gemaakt 'from basic market research to rich, challenging, visitor insight'. 
 
In het onderzoek bij Museum Minutes is ook gekozen voor een dergelijke, kwalitatieve aanpak, 
omdat dit precies de soort informatie is die nodig is om het concept goed te kunnen evalueren. We 
wilden weten hoe de tentoonstelling werd beleefd en of de presentatiemethoden die werden ingezet 
de interactie tussen publiek en kunst inderdaad beïnvloedden, op welke manier dat gebeurde en 
wat hierbij de factoren waren die van invloed zijn. Kwalitatief onderzoek beoogt een volledig beeld 
te geven van alle mogelijke varianten in reacties, opinies, houdingen en intenties die voorkomen 
binnen een bepaalde doelgroep. Dit geeft een betrouwbaar beeld van welke ervaringen, wensen en 
behoeften bij verschillende doelgroepen belangrijk en minder belangrijk zijn en hoe die met elkaar 
samenhangen. 

Uitvoering van het onderzoek 
Tussen 23 november en 23 december 2012 heeft een team van veldwerkers2 op verschillende 
dagen onderzoek uitgevoerd bij de tentoonstelling Museum Minutes. Bij binnenkomst van hal 3, 
waar de tentoonstelling plaatsvond, spraken zij bezoekers aan met de vraag of zij zouden willen 
deelnemen aan het onderzoek. Indien het antwoord positief was, werd kort gevraagd naar de 
bezoekmotivatie en -context. Vervolgens werd de respondent gedurende het gehele bezoek aan 
Museum Minutes geobserveerd. Er werd genoteerd welke kunstwerken men in welke volgorde hoe 
lang bekeek, of men plaatsnam in de stoelen of de loopbanden gebruikte en of de audiofragmenten 
wel of niet werden beluisterd. Aan het eind van het bezoek werd, onder het genot van een drankje 
en iets lekkers, een exitinterview afgenomen in het café van de Kunsthal. Hierin werd de bezoeker 
gevraagd zijn/haar gedrag toe te lichten. Waarom bekeek men kunstwerken niet, lang of kort? 
Waarom koos men voor de luie stoel, de loopband of beiden? Waarom heeft men wel of geen 
gebruik gemaakt van bepaalde audiofragmenten? Vervolgens werd gevraagd naar beleving van de 
kunstwerken en de werking van de presentatievormen: vond men deze manier van kunst bekijken 
anders, prettiger of minder prettig dan 'gewone' presentatiemethoden en waar lag dat aan? Hierbij 
is ervoor gekozen de respondenten een vergelijking te laten maken met een andere tentoonstelling 
die op dat moment in de Kunsthal te zien was. Op die manier voorkwamen we dat we zouden 
spreken over 'een reguliere beeldende kunsttentoonstelling', waarbij onduidelijk zou blijven wat daar 
precies onder verstaan werd. Er zijn uiteindelijk 59 bezoekers geobserveerd en ondervraagd. Bij het 
selecteren van deze bezoekers is er door de interviewers actief geprobeerd om naast ervaren 
museumbezoekers ook bezoekers te ondervragen die niet zo regelmatig naar musea gaan. Bij de 
opzet van Museum Minutes werd namelijk veel waarde gehecht aan het toegankelijk maken van 
kunst voor onervaren museumpubliek. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt besproken wat voor soort bezoekers we hebben aangetroffen bij Museum 
Minutes en met wat voor soort bezoekmotivaties zij Museum Minutes hebben bezocht. Op basis 
daarvan worden de ondervraagden verdeeld over vijf typen bezoekers. Vervolgens worden de 
belangrijkste resultaten besproken die voor de verschillende typen bezoekers hetzelfde waren. In 
de hoofdstukken die volgen (2 t/m 6) komt per type bezoeker naar voren hoe zij Museum Minutes 
beleefd hebben en of Museum Minutes bij hen het gewenste resultaat (een intensievere en betere 
beleving van kunstwerken) heeft gehad. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen. 
  

                                                        
2 Dit team bestond uit: Famke van den Berg, Myrthe van den Boom, Suzan van Borkum, Mark de Deugd, Anne-Mette van 
der Kaa, Christel Kock, Jaap Korst, Casper Kouwenberg, Aimée van der Kwaak, Gabrielle van Lakwijk, Sandrijn Mijjer, 
Annelies Oudshoorn, Floortje Schouten, Katrien Sprong, Mathilde Stuyling de Lange, Mariel Voogel, Margaret Chotkowski, 
Renee Staal, Corina Maduro en Anna Elffers 
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1. Algemene resultaten 
Typen bezoekers 
Bij de 59 respondenten die meededen aan het onderzoek ging het om 23 mannen en 36 vrouwen. 
16 respondenten waren alleen gekomen, 28 mensen met zijn tweeën en 4 respondenten waren met 
een groepje van 4 tot 8 mensen in de Kunsthal. De respondenten die met zijn tweeën waren zijn 
voor het merendeel als stel geïnterviewd, waardoor we ook van nog eens 28 extra respondenten 
informatie hebben kunnen verzamelen. De jongste respondent was 20 jaar, de oudste 81. Twee 
derde was 50 jaar of ouder. 
 
Om ervoor te zorgen dat we voldoende mensen zouden ondervragen die tot de groep minder 
ervaren kunsttentoonstellingsbezoekers behoorden, hebben we actief naar hen gezocht. Dat bleek 
nog niet gemakkelijk. In de onderzoeksperiode liepen naast Museum Minutes nog twee andere 
tentoonstellingen in de Kunsthal: Maillol en Avant-gardes (Triton Collectie), die een vrij klassiek, 
ervaren museumpubliek bleken aan te trekken. Er bleken bovendien maar weinig bezoekers te zijn 
die specifiek voor Museum Minutes kwamen. De bezoekers die niet voor Maillol of Avant-gardes 
kwamen, kwamen doorgaans voor de Kunsthal in het algemeen. Ze hadden bijvoorbeeld gehoord 
dat dit een van de beste musea in Rotterdam is, deden een 'rondje Museumplein' of waren specifiek 
geïnteresseerd in de architectuur van de Kunsthal. Onder hen, en onder bezoekers die 
meekwamen met iemand anders, troffen we wel een aantal respondenten die we konden rekenen 
tot de incidentele kunsttentoonstellingsbezoekers met weinig kennis of betrokkenheid bij 
hedendaagse beeldende kunst. Professionals uit de beeldende kunstwereld zijn uitgesloten van 
deelname aan het onderzoek, omdat zij al via een workshop en een symposium hun mening over 
Museum Minutes konden geven. 
 
Van iedere respondent is een bezoekprofiel opgemaakt dat bestond uit informatie over hun 
bezoekfrequentie aan hedendaagse kunsttentoonstellingen, frequentie van kijken naar websites of 
programma's over beeldende kunst en bezit en gebruik van beeldende kunstboeken gecombineerd 
met bezoekmotivatie aan de Kunsthal. Op die manier konden we bekijken of het hier om ervaren of 
minder ervaren kunsttentoonstellingsbezoekers ging en wat hun belangrijkste interesse was tijdens 
hun bezoek aan de Kunsthal. In navolging van de segmentatiemethodes van John Falk en Morris 
Hargreaves McIntyre, zijn zij uiteindelijk ingedeeld in vijf groepen: 

1. Onafhankelijke kunstkijkers, kunstbelevers en kenners: zijn erg op de kunst gericht, weten 
goed waar ze naar willen kijken, hebben vaak al veel kennis, willen alles zelf bepalen, 
ervaren educatieve middelen snel als een te strak keurslijf (22 respondenten) 

2. Klassieke tentoonstellingsbezoekers: komen voor een bepaalde tentoonstelling, bezoeken 
regelmatig tentoonstellingen, willen meer leren over de kunst, zijn geïnteresseerd in 
achtergrondinformatie, laten zich graag leiden door de tentoonstellingsmaker (18 
respondenten) 

3. Incidentele kunstbezoekers: bezoeken niet erg regelmatig een tentoonstelling, zijn minder 
gefocust op meer te weten komen, zijn vaak mee met anderen of een dagje uit (10 
respondenten) 

4. Jonge, eigentijdse museumbezoekers: hechten veel waarde aan (inter)activiteit, willen dat 
musea met hun tijd mee gaan, zijn vaak goed in het snel doorgronden van een 
tentoonstelling en het maken van een eigen selectie (4 respondenten) 

5. Conceptcheckers: hebben zich vooral gericht op het uitproberen van Museum Minutes: hoe 
werkt het, wat doet het?, zagen het bezoek als een onderzoek (5 respondenten) 

 
In de volgende hoofdstukken worden de onderzoeksresultaten van deze vijf bezoekerstypen, voor 
zover dat relevant is, afzonderlijk van elkaar besproken. Er is echter ook een aantal uitkomsten te 
rapporteren dat niet gerelateerd is aan het type bezoeker. Deze zullen hier nu kort worden 
besproken. 

Het gebruik van Museum Minutes 
Museum Minutes legde de nadruk op de hoeveelheid tijd die bezoekers besteden aan het bekijken 
van kunst. Om die reden is er ook in het onderzoek veel aandacht besteed aan de tijd die mensen 
doorbrachten voor de verschillende kunstwerken in Museum Minutes. Ook is getimed hoe lang het 
totale bezoek aan Museum Minutes duurde. Opvallend was dat de respondenten lang niet allemaal 
veel tijd hebben genomen voor de expositie. De gemiddelde bezoektijd die bij hen werd geklokt was 
27 minuten. In die tijd bekeek men gemiddeld 10 kunstwerken en beluisterde 6 audiofragmenten. 
Dit soort gemiddelden zegt echter weinig over individuele bezoeken. Wanneer die nog eens goed 
worden bekeken, zien we dat er een flink aantal respondenten was dat de tentoonstelling (zeer) 
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uitgebreid bekeek, bij een groot aantal van de kunstwerken gestopt is en daar gebruik heeft 
gemaakt van de audio, stoel en loopbanden, maar dat er ook verschillende respondenten waren die 
een (zeer) vluchtig bezoek brachten en weinig of zelfs helemaal geen gebruik maakten van de 
geboden middelen. De verdeling was als volgt: 
 

Duur MM-bezoek Aantal 
respondenten 

Aantal respondenten 
dat actief gebruik heeft 
gemaakt van audio, 
loopband of stoel 

Gemiddeld aantal 
bekeken kunstwerken 

Gemiddeld aantal 
beluisterde 
audiofragmenten 

0 t/m 10 minuten 10 0 7 1 
11 t/m 20 minuten 12 8 8 4 
21 t/m 30 minuten 22 22 10 6 
31 t/m 68 minuten 15 15 12 11 

 
Wanneer gevraagd werd naar de redenen voor een vluchtig bezoek, dan bleek dat de plaatsing van 
Museum Minutes in hal 3 van de Kunsthal vaak betekende dat het de laatste tentoonstelling was 
die respondenten bezochten. Veel van hen gaven aan daardoor al vermoeid te zijn of al dichtbij het 
tijdstip te zijn dat ze gepland hadden om naar huis/een volgende activiteit te gaan. Ook kwam het 
voor dat de Kunsthal bijna dicht ging op het moment dat ze bij Museum Minutes aankwamen. Voor 
deze bezoekers gold dat ze hierdoor Museum Minutes niet echt goed hebben kunnen ervaren. Ook 
leek het er soms op dat de bezoekers al heel erg in de klassieke kijkmodus stonden (langs 
schilderijen lopen, wat aanspreekt eruit pikken en wat langer bekijken) en het moeilijk vonden in de 
Museum Minutes-modus te komen (koptelefoon op, zitten/lopen, langer op een werk concentreren). 
Dit zou kunnen verklaren waarom sommige bezoekers er alleen een rondje omheen liepen en de 
kunstwerken bekeken alsof ze op een witte muur hingen. Wanneer Museum Minutes de eerste 
tentoonstelling was geweest waar ze terecht waren gekomen was dit waarschijnlijk anders geweest. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de tijd die bezoekers hebben besteed aan het bekijken van de 
verschillende kunstwerken dan kunnen we concluderen dat met name het luisteren naar de 
audiofragmenten de kijktijd verlengde. Dit werd bevestigd in de interviews. De 9 seconden die 
museumbezoekers volgens eerder onderzoek gemiddeld naar een kunstwerk zouden kijken, en 
waardoor de ontwerpers van Museum Minutes getriggerd werden, werd zo goed als altijd over-
schreden, ook wanneer geen gebruik gemaakt werd van de audiofragmenten. Wanneer de 
koptelefoon ook daadwerkelijk werd opgezet, dan werd altijd een stuk langer gekeken dan een paar 
seconden. Dit is ook door de klokken in de installatie gemeten: deze werden in werking gesteld 
zodra de koptelefoon werd gepakt en stopten zodra hij werd teruggehangen. Het kunstwerk dat 
gemiddeld het kortste werd bekeken wanneer de koptelefoon werd opgezet, de De Kooning, kwam 
op 77 seconden. Dit kunstwerk werd begeleid door muziek van Van der Aa die heel zacht begon. 
Hierdoor dachten veel mensen dat er niets te horen was en zetten ze de koptelefoon weer af. Het 
gemiddeld langst beluisterde audiofragment was te horen bij een werk van Baselitz, waarbij een 
meditatieoefening kon worden beluisterd. De in totaal langst beluisterde werken waren het werk van 
Beekman (met een conversatie tussen twee kinderen en hun vader), dat van Najjar (met muziek 
van Perquisite) en van Israëls (met uitleg over de filosofie van het kijken). Deze laatste drie 
kunstwerken werden ook door de respondenten van het publieksonderzoek het vaakst genoemd als 
favoriet. 
 
Opvallend is dat de werken bij de stoelen gemiddeld langer beluisterd zijn dan die bij de loop-
banden. Dit wijst in de richting van een groter verlengend effect van de stoelen op de kijktijd. Dit 
wordt ook bevestigd in de interviews: veel respondenten bleven langer kijken doordat ze lekker 
zaten. Het merendeel van de respondenten was over de loopbanden een stuk minder te spreken 
dan over de stoelen, getuige uitspraken als "Ik kan niet lopen en kijken tegelijk." Regelmatig was de 
drempel ook te hoog om er überhaupt gebruik van te maken. Overigens gold dit voor de stoelen 
soms ook, maar in mindere mate, omdat met name oudere mensen bang waren er niet meer uit te 
kunnen komen. Degenen die de loopbanden probeerden vonden ze vaak lastig te bedienen, 
waardoor ze veel meer bezig waren met de loopband dan met het kunstwerk. Dit werd bevestigd 
door de observaties: er werd soms lang geprobeerd de loopband aan de gang te krijgen zonder 
resultaat. Sommige respondenten gaven aan een groot effect van de loopband verwacht te hebben 
op hun kijkervaring, bijvoorbeeld doordat het kunstwerk zou gaan bewegen. Zij waren vervolgens 
teleurgesteld als dit niet gebeurde. Bij een enkele respondent had de loopband wel het gewenste 
effect: zij raakten dankzij het lopen in een soort flow, vaak ondersteund door ritmische muziek, 
waardoor ze het kunstwerk echt anders zijn gaan ervaren. Een van hen zegt hierover: "Het 
versterkte de beweging in het werk." De loopbanden hadden overigens wel een groot verrassings-
effect. Regelmatig noemden de respondenten dat ze dit niet hadden verwacht in een museum. 
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2. Onafhankelijke kunstkijkers, kunstbelevers en kenners 
 
Zijn erg op de kunst gericht, weten goed waar ze naar willen kijken, hebben vaak al veel 
kennis, willen alles zelf bepalen, ervaren educatieve middelen snel als een te strak keurslijf 
 

Aantal respondenten 22 
Gemiddelde leeftijd 58 jaar 
Gemiddelde bezoekfrequentie kunsttentoonstellingen 11 keer per jaar 
Percentage mannen 36% 
Percentage intensieve bezoekers Museum Minutes3 41% 
Gemiddelde bezoekduur Museum Minutes 22 min. 
Gemiddeld aantal bekeken kunstwerken 10 
Gemiddeld aantal beluisterde audiofragmenten 5 
Percentage 'missie geslaagd4' 45% 

 
Deze groep respondenten bestaat uit drie typen museumbezoekers: 
1. onafhankelijke kunstkijkers die met name hun onafhankelijkheid benadrukken. Zij willen graag 

zelf bepalen hoe ze ergens naar kijken en willen dit niet voorgeschreven krijgen door anderen.  
2. kunstbelevers die de kunst -zonder afleiding- willen ondergaan. Rust, esthetiek, emotie en 

inspiratie zijn voor hen belangrijke begrippen.  
3. kenners die veel van kunst en kunstenaars weten. Zij zijn daarom zeer kritisch waar het gaat 

om teksten, audiotours en andere presentatiemiddelen: die moeten diep gaan en van zeer hoge 
kwaliteit zijn. 

Deze drie groepen hebben veel overeenkomsten en worden hier daarom als een groep besproken. 
Ze zijn erg op de kunst gericht, weten zeer goed wat ze willen tijdens hun bezoek en willen de kunst 
in hoge mate zelfstandig interpreteren. Het zijn ervaren museumbezoekers die zich zeker voelen 
tijdens het kijken naar kunst.  

Hoe beleefden zij Museum Minutes? 
Omdat deze groep erg vertrouwd is met de klassieke manier van presenteren in kunst-
tentoonstellingen, moet een groot deel van hen een flinke drempel over om Museum Minutes te 
gebruiken zoals het bedoeld is. Er zijn dan ook verschillende respondenten in deze groep die zich 
niet echt over hebben gegeven aan het concept. Dat komt ook omdat de kunst voor hen voor 
zichzelf spreekt. Ze zien doorgaans direct kunstwerken die ze kennen of die hen aanspreken en 
gaan daar vervolgens op af. Op dat moment letten ze niet meer op wat er omheen gebeurt. In 
Museum Minutes gingen ze dan gewoon naast de loopband staan of zelfs ervoor om het werk goed 
te zien en gaven daarvoor de verklaring dat ze 'gewoon rustig zelf wilden kijken'. Sommige 
respondenten hadden er problemen mee dat de stoelen en loopbanden op een vaste plek stonden, 
waardoor ze de werken niet goed van alle kanten konden bekijken. Ook vonden ze vaak dat er te 
veel afleiding was van de werken door de hele installatie eromheen. 
Toch zat er in Museum Minutes ook een aspect dat wel heel aantrekkelijk was voor deze groep, 
namelijk de mogelijkheid om je helemaal te kunnen concentreren op de kunstwerken. Dit is iets dat 
de meeste van deze respondenten sowieso al nastreven en veel van hen vinden het prettig dat dit 
bevorderd werd in Museum Minutes. Voor de een zat hem dat in de intieme belichting, voor de 
ander in het lekker kunnen zitten voor een kunstwerk en voor weer een ander werd dit versterkt 
door bepaalde audiofragmenten. Ondanks dat verschillende respondenten in deze groep zeggen 
nooit audiotours te gebruiken, omdat die 'te veel voorschrijven hoe je moet kijken', zijn zij over de 
audiofragmenten in Museum Minutes lang niet zo negatief. Dat zit hem in twee verschillen met 
'gewone' audiotours: 1. de vrijheid om de koptelefoon wel of niet op te zetten, 2. de inhoud van de 
audiofragmenten, die niet standaard was. Vaak werden ze aangenaam verrast door fragmenten als 
'door kinderogen', de muziek van DJ Sandeman, 'filosofie van het kijken' of 'het kunstenaars-
gesprek'. Voor deze groep is een kunsthistorische verklaring dus zeker niet zaligmakend. Zo zegt 
een van de respondenten dat ze die vaak 'te beperkt' en 'te weinig creatief' vindt. 
Opvallend is dat de meeste respondenten over de verzameling van 16 enigszins willekeurig 
gekozen kunstwerken prima te spreken zijn. Het feit dat de kunstwerken in Museum Minutes geen 
thematisch verband met elkaar hadden lijkt weinigen gestoord te hebben. Ze zijn gewend om in een 
tentoonstelling eruit te pikken wat ze mooi vinden en dat hebben ze in Museum Minutes precies zo 
gedaan. 

                                                        
3 Aan de hand van de bezoekduur, het gebruik van de verschillende presentatievormen en het aantal bekeken kunstwerken 
zijn respondenten door de onderzoeker ingedeeld als intensieve of minder intensieve bezoekers van Museum Minutes. 
4 Per respondent is bekeken of de missie van Museum Minutes om hen een intensievere en betere ervaring te bieden 
geslaagd is. Het oordeel van de respondent zelf is hierbij steeds leidend geweest. Wel is door middel van de observatie 
gecheckt of het verhaal van de respondent klopte met zijn/haar gedrag in Museum Minutes. 
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Werkte Museum Minutes voor deze groep? 
Een aantal respondenten geeft aan dat ze een betere ervaring hebben gehad in Museum Minutes 
dan in de andere tentoonstellingen in de Kunsthal. Dit komt omdat ze de kunstwerken intenser 
hebben beleefd dankzij de ingezette middelen. Een van hen zegt daar bijvoorbeeld over: "Heel veel 
zintuigen worden aangesproken, niet alleen zien en horen maar emoties. Mij deed het veel meer." 
Voor het merendeel van de respondenten in deze groep geldt dat niet. Dit komt met name omdat zij 
met 'gewone' presentaties van hedendaagse beeldende kunst helemaal geen problemen hebben. 
Dankzij hun instelling, ofwel die van kenner ofwel die van belever, zijn zij al prima in staat een 
goede ervaring te hebben. Ook geven ze aan doorgaans al lang en intensief te kijken naar 
kunstwerken. Ze hebben, kortom, Museum Minutes niet nodig om dit voor elkaar te krijgen. 
Bovendien vonden veel van hen Museum Minutes te onrustig, waardoor hun concentratie juist 
verstoord werd. Verschillende respondenten in deze groep gaven aan dat ze Museum Minutes een 
prima initiatief vinden 'voor anderen' en dan doelen ze meestal op jongere mensen die minder van 
kunst weten dan zij zelf. 
 
 
3. Klassieke tentoonstellingsbezoekers 
 
Komen voor een bepaalde tentoonstelling, bezoeken regelmatig tentoonstellingen, willen 
meer leren over de kunst, zijn geïnteresseerd in achtergrondinformatie, laten zich graag 
leiden door de tentoonstellingsmaker 
 

Aantal respondenten 18 
Gemiddelde leeftijd 61 jaar 
Gemiddelde bezoekfrequentie kunsttentoonstellingen 6 keer per jaar 
Percentage mannen 28% 
Percentage intensieve bezoekers Museum Minutes 44% 
Gemiddelde bezoekduur Museum Minutes 28 min. 
Gemiddeld aantal bekeken kunstwerken 9 
Gemiddeld aantal beluisterde audiofragmenten 6 
Percentage 'missie geslaagd' 50% 

 
Deze groep is gemiddeld het oudst (61 jaar) en bestaat voornamelijk uit oudere echtparen of 
vrienden/vriendinnenkoppels. Zij bezoeken graag tentoonstellingen in musea in het land en 
kwamen naar de Kunsthal voor de Maillol- of de Avant-gardestentoonstelling. Wat deze groep bindt 
is hun wil om iets op te steken wanneer ze een tentoonstelling bezoeken. Ze geven aan graag 
achtergrondinformatie te krijgen over wat ze zien en die te gebruiken om de kunst beter te kunnen 
waarderen en begrijpen. Zij horen graag van mensen die er verstand van hebben waar ze op 
moeten letten. Deze groep zegt dan ook graag gebruik te maken van audiotours of rondleidingen: 
"Zodat we er wat van opsteken." 

Hoe beleefden zij Museum Minutes? 
Deze groep is iets meer geneigd dan de groep onafhankelijke kunstkijkers om te doen wat de 
bedoeling is in Museum Minutes. Ook in deze groep worden wel veel drempels ervaren om gebruik 
te maken van de loopbanden, stoelen en audio, maar dan voornamelijk vanwege fysieke 
ongemakken. Hierdoor heeft lang niet iedereen Museum Minutes grondig bekeken. 
Een aspect van Museum Minutes springt er voor deze groep uit: de audiofragmenten die het meest 
worden ervaren als 'uitleg'. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 'filosofie van het kijken' bij Israëls, voor 
het fragment 'Wat is het waard?' over Warhol en voor de analyse over auteursrecht bij Kooiker. Men 
geeft aan dat deze kunstwerken 'door het verhaal heel interessant worden'. Toch laat deze groep 
zich ook aanspreken door fragmenten die hier meer van afwijken, zoals 'door kinderogen' bij het 
schilderij van Beekman. Dat dit fragment 'het kunstwerk tot leven brengt', vinden zij ook 
aantrekkelijk. De audiofragmenten die hier verder van afweken, zoals de meditatie of de rap, 
worden door het merendeel van deze type bezoekers als niet aantrekkelijk beoordeeld, vooral 
omdat ze vinden dat deze maar weinig relatie hebben met het kunstwerk. Verschillende respon-
denten gaven daarom ook aan liever informatie te krijgen dan muziek te horen. Dit sluit veel beter 
aan op hun behoefte. De ruimte van Museum Minutes werd door verschillende respondenten in 
deze groep als te donker ervaren. 

Werkte Museum Minutes voor deze groep? 
Deze groep is minder kritisch en meer volgzaam ingesteld dan de onafhankelijke kunstkijkers en is 
daarom ook redelijk enthousiast over Museum Minutes. Verschillende respondenten geven ook aan 
het goed te vinden dat de Kunsthal experimenteert met presentatiemethoden die een intensievere 
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ervaring van de kunst nastreven. Toch leverde de expositie slechts voor de helft van deze groep 
een betere ervaring op. Dat dit voor de andere helft niet zo was ligt onder andere aan de intensiteit 
waarmee de bezoekers Museum Minutes bekeken. Vaak zorgden fysieke ongemakken of het 
gebrek aan gebruiksvriendelijkheid van de presentatiemiddelen ervoor dat deze intensiteit laag 
bleef: men durfde dan geen gebruik te maken van de loopbanden en stoelen. De specifieke 
audiofragmenten die men beluisterde zijn ook van grote invloed. Er kan geconcludeerd worden dat 
voor deze bezoekersgroep de informatieve audiofragmenten in een enorme behoefte voorzien, zo 
bewijzen uitspraken als "In een museum leer ik de kunst waarderen door de uitleg die erbij wordt 
gegeven." Aangezien er bij Maillol en de Avant-gardestentoonstelling geen audiotour werd 
geboden, kon het daarom dat Museum Minutes het voor sommigen won van deze 
tentoonstellingen. Dit betekent niet dat het gehele concept van Museum Minutes goed was 
toegesneden op de behoeftes van deze groep, want er waren ook veel onderdelen die hen minder 
bevielen. 
 
 
4. Incidentele kunstbezoekers 
 
Bezoeken niet erg regelmatig een tentoonstelling, zijn minder gefocust op meer te weten 
komen, zijn vaak mee met anderen of een dagje uit 
 

Aantal respondenten 10 
Gemiddelde leeftijd 53 jaar 
Gemiddelde bezoekfrequentie kunsttentoonstellingen 2 keer per jaar 
Percentage mannen 70% 
Percentage intensieve bezoekers MM 70% 
Gemiddelde bezoekduur MM 30 min. 
Gemiddeld aantal bekeken kunstwerken 10 
Gemiddeld aantal beluisterde audiofragmenten 7 
Percentage 'missie geslaagd' 80% 

 
Voor deze groep geldt dat ze veel minder dan de andere groepen op kunst gericht zijn. Het 
museumbezoek is voor hen veel meer een toevallig dagje uit en veel minder een belangrijke 
activiteit in hun leven. Er zijn bijvoorbeeld respondenten bij die kaartjes gewonnen hebben voor de 
Kunsthal of met iemand mee zijn gekomen. Het percentage mannen in deze groep is hoog (70%), 
wat niet vreemd is als we bedenken dat uit bevolkingsonderzoek regelmatig blijkt dat vrouwen iets 
meer in kunst geïnteresseerd zijn dan mannen. Ze zijn op zoek naar verrassing, willen geprikkeld 
en geïnspireerd worden, maar gezelligheid is ook belangrijk. 

Hoe beleefden zij Museum Minutes? 
Een flink deel van deze groep werd echt gegrepen door het concept, zo blijkt uit het hoge aandeel 
bezoekers in deze groep waarvan we kunnen vaststellen dat de missie geslaagd is (80%). Daarbij 
ging het, minder dan bij de meer ervaren museumbezoekers, om het totale concept. Zij 
waardeerden vooral de verrassing en afwisseling die dit bood: de combinatie van loopbanden en 
stoelen, de verschillende soorten kunstwerken en diversiteit in audiofragmenten. De 
muziekfragmenten waren in deze groep opvallend populair en de vergelijking tussen stoelen en 
loopbanden viel in deze groep lang niet altijd in het voordeel van de stoelen uit, waar dat in de 
andere groepen wel altijd het geval was. Zo was er een respondent die de loopbanden verkoos, 
omdat deze je activeerden tijdens het kijken. Lang niet alle audiofragmenten werkten overigens 
positief in op het bekijken van het kunstwerk, vonden deze bezoekers. Een van hen zegt daarover: 
"Hetgene wat je hoort, kan het werk ophemelen en interessant maken, maar ook helemaal 
afbreken." Wat vooral gewaardeerd werd was dat het concept prikkelend en uitdagend was: het 
bracht je op ideeën, daagde uit om langer te kijken en meer te zien. 

Werkte Museum Minutes voor deze groep? 
Een flink deel van de groep is geconcentreerder gaan kijken dan ze gewend zijn en dat beviel hen 
goed. Ook gaven verschillende respondenten aan dat ze Museum Minutes beter vonden bevallen 
dan Maillol, dat vaak als saai werd gezien. Een kleiner aantal respondenten is zeer snel door 
Museum Minutes heen gegaan en heeft maar weinig gedaan in de tentoonstelling. Dit werd door 
henzelf echter niet als negatief gezien. Zo bezoeken ze nou eenmaal altijd musea. In een geval 
kwam dit ook doordat er drie kinderen mee waren. Hierdoor kwamen de ouders absoluut niet toe 
aan geconcentreerd kijken. 
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5. Jonge, eigentijdse museumbezoekers 
 
Hechten veel waarde aan (inter)activiteit, willen dat musea met hun tijd mee gaan, zijn goed 
in het snel doorgronden van een tentoonstelling en het maken van een eigen selectie 
 

Aantal respondenten 4 
Gemiddelde leeftijd 35 jaar 
Gemiddelde bezoekfrequentie kunsttentoonstellingen 7 keer per jaar 
Percentage mannen 25% 
Percentage intensieve bezoekers Museum Minutes 25% 
Gemiddelde bezoekduur Museum Minutes 14 min. 
Gemiddeld aantal bekeken kunstwerken 5 
Gemiddeld aantal beluisterde audiofragmenten 3 
Percentage 'missie geslaagd' 25% 

 
Dit is een kleine groep die in hun voorkeuren enigszins lijkt op de incidentele kunstbezoekers, maar 
die veel vaker kunsttentoonstellingen bezoekt en zich daar zekerder en gerichter doorheen 
beweegt. Zij hebben ook een meer uitgesproken mening over Museum Minutes. De kwestie van het 
innovatief presenteren interesseert hen. Zij zijn een stuk jonger dan de onafhankelijke kunstkijkers 
en traditionele tentoonstellingsbezoekers: de gemiddelde leeftijd is 35 jaar. Dit gaat gepaard met 
moderne opvattingen over waar een goed tentoonstellingsconcept aan moet voldoen: dat mag 
(inter)actief, levendig en verrassend zijn. 

Hoe beleefden zij Museum Minutes? 
Alle bezoekers die in deze groep zijn ingedeeld vonden Museum Minutes uiteindelijk een 
interessant initiatief, maar slechts een van hen heeft de tentoonstelling grondig bekeken en beleefd. 
Bij de anderen bleef het bij een snelle check. Dit had doorgaans te maken met de plaatsing van de 
tentoonstelling in hal 3: op het einde van het bezoek. Toch leek er nog iets meer aan de hand te 
zijn. Deze groep heeft een snellere manier van dingen bekijken en doorgronden dan veel oudere 
bezoekers. Toen ze eenmaal door hadden hoe Museum Minutes was opgezet, hadden ze het ook 
snel weer gezien en voelden ze niet meer de behoefte verschillende audiofragmenten, stoelen en 
loopbanden te gaan uitproberen. De enige respondent die langer gekeken heeft was met name te 
spreken over de audiofragmenten, die ze een prettige afwisseling vond tussen muziek en verhalen. 
De loopbanden vond ze niet goed werken. Het weinige licht en de doorkijkstructuur kon haar niet 
bekoren, omdat ze er slaperig van werd en het rommelig was. De andere bezoekers spreken over 
Museum Minutes meer als 'een grappig tussendoortje' en 'iets dat je even gezien moet hebben' en 
gaan niet erg diep in op de verschillende ingezette middelen. Toch geven deze bezoekers ook aan 
dat de tentoonstelling meer had kunnen uitnodigen om actief deel te nemen. 

Werkte Museum Minutes voor deze groep? 
Het is in drie van de vier gevallen niet gelukt deze bezoekers, die positief waren over het concept, 
een intensievere en betere ervaring met kunst te geven. Het is overigens de vraag of intensiever 
kijken voor deze groep wel een betere ervaring oplevert. Zij lijken meer op zoek te zijn naar 
(inter)activiteit dan naar langer en intensiever kijken. Dat bood Museum Minutes hen onvoldoende. 
In deze groep zijn concepten bedacht die veel verder gaan dan Museum Minutes: zoals een skilift 
die je langs verschillende kunstwerken voert. Deze groep zegt graag te zien dat musea met hun tijd 
mee gaan en veel verschillende soorten ervaringen bieden en was vooral daarom positief over het 
initiatief. 
 
 
6. Conceptcheckers 
 
Hebben zich vooral gericht op het uitproberen van Museum Minutes: hoe werkt het, wat doet 
het?, zagen het bezoek als een onderzoek 
 

Aantal respondenten 5 
Gemiddelde leeftijd 41 jaar 
Gemiddelde bezoekfrequentie kunsttentoonstellingen 4 keer per jaar 
Percentage mannen 40% 
Percentage intensieve bezoekers Museum Minutes 100% 
Gemiddelde bezoekduur Museum Minutes 32 min. 
Gemiddeld aantal bekeken kunstwerken 10 
Gemiddeld aantal beluisterde audiofragmenten 9 
Percentage 'missie geslaagd' 60% 
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Deze eveneens kleine groep is ook relatief jong (gemiddeld 41 jaar). Ze onderscheiden zich van de 
andere respondenten, omdat ze zich hebben opgesteld als 'conceptcheckers'. Ze hebben Museum 
Minutes zeer bewust uitgeprobeerd en voor henzelf steeds bekeken wat goed en minder werkte. 
Voor een deel waren ze dat van tevoren al van plan. Drie respondenten kwamen speciaal voor 
Museum Minutes. Vier van de vijf bezoekers waren alleen. Hun opstelling als conceptchecker werd 
in drie gevallen ingegeven door een semiprofessionele interesse in design en het maken van 
tentoonstellingen. In de andere twee gevallen ging het om 'gewone' geïnteresseerde museum-
bezoekers, die het concept aansprekend vonden en graag wilden testen hoe het voor hen werkte. 
Wellicht dat hun deelname aan het onderzoek deze serieuze houding ook enigszins heeft 
veroorzaakt. 

Hoe beleefden zij Museum Minutes? 
Deze groep is zeer grondig te werk gegaan en heeft veel verschillende kunstwerken bekeken en 
zowel de loopbanden, de stoelen als de audiofragmenten uitgeprobeerd. Zij zijn daardoor grondig in 
hun beoordelingen. Er worden bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt over de muziek bij de Kooning 
die te zacht was, de klokken die te hoog hingen, dat het prettig was geweest als bij de audio-
fragmenten duidelijk had gestaan hoe lang ze duurden of dat je door het fragment van Vincent Bijlo 
eigenlijk juist niet leerde hoe een blinde kunst ervaart. De stoelen en sommige audiofragmenten 
vielen bij de hele groep erg in de smaak, de loopbanden werden door de meesten niet echt prettig 
gevonden, al vond één respondent deze wel prettiger dan de stoelen. 

Werkte Museum Minutes voor deze groep? 
Deze groep staat erg open voor nieuwe concepten en heeft daardoor een positieve houding 
tegenover Museum Minutes. Verschillende respondenten in deze groep zochten naar een 
'immersieve' ervaring: het helemaal opgaan in de kunst. Ze waren nieuwsgierig of Museum Minutes 
daarin zou slagen. Voor een deel van de respondenten was dat zeker het geval, maar had het ook 
nog wel meer gemogen. Zo opperen twee respondenten dat er nog meer met licht en muziek 
gedaan zou kunnen worden. Vrijheid en zelf kunnen kiezen vindt deze groep prettig en ook dat had 
nog meer gemogen, bijvoorbeeld door het ook mogelijk te maken dat bezoekers het licht zelf feller 
of zachter kunnen instellen of dat je een stoel hebt dit je zelf ergens kunt neerzetten of zelf kunt 
selecteren wat voor soort audiofragment je te horen krijgt. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Zorgen de verschillende in Museum Minutes ingezette presentatiemethoden voor een 
intensievere en daardoor betere beleving van de kunstwerken door het publiek in 
vergelijking met een reguliere beeldende kunsttentoonstelling? 
 
Deze vraag kunnen we het best beantwoorden door te benadrukken dat dat erg verschilt per 
bezoeker. In dit onderzoek hebben we daarom vijf verschillende bezoekerstypen onderscheiden: 

1. Onafhankelijke kunstkijkers, kunstbelevers en kenners 
2. Klassieke tentoonstellingsbezoekers 
3. Incidentele kunstbezoekers 
4. Jonge, eigentijdse museumbezoekers 
5. Conceptcheckers 

 
Tijdens de periode dat Museum Minutes in de Kunsthal te zien was, waren de eerste twee groepen  
dominant aanwezig. Dat zal in veel andere kunstmusea niet anders zijn. Het zijn nou eenmaal deze 
groepen die het meest enthousiast en fanatiek kunstmusea bezoeken. Beide groepen vonden in 
Museum Minutes presentatiemethoden die hen aanspraken. De onafhankelijke kunstkijkers waren 
met name enthousiast over de nadruk die er lag op het geconcentreerd en langer naar een 
kunstwerk kijken. Dat is iets wat zij sowieso nastreven. Voor veel van hen was Museum Minutes als 
geheel echter toch te onrustig en te veel gedoe. Voor klassieke tentoonstellingsbezoekers sloten de 
meer informatieve audiofragmenten zeer goed aan op hun behoefte aan achtergrondinformatie, 
maar ook voor hen bevatte Museum Minutes veel aspecten die veel minder bevielen, zoals de 
muziekfragmenten en de loopbanden. De stoelen waren voor beide groepen prettig, al zorgde de 
gemiddelde leeftijd van deze bezoekers in combinatie met de lage stoelen ook voor veel ongemak. 
 
Het was de initiatiefnemers van Museum Minutes echter ook te doen om andere dan deze reguliere 
museumbezoekers, die meestal tevreden zijn over de reguliere manier van presenteren. Zij waren 
ervan overtuigd dat om nieuw publiek te trekken vernieuwende presentatiemethoden nodig zijn. Dat 
de groep incidentele kunstbezoekers uiteindelijk het meest positief is over het concept in 
vergelijking met de andere tentoonstellingen in de Kunsthal bevestigt deze veronderstelling. Voor 
dit type bezoeker ging het er met name om dat het totale concept uitdagend, prikkelend en 
afwisselend was. Ook viel op dat het luisteren naar muziek tijdens het kijken naar kunst hen goed 
beviel. Een groot deel van deze groep heeft zich laten verleiden tot het intensiever beleven van 
kunstwerken dan ze gewend zijn. 
 
Interessant is ook dat er een groep reguliere kunsttentoonstellingsbezoekers werd aangetroffen die 
anders is ingesteld dan de onafhankelijke kunstkijkers en klassieke tentoonstellingsbezoekers: 
jonge, eigentijdse museumbezoekers en conceptcheckers. Voor deze groepen gold dat zij Museum 
Minutes een interessant initiatief vonden, juist omdat het vernieuwend was. Ook merkten we bij 
deze groepen dat ze Museum Minutes nog niet volledig geslaagd vonden. Zij hadden veel ideeën 
voor hoe musea kunst nog anders en vernieuwender zouden kunnen presenteren. Licht, muziek en 
beweging zijn daar vaak deel van. Ook blijkt het voor deze groepen, en dit kwam ook terug bij de 
onafhankelijker kunstkijkers, erg belangrijk dat er veel keuzemogelijkheden zitten binnen een 
tentoonstellingsconcept, zodat de bezoeker zijn eigen ideale ervaring kan samenstellen. 
 
Museum Minutes bevatte veel verschillende vernieuwingen en verschillende bezoekerstypen 
hebben iets van hun gading kunnen vinden in het concept. Maar Museum Minutes was voor de 
meeste bezoekers niet de perfecte kunstervaring. Dat had vooral te maken met een aantal 
beperkingen in het concept. De belangrijkste was de plaatsing van Museum Minutes in hal 3. Deze 
hal was voor de meeste bezoekers de laatste stop tijdens hun Kunsthalbezoek, waardoor velen 
geen tijd of energie meer hadden om Museum Minutes echt te ondergaan. Daarnaast bleken de 
loopbanden en stoelen voor velen een belemmering, ofwel vanwege hun eigen fysieke beperkingen 
ofwel vanwege het gebrek aan gebruiksgemak. Zonder deze praktische belemmeringen was 
Museum Minutes waarschijnlijk een (veel) betere ervaring geweest voor de verschillende 
bezoekersgroepen. 
 
Desondanks kunnen we veel leren van de ervaringen die bezoekers hebben opgedaan tijdens hun 
bezoek aan Museum Minutes. De hoofdconclusie van dit onderzoek zouden we kunnen formuleren 
als: er zijn verschillende typen bezoekers die verschillende wensen en behoeften hebben als het 
gaat om de presentatie van kunst. Een belangrijke aanbeveling die daaruit voortkomt is dat musea 
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daar nog veel meer rekening mee zouden kunnen houden in hun presentaties. Bezoekers uitdagen 
om langer en intensiever naar kunst te kijken is duidelijk een mooi uitgangspunt dat veel 
verschillende bezoekerstypen aanspreekt. Maar wel op heel verschillende manieren. Waar het de 
een gaat om het opdoen van nieuwe kennis tijdens die langere kijktijd, gaat het de ander veel meer 
om een 'immersieve' ervaring en weer een ander om afwisseling, prikkeling en uitdaging. Musea 
zouden er goed aan doen om steeds goed stil te staan bij de behoeften van de verschillende 
bezoekerstypen die ze (willen) aantrekken en hun presentatievormen daar weloverwogen op uit te 
kiezen. Bezoekersonderzoek en ook onderzoek naar de voorkeuren en behoeften van groepen die 
niet of mondjesmaat komen kunnen van grote waarde zijn bij deze keuzes. Het bezoekers-
onderzoek bij Museum Minutes liet zien dat het met name de incidentele kunstbezoekers en jonge, 
eigentijdse bezoekers zijn die door vergaande vernieuwingen in de methode van presenteren 
worden aangesproken. De groepen onafhankelijke kunstkijkers en traditionele tentoonstellings-
bezoekers zijn doorgaans tevreden met de klassieke, white cube manier van presenteren, al liet het 
onderzoek zien dat de presentatie van kunst ook voor deze ervaren museumbezoekers nog 
geoptimaliseerd kan worden. 
  



ANNA ELFFERS, FEBRUARI 2013 
ANNAELFFERS.NL 

14 

Bijlage 1 Kunstwerken en audiofragmenten Museum Minutes 
 

 
 
Kunstwerk 1 Untitled van Willem de Kooning - Klassieke compositie van Michel van der Aa 
 
Kunstwerk 2 Hunting & Fishing van Paul Kooiker - Informatief fragment waarin wordt ingegaan op 
de kwestie van het auteursrecht door Aernoud Bourdrez, advocaat 
 
Kunstwerk 3 Appelboom van Charley Toorop - Een kort verhaal over de Appelboom en Charley 
Toorop van Maurice Seleky 
 
Kunstwerk 4 Uzlany II. van Frank Stella - Rap soundtrack van Akwasi 
 
Kunstwerk 5 Variatie op cirkels van Ad Dekker - Reacties van publiek op dit werk tijdens de opening 
van Museum Minutes 
 
Kunstwerk 6 Composite van Niki de Saint-Phalle - Spoken Word door Wibo Kosters 
 
Kunstwerk 7 Reflections van JCJ Van der Heyden - Vragen over het kunstwerk afgevuurd door 
educator Renske de Groot, zoals 'waar doet dit je aan denken?' 
 
Kunstwerk 8 Blauwe danseres van Gino Severini - Muziek van DJ Sandeman 
 
Kunstwerk 9 Banlieu van Tjebbe Beekman - Gesprek tussen Gemeentemuseumdirecteur Benno 
Tempel en zijn twee kinderen over wat het kunstwerk voorstelt en waar het ze aan doet denken 
 
Kunstwerk 10 Garnalenvisser van Jozef Israëls - Bespreking van het kunstwerk door Mieke Boon, 
wetenschapsfilosoof, waarbij de gedachten die je kunt hebben bij het schilderij aan de orde komen 
 
Kunstwerk 11 Zonder titel van Rob van Koningsbruggen - Drie verhalen van Sterre van Rossem 
 
Kunstwerk 12 Wachtende man van Axel en Helena van der Kraan - monoloog van de wachtende 
man door Vincent Bijlo 
 
Kunstwerk 13 Das Motiv: Der Hund van George Baselitz - zenmeditatie door yogadocente Fleur van 
Zonneveld 
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Kunstwerk 14 Het paaldanseresje van David Bade - gesprek tussen David Bade en Jasper Krabbé 
over de totstandkoming van het kunstwerk 
 
Kunstwerk 15 Netropolis van Michael Najjar - Muziek van Perquisite en Slider Inc 
 
Kunstwerk 16 Portrait of Toni Schumacher van Andy Warhol - Beschouwing over de waarde van 
kunst en specifiek het werk van Warhol door Suzanne Blotenburg, financieel journalist 


