
VAN  

BINNEN NAAR 

BUITEN
Op bezoek bij een 
kunstenaar

Yuli, Nina en Donna uit groep 7 en 8 gaan graag de wereld in om nieuwe dingen te leren. Ze 
willen wel eens weten of iedereen die mogelijkheid heeft. Op school merken ze hoe belangrijk 
het is dat iedereen mee kan doen, maar dat vraagt soms wel een extra inspanning. Ze bevragen 
Marleen Hartjes die er in haar werk voor zorgt dat kunst toegankelijk is voor iedereen die 
nieuwsgierig is, of je nu blind of slechtziend bent, doof of slechthorend.

Marleen Hartjes is beeldend kunstenaar 
maar zet zich vooral in om kunst toegan-
kelijk te maken. Dit doet ze onder andere 
in haar werk voor het Van Abbemuseum 
waar ze verschillende Special Guests 
programma’s hebben. Naar het muse-
um gaan is voor de interviewsters een 
regelmatig terugkerend uitstapje, maar is 
kunst wel voor iedereen te ontdekken? Ze 
mogen aan Marleen Hartjes alle vragen 
stellen die ze kunnen bedenken. 

Klopt het dat u het heel belangrijk vindt dat 
kunst voor iedereen toegankelijk is? 
Ja, het is heel erg belangrijk dat kunst 
en cultuur voor iedereen toegankelijk is. 
Daar heeft iedereen in Nederland recht 
op net zoals op sport. Zodat iedereen 
mee kan doen, dat betekent dat we moe-
ten zorgen dat het toegankelijk is. 

Heeft u wel eens meegemaakt dat mensen 
voor het eerst met kunst in aanraking 
kwamen?

Jazeker, we hebben in het museum voor 
verschillende mensen verschillende pro-
gramma’s bedacht. Er zijn bijvoorbeeld 
mensen die niet naar het museum kun-
nen komen omdat ze in het ziekenhuis 
liggen. Wij hebben daar nu een museum-
robot voor. Er was eens een meneer die 
nog nooit in een museum was geweest 
die mocht inloggen in de robot om zo 
de robot door het museum te sturen. Hij 
had nog weinig kunst gezien in zijn leven. 
Hij lag in een isolatie afdeling van het 
ziekenhuis. Die man werd er eigenlijk ver-
drietig van en zei: ‘Ik dacht dat ik kunst 
eigenlijk maar stom vond. Maar door met 
de robot rond te kijken in het museum 
kom ik er achter dat kunst me heel veel 
brengt het raakt me echt’. Of in een pro-
ject met blinde mensen. In het museum 
staat een kunstwerk en dat is eigenlijk 
mijn favoriete kunstwerk. In dit project 
mochten zij dat kunstwerk voelen. Wij 
hadden niets verteld over het werk. Een 
blinde mevrouw begon te vertellen dat ze 

een soort bol voelde met armen en een 
hoofd. En toen zei ze ‘het lijkt wel alsof er 
een soort tralies in de ogen zitten.’ En ik, 
vertelt Marleen verder , ik had die tralies 
nog nooit gezien. Die vrouw kon dus 
beter naar kunst kijken dan ik. Als je blind 
bent gebruik je alle details die je voelt om 
een beeld te vormen terwijl wij dat beeld 
in een oogopslag zien.

Marleen zegt: ga naar het museum, 
ook met een uitdagende klas. Of het nu 
gaat om kinderen in een rolstoel of met 
bijvoorbeeld autisme, vaak kunnen we 
een speciale rondleiding maken. Kunst is 
eigenlijk een beeldtaal waarmee je dingen 
uit kunt leggen. Ze zeggen weleens kunst 
zegt meer dan 1000 woorden. Creativiteit 
is iets dat iedereen kan. Iedereen heeft 
een eigen ingang in een kunstwerk.

Yuli, Nina en Donna zitten in 
groep 7 en 8 van basisschool ’t 
Schrijverke en de Caleidoscoop in 
Den Bosch en mogen regelmatig 
een openhartig interview afnemen 
met bijzondere mensen. 
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