
Lees deze informatie voor je begint te schrijven!

Een interactieve handleiding voor het MAS-
wondere pluimproject bij jou op school

Het MAS in 
je klas

Opgepast! Dit boekje is breekbaar!  
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Wat doen we?

De grote verzameling van het MAS telt wel 500.000 
stuks! Die is ontstaan mede dankzij verzamelaars die 
hun voorwerpen aan het museum schenken of geven. 
Maar soms gaat het museum ook dingen aankopen, 
ruilen of lenen.

Heb jij dingen uit jouw verzameling gekregen, gekocht, geruild of 
geleend? Of gewoon ergens gevonden?

Zo’n speciale verzameling moet uiteraard goed worden bewaard. 
Het is belangrijk dat de objecten niets of zo weinig mogelijk 
overkomt. 

Denk maar eens aan jouw dierbaarste voorwerp, iets wat van jou 
is en niet kwijt of kapot mag:

(schrijven of tekenen)

Jouw school neemt deel aan de Wondere Pluim en 
krijgt dit jaar een verrassing van formaat. Een speciaal 
uitgekozen voorwerp uit het MAS komt in jullie school 
te staan, om je op ideeën te brengen voor het schrijven 
van jouw verhaal. In dit boekje wordt verteld waar dat 
voorwerp vandaan komt en hoe je het best behandelt.

Maar eerst een korte uitleg over ons:

Wie zijn wij?

Het MAS - Museum Aan de Stroom - is een groot museum in 
Antwerpen. Open sinds 2011 (ben jij even oud als het MAS?). 
Misschien ben je er al geweest voor een workshop, voor het 
uitzicht op het dak, of misschien heb je het 10 verdiepingen hoge 
gebouw al eens vanuit de verte gezien. 

In het MAS tonen wij onze enorme verzameling aan het publiek. 
Dat zijn kunstwerken, foto’s, filmpjes, verhalen en voorwerpen uit 
Antwerpen en ver daarbuiten. Of van de hele wereld in 
Antwerpen... 

Heb jij zelf ook een verzameling? Wat verzamel je dan precies? 
(Of ken je iemand die een verzameling heeft?) 
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Om die kostbare voorwerpen 
goed te bewaren zijn er een 
paar gevaren waar wij als 
museum op moet letten.  

Je zal je misschien afvragen waarom dit allemaal nodig is. Als 
we niet op deze regels letten, zouden er misschien voorwerpen 
kunnen beschadigd worden. Te veel licht kan objecten doen 
verkleuren, of kan papier zelfs doen verpulveren.

Zo kunnen te hoge of lage temperaturen ook schade aanrichten. 
Denk maar aan materialen die kunnen smelten of uitzetten. Te 
veel vocht kan schimmel veroorzaken, en sommige beestjes lusten 
dan weer graag hout of papier. Als je een object met je handen 
aanraakt, kan je het ook beschadigen.
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1. Te hoge of te lage vochtigheid in de lucht.

2. Verkeerde temperatuur: te hoog, te laag, te sterke schommelingen

3. Vervuiling: schadelijke gassen, vloeistoffen, stof en vuil

4. Licht en straling

5. Ongedierte en schimmel: insecten, schimmels, knaagdieren, vogels, 
 vleermuizen

6. Bij aanraking: kans op beschadiging, vallen, druk of spanning.

7. Dieven en vandalen

8. Brand

9. Water

10. Gebrek aan informatie: geen uitleg of label
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Wat doen jullie? 
Het museumobject komt in jullie school te staan, zodat 
iedereen het goed kan bekijken. Deze kleine checklist 
kan jullie helpen om een geschikte plaats te vinden in 
jullie school. Als er al een plek gevonden is, kan je gaan 
kijken of je deze voorwaarden kan afvinken:

 

 Zoek een plek waar er geen direct zonlicht binnenkomt. 

 De plaats moet stofvrij zijn.

 Er mag geen water of vocht in de buurt zijn. 

 Zijn de deuren altijd op slot?

 Niet naast een verwarming plaatsen.

 Zorg dat het stevig staat en dat er niets op kan vallen.

 Kijken moet, aankomen mag helaas niet.

 Kan iedereen het voorwerp goed zien?

Zo, dit zou jullie moeten helpen om het voorwerp goed op te 
stellen en te bewaren, voordat het terug naar het MAS gaat. 

De museumvoorwerpen
Een kleine groep kinderen tussen 8 en 12 jaar kwam een 
tijdje geleden naar het MAS. Zij kozen speciaal voor jullie 35 
voorwerpen uit die geschikt waren als inspiratiebron voor jullie 
verhalen. Voor elke deelnemende school is er één object. Stuk 
voor stuk bevatten ze mysterieuze eigenschappen waar jullie 
ongetwijfeld veel over kunnen schrijven.

Restauratie
Als er voorwerpen beschadigd geraken, door welke reden dan ook, 
gaan we ze in het museum herstellen in het restauratieatelier. 
Daar werken specialisten heel voorzichtig en nauwkeurig aan de 
museumobjecten. Restaureren is wat we willen vermijden, want 
dat wil zeggen dat er beschadiging heeft kunnen plaatsvinden. 
Daarom is het belangrijker om het te voorkomen. Onze mensen 
van conservatie zorgen daarvoor.

Conservatie
De voorwerpen uit onze verzameling (of collectie) worden onder 
de beste omstandigheden bewaard (altijd dezelfde temperatuur, 
luchtvochtigheid,...). Dat gebeurt in het depot van het MAS, waar 
je zelfs een kijkje kan gaan nemen.

De museumstukken mogen deze beschermde omgeving niet 
te vaak verlaten. Voor dit mooie schrijfproject wordt een 
uitzondering gemaakt, en mag er naar elke deelnemende school 
één voorwerp komen. Jullie zullen er wel goed op moeten letten, 
net zoals wij doen in het museum.



www.mas.be
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