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Voorwoord

Het is uniek dat een museum dat nog in de steigers 
staat de uitgesproken keuze maakt om een plaats 
te willen veroveren in de leefwereld van jongeren. 
Het nieuwe Museum aan de Stroom - MaS - dat in 
antwerpen in 2011 zijn deuren opent, nam reeds in 
2006 die uitdaging aan en gaf vorm aan het project 
MaS | Musea in Jonge Handen. 

Musea in Jonge Handen heeft als uitgangspunt dat 
een museum haar aanbod en werking steeds af-
stemt op het doelpubliek. In het geval van jongeren 
betekent dit dat het museum haar aanbod en wer-
king ook afstemt op hun leefwereld en interesses. 
Slaagt het museum hierin dan zullen jongeren een 
groter deel uitmaken van de bezoekersaantallen. 

Musea in Jonge Handen kiest er daarom voor om 
samen met het MaS op zoek te gaan naar grenzen. 
Zowel de grenzen die een obstakel vormen voor 
jongeren om een bezoekje te brengen aan het mu-
seum (bijvoorbeeld het cleane en stille karakter 
van een museum) als de grenzen die jongeren zelf 
(on)bewust opzoeken (bijvoorbeeld het authentieke 
karakter van een museum). we zoeken uit welke 
verwachtingen en vooroordelen er leven, welke 
praktische knelpunten al dan niet opgelost kunnen 
worden, hoe de collectie binnen de leefwereld van 
jongeren past, enz. Met andere woorden: 

“ Hoe ver kan Musea in Jonge Handen de grenzen 
verkennen, opentrekken en waar mogelijk zelfs 
verleggen? ” 

In een eerste doelstelling willen we samen met 
het MaS op zoek gaan naar de grenzen en knel-
punten in de algemene werking en in het aanbod 
naar jongeren. als duidelijk is welke grenzen een 
belemmering vormen, kunnen we proberen deze te 
verleggen zodat jongeren zich welkom gaan voelen 
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en binnen de collectie aansluitingen kunnen vinden 
met hun leefwereld. 

een andere keuze die bepalend is voor het project  
Musea in Jonge Handen, zij het in een latere fase, 
heeft betrekking op de doelgroep. Hierbinnen kadert 
de tweede doelstelling: Musea in Jonge Handen wil 
uitzoeken of en hoe het mogelijk is om meer diversi-
teit te brengen binnen het jongerenpubliek. Hierbij 
definiëren we diversiteit eerder vanuit smaakpatronen 
dan vanuit afkomst.

Musea in Jonge Handen wil binnen het MaS tot een 
structurele jongerenwerking komen. om dit te kun-
nen realiseren heeft het project Musea in Jonge 
Handen nood aan een stevig fundament. Hiervoor 
steunen we op reeds uitgevoerd onderzoek, onder 
andere op kIeS*1. we willen nagaan welke aanbeve-
lingen uit het kIeS*-rapport realistisch en haalbaar 
zijn. we streven ernaar om gefundeerde keuzes te 
maken en deze te bevragen, te toetsen, te verdiepen 
en te ontsluiten. Het maken van een gefundeerde 
keuze begint voor Musea in Jonge Handen met het 
aanvullen van de leemte die kIeS* laat, namelijk het 
bevragen van jongeren zelf. Het resultaat van die 
bevraging, uitgevoerd door ladda vzw, leest u in dit 
rapport ‘a la karte’. 

Veel leesplezier.

lieve willekens, ruth Cluysen 
MaS | Musea in Jonge Handen

1 KIES* is het eerste 
onderzoeksrapport 
van het project  
MAS / Musea in Jonge 
Handen. Wil je er 
meer over weten, surf 
dan naar http://www.
mas.be/mas_injonge-
handen.html
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we stelden een stuurgroep samen 
van mensen met verschillende 
expertise en uit verschillende 
werkvelden om samen met ons 
dit traject af te leggen.

Intro

Het Museum aan de Stroom - MaS - dat 
in 2011 de deuren opent in antwerpen 
ambieert een plek binnen de leefwe-

reld van jongeren (15-25 jaar). Voor het MaS zijn  
jongeren niet louter een interessant doelpubliek.  
Het museum ziet hen ook als partners die door hun 
kritische reflectie er mee voor zorgen dat het mu-
seum een vinger aan de pols houdt in een snel veran-
derende maatschappij. om dit streven - jongeren als 
partners en het veroveren van een plek in hun leef-
wereld - te kunnen realiseren, werkt het MaS aan een 
participatiemethodiek gericht op jongeren en musea.

een eerste grote stap in het ontwikkelen van deze 
participatiemethodiek was een onderzoeksopdracht 
uitgevoerd in 2007. Hierbij werden de sectoren onder-
wijs, jeugdwerk en cultuur bevraagd. dit onderzoek 
leverde een netwerk op, een heleboel relevante infor-
matie en bijna 150 aanbevelingen, die terug te vinden 
zijn in het kIeS*-rapport

Het was binnen dit onderzoek de bedoeling om naast 
de sector te bevragen ook met jongeren in dialoog te 
treden. door omstandigheden kon dit niet gerealiseerd 
worden en verscheen kIeS* zonder resultaten van een 
jongerenbevraging. Het is altijd de bedoeling geweest 
om dit traject alsnog verder uit te diepen en te concre-
tiseren met een jongerenbevraging.

In 2008 klopte het MaS aan bij ladda vzw om deze be-
vraging te realiseren. ladda is een expertisecentrum 
van jeugdcultuur dat hedendaagse evoluties binnen 
jeugdcultuur onderzoekt, duidt en vertaalt. een goede 
kennis over de actuele leefwereld van jongeren en hun 
cultuur draagt immers bij tot een juiste beeldvorming 
en een beter begrip. Via projecten rond leefwereld en 
jeugdcultuur doet ladda onderzoek naar jeugdcultuur.
de kennis en expertise uit deze projecten kan men be-
schouwen als het kapitaal van de organisatie. 

Stuurgroep
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 - arno arnouts 
jeugdwerker deurne 

 - lotte de Bruyne 
expert jeugdculturen ladda vzw 

 - katheline de lembre 
docent arteveldehogeschool,  
bachelor communicatie- 
management & journalistiek,  
educatief medewerker M Hka 

 - elke Van Hevele 
master in de sociologie, UGent 

 - tim Vanhove 
onderzoeksmedewerker  
artevelde hogeschool, 
bachelor sociaal werk 
 

 - nathalie Van lier 
coördinator ladda vzw 

 - tom Vermeylen 
docent arteveldehogeschool,  
bachelor sociaal werk 

 - liesbeth Vlerick 
productieverantwoordelijke  
ladda vzw 

 - lieve willekens 
projectmedewerker MaS | Musea 
in Jonge Handen
 
deze stuurgroep kwam vier keer 
samen om de verschillende stap-
pen in het project te bespreken, 
te evalueren en uit te diepen.

ladda zet dit kapitaal dan ook steeds 
in bij het uitwerken van projecten, 
het geven van advies en het opzet-
ten van onderzoek, zoals bij deze be-
vraging voor het MaS. om te weten 
te komen wat jongeren echt denken 
over musea en erfgoed besloten we 
met hen te gaan uit eten. aan de hand 
van de stappen in een menu voer-
den we met hen een gesprek over 
smaak, stad, leefwereld, geschiedenis, 
cultuur(beleving) en musea. 
 
In deze aanvulling op kIeS*, genaamd 
‘a la karte’, kan je de bevindingen van 
deze bevraging lezen. een eerste deel 
geeft duiding bij de gehanteerde me-
thodiek. een tweede deel bundelt per 
bevraagd onderwerp de resultaten 
van de bevraging. Bij het weergeven 
van de meningen, gevoelens en visies 
van de bevraagde jongeren hanteren 
we veel citaten. deze geven vaak best 
hun ideeën weer. De 18+ - ers die we 
onder de loep namen, vormen allesbe-
halve een homogene groep; verwacht 
je dus aan veel verschillende visies. 
toch slaagden we erin uit deze soms 
erg uiteenlopende meningen en verha-
len must do’s en don’ts te destilleren. 
of je nu naar metal luistert, dwars-
fluit speelt, boksles volgt bij Sugar 

Jackson of een ware passie hebt voor natuur of bo-
ten, sommige dingen lijken voor iedereen te werken, 
of net niet. deze aanbevelingen en conclusies lijsten 
we verder op in deel 3. 

eén van de werkpunten van het MaS was te onder-
zoeken welke aanbevelingen uit kIeS* realistisch, 
haalbaar en noodzakelijk zijn. naar onze mening heb-
ben de jongeren binnen deze bevraging al een mooie 
voorzet gegeven. Zo stellen ze bijvoorbeeld dat een 

Stuurgroep
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museum inderdaad ook ’s avonds moet open zijn en 
af en toe, bij een speciale gelegenheid, ook ’s nachts. 
Het is voor hen echter niet absoluut noodzakelijk en 
zelfs absurd om 24 / 24 open te zijn.

om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van ener-
zijds jongeren en hun diverse leefwerelden en ander-
zijds het traject dat Ladda samen met hen aflegde, 
vullen we dit lettertjesrapport aan met beeldmate-
riaal, fotomateriaal en een blog www.alakarte.be.  
Videokunstenares tine Guns maakte bijvoorbeeld kor-
te filmpjes waarin enkele anekdotes uit de gesprekken 
worden weergegeven.

lees, kijk en verdiep je in de leefwereld van jongeren 
en hun kijk op musea. dit rapport schetst allerminst 
een kraakhelder beeld van ‘de jongere’. die bestaat 
immers niet. wel reiken we een methode aan om  
met jongeren het gesprek aan te gaan en serveren 
we een heleboel inspirerende tips en conclusies.  
deze vormen samen met de bijna 150 aanbevelingen 
van kIeS* een stevige basis om een museum in jonge 
handen uit te bouwen.

nathalie, liesbeth, Jonas en lotte
ladda vzw
www.ladda.be
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1 onderzoeksvraag en doelstellingen:  
wat wil het MaS te weten komen? (8 - 12) 
2 Jongeren en musea? (14 - 18) 

3 een kwalitatief interview op restaurant (20 - 42)

4 respondenten: een heterogene groep (44 - 68)

5 Gegevens bewaren, verzamelen, verwerken (74 - 76)

1 antwerpen (11 - 13)

2 Vroeger en Geschiedenis (15)

3 Verzamelen (17)

4 Participatie en appreciatie van musea (19 - 23)

5 Museumervaring op school, thuis en met vrienden (25 - 29)

6 Collectie en eigen leefwereld in het museum (31 - 33)

7 Manieren van museumbezoek en presentatie (35 - 39) 
8 activiteiten en gebruik van ruimte in het museum (41 -  43)

9 Het museum online (45 - 49)

10 Promotie en communicatie (51 - 57)

11 openingsuren (59)

12 look en ‘ feel’ van het gebouw (61)

13 omgeving en bereikbaarheid van het museum (63)

14 Café en restaurant (67 - 69)

15 Prijs (71)

1 de zoektocht naar jongeren
2 overzicht respondenten
3 Inspiratiebronnen en -plaatsen

4 Voorbeeld van een topiclijst en methodologisch verslag

deel 1  
ProJeCtBeSCHrIJVInG 
& MetHodIek (8 - 76)

InHoUdStaFel

deel 2
reSUltaten Van de  
BeVraGInG (9 - 71)

deel 3
ConClUSIeS & 
aanBeVelInGen (8 - 79)

oUtro (79)

BIJlaGen (achteraan)
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deel 1 
ProJeCtBeSCHrIJVInG  
& MetHodIek

1 onderzoeksvraag & doelstellingen 
wat wil het MaS te weten komen?

Het doel van deze bevraging is te we-
ten te komen wat jongeren van een 
museum en / of van het MaS willen, zo-
wel met betrekking tot ruimte, erfgoed, 
activiteiten als communicatie. Met de 
verzamelde informatie wil het MaS aan 
de slag rond volgende thema’s:

 - het aanbod van Musea in Jonge Han-
den afstemmen op de leefwereld en 

deel 3
ConClUSIeS &
aanBeVelInGen

In dit laatste deel 
zetten we onze 
aanbevelingen en 
enkele algemene 
conclusies op een 
rijtje. deze kunnen 
een hulp zijn wan-
neer je werkelijk 
aan de slag wilt of 
kunnen handig zijn 
voor de niet-leeslus-
tigen. om echt een 
volledig plaatje te 
krijgen, leg je deze 
tips naast de kIeS*-
aanbevelingen, 
geformuleerd door 
deskundigen uit het 
werkveld. Het zal 
je dan misschien 
opvallen dat er heel 
wat parallellen zijn 
tussen de kIeS*  
en de a la karte- 
aanbevelingen.  
dat is positief want 
het betekent dat 
het werkveld een 
behoorlijk goed 

Conclusies & aanbevelingen
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H
oofdbedoeling van de be-

vraging w
as de m

ening en 
houding van jongeren over 
m

usea en erfgoed te w
e-

ten te kom
en. H

oe denken 
jongeren nu echt over m

u-
sea en over het M

a
S

? d
eze 

m
eningen durven w

el eens 
uiteenlopen. w

ij vinden het 
belangrijk om

 de verschil-
lende stem

m
en te laten 

horen, ook de stillere en 
afw

ijkende. d
e w

eergave 
van de bevraging is be-
hoorlijk uitgebreid en gaat 
som

s erg in detail. 

In dit tw
eede deel over-

lopen w
e per onderw

erp 
onze bevindingen. B

ij ie- 
der topic geven w

e eerst 
duiding en vervolgens vat-
ten w

e sam
en w

at deze 
jongeren ons vertelden. 
tot slot lijsten w

e steeds 
enkele tekstfragm

enten 
en citaten op. d

eze frag-
m

enten en citaten vinden 
w

ij belang
rijk om

dat w
e 

op die m
anier de stem

 van 
de bevraagde jongeren 
echt kunnen laten horen. 
w

e proberen steeds het 
taalgebruik van jongeren 
en de m

anier w
aarop jon-

geren ons iets vertelden 
te bew

aren. 

B
ij het w

eergeven van onze 
bevindingen doelen w

e 
steeds op de a

ntw
erpse  

jongeren betrokken bij 
deze bevraging. d

e onder-
w

erpen die achtereenvol-
gens aan bod kom

en zijn: 

1. a
ntw

erpen
2. V

roeger en 
geschiedenis

3. V
erzam

elen
4. P

articipatie en  
appreciatie van m

usea
5. M

useum
ervaring  

op school, thuis  
en m

et vrienden 
6. C

ollectie en eigen leef-
w

ereld in het m
useum

7. M
anieren van m

useum
-

bezoek en presentatie

8. a
ctiviteiten en ge-

bruik van ruim
te in  

het m
useum

9. H
et m

useum
 online

10. P
rom

otie  
en com

m
unicatie

11. o
peningsuren

12. look en ‘ feel ’ van het 
gebouw

13. o
m

geving en  
bereikbaarheid van 
het m

useum
14. C

afé en restaurant 
15. P

rijs

idee heeft van wat 
jongeren willen. 
de vraag is dan 
natuurlijk: waarom 
lukt het niet om 
deze ideeën in de 
praktijk te brengen? 
de aanbevelingen, 
voortvloeiend uit 
deze gesprekken en 
ladda’s ervaring als 
expertisecentrum 
van jeugdcultuur, 
bieden alvast enke-
le inzichten die kun-
nen helpen bij het in 
de praktijk brengen 
van al die goede vi-
sies en ideeën over 
jongeren en musea. 
Bij het weergeven 
van conclusies doe-
len we steeds op de 
antwerpse jongeren 
betrokken bij deze 
bevraging. 

deel 2
reSUltaten
Van de
BeVraGInG

r
esultaten van de B

evraging
Conclusies & aanbevelingen
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a
an de k

aai is het 
echt m

ooi om
 te w

an-
delen, de zon gaat 
daar onder. o

ok het 
e

ilandje vind ik een 
gew

eldige plek, zeker 
m

et m
ooi w

eer. d
rie 

zom
ers geleden heb 

ik daar voor de eerste 
keer m

eegedaan m
et 

‘k
attendijk-tango’.

a
ls ik iem

and zou 
m

oeten rondleiden 
in a

ntw
erpen, zou ik 

ze zéker m
eenem

en 
naar het C

onscience 
pleintje. d

at is een 
heel klein pleintje 
m

et kasseitjes, heel 
gezellig. Ik ga er 
som

s w
el eens gaan 

eten. Ja, voor m
ij 

is dat echt het his-
torische hartje van 
a

ntw
erpen.

de interesses van de jongeren in antwerpen, zowel 
op vlak van inhoud als vorm; 

 - een aanpak op maat van ‘jongeren’ ontwikkelen: een 
aanpak voor jongeren gericht op cultuurconsumptie 
(het bezoeken van een museum) en cultuurproductie 
(het creëren van een museum); 

 - een museale ruimte bepalen: als blijkt dat jongeren 
speciale noden en wensen hebben om een museale 
ruimte te ervaren, proberen we hieraan tegemoet 
te komen;  

 - een museum inhoudelijk en vormelijk afstemmen op 
jongeren: op welke manier moet een museum om-
gaan met jongeren.

Vertrekkende van deze onderzoeksvraag, ladda’s 
expertise op jeugdcultureel vlak, de doelstellingen 
van het MaS, de bevraagde topics binnen kIeS*,  

Pro oF Contra

1

de jongeren* staan 
eerder positief ten 
opzichte van musea, 
alleen vinden ze er 
niet altijd hun goes-
ting, voelen ze zich 
er niet echt thuis en 
blijken ze vaak niet 
op de hoogte.

de bevraagde  
jongeren

*

Conclusies & aanbevelingen
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antwerPen

2 

antwerpen is een 
fijne stad vol unieke 
plekken. wel mis-
sen deze jongeren 
voldoende plekken 
waar ze ongestoord 
en ongedwongen 
kunnen samenko-
men en dingen kun-
nen organiseren.

1. a
n

t
w

e
r

P
e

n

a
angezien het M

a
S

 nauw
 

verbonden is m
et de stad 

a
ntw

erpen w
as het ook be-

langrijk ‘leven in a
ntw

erpen’  
m

ee te nem
en in de bevra-

ging. leven in a
ntw

erpen 
kan je erg breed opvat-
ten. W

ij polsten specifiek 
naar het algem

een gevoel 
dat jongeren hebben over 
a

ntw
erpen, hun vrijetijds-

besteding in de stad en 
w

elke volgens hen fijne 
plekken zijn.

o
ver het algem

een zijn 
onze respondenten be-
hoorlijk tevreden over het 
leven in hun stad. S

lechts 
enkele jongeren overw

e-
gen ooit te verhuizen. n

iet 
zozeer om

dat a
ntw

erpen 

zo slecht is, m
aar om

dat ze 
w

el eens iets anders w
illen 

en om
dat ‘het leven op de 

buiten ook w
el iets heeft’. 

S
om

m
igen noem

en zich 
ook echt m

et trots ‘een 
a

ntw
erpenaar’. a

l zeggen 
ze er snel bij dat ze niet 
chauvinistisch of hautain 
zijn: “ Ik zeg: ‘ Ik ben van 
A

ntw
erpen ’ in plaats van  

‘ ik ben van Edegem
’. ”

d
e bevraagde jongeren zijn 

er zeker van dat hun stad 
w

el iets te bieden heeft aan 
buitenlandse toeristen, ook 
aan jongeren. V

erschillende 
jongeren vertellen dat ze 
som

s vergeten dat ze in een 
m

ooie speciale stad w
onen. 

Z
e gaan w

el B
russel be-

zoeken en gaan som
s zelfs 

binnen in m
usea in andere 

steden m
aar w

eten niet 
goed w

at er allem
aal te zien 

en te doen is in hun eigen 
stad. H

eel w
at jongeren lij-

ken ook vast te houden aan 
hun eigen buurt en hebben 
de neiging een beetje ‘in 
hun eigen kring te blijven’. 

Fijne, speciale plekken in 
de stad:

 -d
e kaaien

 -H
et historisch centrum

 
rond de G

rote M
arkt

 -H
et k

oninklijk M
useum

 
voor S

chone k
unsten 

(buiten, de trapjes)
 -linkeroever en de voet-
gangerstunnel

 -d
ageraadplaats

 -C
onscienceplein

 -e
ilandje

 -H
et Z

uid

e
nkele m

ensen noem
den 

ook deze plaatsen:

 -H
et n

oordkasteel
 -n

achtegalenpark
 -H

et M
echelsplein

 -C
arolus B

orom
eus kerk

 -P
erm

eke B
ibliotheek

 -S
tadsw

aag
 -d

e H
oerenbuurt

d
ingen die deze jongeren 

m
issen of die verbeterd 

kunnen w
orden: 

 -e
r zijn veel grote cultuur 

en kunsthuizen m
aar bijna  

geen kleine, dat is jam
-

m
er w

ant daardoor vallen 
veel m

ensen, projecten 
en ideeën uit de boot.

 -e
r is een gebrek aan 

plaatsen w
aar jonge m

en-
sen kunnen sam

enkom
en  

r
esultaten van de B

evraging
Conclusies & aanbevelingen
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k
en je het n

achtegalenpark in a
ntw

erpen? H
et 

M
iddelheim

 is daar ook. d
at is nu eens echt zo’n 

m
ooi park. e

r kom
en veel joodse kindjes, m

ensen 
lopen er te joggen en ik ben er vroeger veel naar de 
speeltuin gew

eest, echt zo’n hele grote. M
oest ik er 

dichter bij w
onen ik zou er zeker vaak gaan.

de kenmerken van musea en belangrijke elementen 
in de leefwereld van jongeren, werd een lijst van te 
bevragen onderwerpen opgesteld: 

 - antwerpen
 - Vroeger en geschiedenis
 - Verzamelen
 - Participatie en appreciatie van musea
 - Museumervaring op school, thuis en met vrienden 
 - Collectie en eigen leefwereld in het museum
 - Manieren van museumbezoek en presentatie 
 - activiteiten en gebruik van ruimte in het museum
 - Het museum online
 - Promotie en communicatie
 - openingsuren 
 - look en ‘feel’ van het gebouw
 - omgeving en bereikbaarheid van het museum
 - Café en restaurant 
 - Prijs

3

onze bevraagde 
jongeren missen 
ruimte voor jonge 
kunstenaars, zowel 
voor creatie als 
presentatie.

Conclusies & aanbevelingen
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en ongestoord feestjes 
geven in een ongedw

on-
gen sfeer (type jeugd-
huis): “ O

m
 eerlijk te zijn, 

goeie plaatsen is w
el een 

groot probleem
. Een goeie 

plaats is voor m
ij w

aar 
da het feestje niet w

ordt 
stilgelegd door de politie 
om

dat het in het m
idden 

van een w
oonw

ijk ligt.”
 -e

r is nood aan een plek 
voor jonge artiesten en 
creatieven om

 te experi-
m

enteren en te creëren 
(ateliers, w

erkplaatsen, 
enzovoort).

 -e
r is niet voldoende ex-

positieruim
te voor jonge 

kunstenaars. e
r zouden 

m
eer plekken m

oeten zijn 
en bestaande projecten 
kunnen beter w

orden  
ondersteund. 

 -e
r is zoveel leegstand en 

verkrotting. w
aarom

 w
or-

den er dan voortdurend 
nieuw

e grote gebouw
en 

gezet? Is het niet beter 
die gebouw

en te renove-
ren en tegen een klein 
prijsje te verhuren of te 
gebruiken als ateliers?

 -S
om

s is m
en te streng op 

rondhangen. “ W
at m

oeten 
w

e anders doen? ”
 -d

e dialoog tussen jonge-
ren en de stad ontbreekt 
een beetje. M

eer open-
heid zou fijn zijn. 

 -d
e prom

otie van acti-
viteiten georganiseerd 
door de stad kan beter. 

 -H
et lijkt alsof som

m
ige-

buurten een beetje ver-
geten w

orden; het m
ag 

niet allem
aal draaien om

 
‘  ’t S

tad ’. 

4

de jongeren zijn 
duidelijk bezig met 
het gegeven dat er 
in antwerpen veel 
leegstand en ver-
krotting is. Ze vra-
gen zich af waarom 
er dan zoveel nieu-
we gebouwen gezet 
worden in plaats 
van de oude te re-
noveren of toe te 
wijzen aan vzw’s of 
collectieven.

r
esultaten van de B

evraging
Conclusies & aanbevelingen
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G
eschiedenis w

as 
m

ijn hatelijkste vak 
in ’t m

iddelbaar, 
m

aar nu heb ik daar 
dikke spijt van w

ant 
hoe ouder dat je 
w

ordt hoe m
eer dat 

je je er bew
ust van 

w
ordt dat dat belang-

rijk is.

2 Jongeren en musea?

‘Jongeren en musea. een goed huwelijk is het zel-
den’, lezen we in kIeS* 1. daarenboven hebben jon-
geren de naam een moeilijke doelgroep te zijn en 
torsen musea het etiket ‘saai’ met zich mee. toch 
willen wij voor deze bevraging niet vanuit een pro-
bleem, noch een tegenstelling uitgaan. dat lijkt ook 
niet nodig als je de museumdefinitie gehanteerd 
door het MaS erbij neemt:

‘een museum is een permanente instelling, zonder 
winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en  
van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het pu-
bliek, die de materiële en immateriële getuigenis sen 
van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, 
onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie 
verstrekt voor studie, educatie en recreatie.’ 2 

5

Speel in op het feit 
dat jongeren op 
vakantie wel naar 
musea gaan. toon 
antwerpen als een 
stad waar - net als 
op vakantie - nog 
heel wat te ontdek-
ken valt.

Conclusies & aanbevelingen
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2 Museumdefinitie 
van het International 
Council of Museums 
(ICOM)



Ik vind geschiedenis 
echt cool, da w

as 
m

ijn favoriet vak 
op school vroeger. 
Ik vind dat gew

oon 
interessant, ik w

il 
w

eten w
aar ik van-

daan kom
 en ik vind 

da ook gew
oon…

 
V

roeger w
as alles 

veel m
ooier en beter. 

In m
ijn ogen. Ik haat 

deze tijd.

VroeGer en  
GeSCHIedenIS

6

de bevraagde 
jongeren vinden 
geschiedenis en 
dingen van vroeger 
niet per definitie 
saai. of ze iets saai 
vinden hangt eerder 
af van het specifie-
ke onderwerp en de 
manier waarop het 
gebracht en aange-
kondigd wordt. 

2. V
r

o
e

G
e

r
  

e
n

 G
e

S
C

H
Ie

d
e

n
IS

 

w
e kunnen stellen dat 

alle bevraagde jongeren 
- w

elisw
aar elk op hun 

m
anier - interesse hebben 

in ‘ vroe
ger ’. V

erhalen over 
vroe

ger, op een fijne m
a-

nier 1 verteld of gebracht, 
kunnen hen echt boeien. 
G

eschiedenis houdt hen 
dus bezig. Z

e geven aan 
dat ze vroe

ger, toen ze jon-
ger w

aren, geschiedenis 
vaak saai vonden, m

aar 
dat ze nu het belang ervan 
veel beter kunnen inschat-
ten. t

ijdens de gesprek-
ken m

erkten w
e dat ze  

1 M
eer achtergrond over fijne m

ethodes om
 een 

verhaal te brengen, kan je vinden onder B
e

Z
o

e
k

 e
n

 
P

r
e

S
e

n
ta

t
Ie

. o
nder C

o
lle

C
t

Ie
 kom

 je m
eer te 

w
eten over onderw

erpen die zij boeiend vinden.

geschiedenis heel erg lin-
ken aan hun persoon lijke 
leven en hun identiteit:  
“ G

eschiedenis bepaalt  
m

ee w
ie je uiteindelijk 

bent.” “ W
e zijn allem

aal  
een beetje geschiedenis.”

V
erschillende jongeren 

betreuren dat hun groot-
ouders overleden zijn.  
Z

e geven aan dat ze nu w
el 

geïnteresseerd zijn in hun 
verhalen, in tegenstelling 
tot hun jongere jaren w

aar 
ze niet altijd even geboeid 
luisterden of nooit de kans 
grepen vragen te stellen 
over vroeger.

Jongeren zijn ook nieuw
s-

gierig naar dagdagelijkse 
dingen uit het leven van 
m

ensen, en vooral jongeren, 

in een andere tijd: naar 
w

elke m
uziek luisterden 

m
ensen toen, w

elke kle- 
ren droegen ze,  …

  
“ Ik vind het altijd w

el boei-
end om

 dingen te w
eten 

over hoe de m
ensen vroe-

ger m
oesten vechten voor 

hun bestaan.”

d
aarnaast zijn jongeren 

best w
el geboeid door de 

geschiedenis en evolutie 
van artistieke disciplines 
en verschillende jeugd(sub)
culturen (bijvoorbeeld fo-
tografie, graffiti, architec-
tuur, bboying 2, hardcore 
m

uziek, flyers en affiches, 
schilderkunst, design, 

2 B
boying is de authentieke term

 die voor break-
dancen w

ordt gebruikt in jeudculturele scènes. 
B

boying gaat over m
eer dan alleen spectaculair 

kunnen breakdancen, m
aar is een hele levensstijl. 

(zie 6. C
o

lle
C

t
Ie

)

punkscène in a
ntw

erpen, 
elektronische m

uziek,  …
).

H
oe ontstonden deze disci-

plines en culturen, hoe ont-
w

ikkelden ze zich, hoe w
as 

het toen en hoe is het nu?

e
en kleine groep jongeren 

vind ook de geschiedenis 
van een land of een volk 
erg interessant. a

llochto-
ne jongeren benadrukken 
het belangrijk te vinden 
ook de geschiedenis en de 
cultuur van hun land van 
oorsprong te kennen. 

r
esultaten van de B

evraging
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M
ijn vriend studeert lucht- en ruim

tevaart en is 
echt gefascineerd door vlie

gtuigen. a
ls w

ij ooit 
gaan sam

enw
onen, zitten w

e echt m
et een pro-

bleem
, dan hebben w

e een hele kelder nodig voor 
al zijn vlie

gtuigen.

Ik ben over het algem
een heel w

anordelijk m
aar 

m
ijn cd’s en platen die staan echt allem

aal perfect. 
H

et probleem
 is w

el dat ik bijna jaarlijks een nieuw
e 

kast m
oet bijkopen.

Voor zover we weten zijn jongeren mensen die deel 
uitmaken van de gemeenschap en zijn ze dus in 
staat deel uit te maken van ‘het publiek’. de ‘mate-
riële en immateriële getuigenissen van de mens en 
zijn omgeving’ zouden eigenlijk zowel verhalen 
over de Bokkenrijders, het fenomeen van oBeY stic- 
kers 3, majorettekostuums, een studie over de col-
laboratie in antwerpen, het werk van erwin olaf, 
als de geschiedenis van de mobylette zijn. kortom, 
jongeren, hun leefwereld en hun omgeving worden 
op basis van deze definitie niet bij voorbaat uitge-
sloten. Het is ook vanuit dit open uitgangspunt dat 
wij het gesprek met jongeren aangingen. 

een ander voor ons belangrijk uitgangspunt is dat 
we jongeren niet als ‘jongere’ of als de ‘moeilijke 
doelgroep’ wensen te benaderen. wel beschouwen 
we hen als interessante gesprekspartners en erva-
ringsdeskundigen die kunnen helpen bij het bloot-
leggen van de relatie tussen jongeren en musea.  

7

Hoe mensen, en 
specifiek jongeren, 
vroeger leefden en 
wat hun culturele 
gewoontes waren, 
is iets wat veel jon-
geren fascineert. 
‘Vroeger’ moet niet 
eens zo lang gele-
den zijn. Vergeet de 
recente geschiede-
nis dus zeker niet.

3 Posters en stickers 
met afbeeldingen 
van de worstelaar 
Obey Giant, gemaakt 
door de Amerikaanse 
kunstenaar Shepard 
Fairey. Lees meer op  
http://obeygiant.com

Conclusies & aanbevelingen
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ColleCtIe en  
de leeFwereld 
Van JonGeren

8

datgene wat je 
toont (de collectie) 
én de invalshoek, 
zijn bovengeschikt 
aan de wijze van 
presentatie en alle 
andere dingen die er 
rond gebeuren. als 
er geen link is met 
hun leefwereld, is de 
kans klein dat jonge-
ren zullen komen.

3. V
e

r
Z

a
M

e
le

n

a
lhoew

el niet alle bevraag-
den het w

aarom
 ervan 

helem
aal be

grijpen en 
verzam

elen best w
el een 

beetje absurd vinden, ken-
nen ze bijna allem

aal w
el 

iem
and die dingen verza-

m
elt of verzam

elen ze zelf 
iets. o

nze respondenten 
vinden het enkel inte-
ressant om

 persoonlijke 
verzam

elingen in een m
u-

seum
 te tonen als ze iets 

bijbrengen of toevoe
gen 

aan het onderw
erp van 

een bepaalde tentoonstel-
ling. Z

om
aar persoonlijke 

verzam
elingen tonen, lijkt 

hen niet echt zinvol. Z
e 

geven aan dat het m
oeilijk 

is om
 de grens te trekken 

tussen w
at interessant is 

en w
at niet. V

oor de verza-
m

elaar is zijn verzam
eling 

im
m

ers altijd w
aardevol 

en interessant. P
ersoon-

lijke verzam
elingen zijn 

dus iets gevoelig en em
o-

tioneel en daar m
oet je als 

m
useum

 ook w
el rekening 

m
ee houden. 

r
esultaten van de B

evraging
Conclusies & aanbevelingen
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Ik ga ongeveer tw
eem

aal per m
aand naar een m

useum
. Ik zou graag nog vaker gaan 

m
aar dat kom

t er niet van. Ik heb niet altijd tijd, of ik denk er niet aan. H
et is som

s 
ook w

el duur. Ik zou liefst veel naar tijdelijke tentoonstellingen gaan over onderw
er-

pen die m
e echt interesseren, zoals bvb ‘dit is onze aarde’, eventjes geleden in tour 

&
 taxis B

russel. Ik ga het liefst alleen.

Mensen, en dus niet alleen jongeren, weten soms 
niet goed wat zeggen als je over musea begint.  
wat moet je er over vertellen als je er nog nooit 
bent geweest of er ooit bijna een jeugdtrauma op-
liep? Veel mensen, ook volwassenen, voelen zich 
een beetje onwetend als je over musea begint.  
Ze denken dat ze er niets over te vertellen hebben. 
Maar niets is minder waar…

Bij de doelgroep ‘jongeren’ komt het er op neer een 
goede methodiek uit te werken waarbinnen we lang-
zaam, vanuit hun eigen interesses en geschiedenis, 
kunnen toewerken naar wat een museum zou kun-
nen betekenen voor hen.

9

leg verbanden met 
hun leefwereld en 
de actualiteit.

Conclusies & aanbevelingen
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Ja ge hebt hier w
el veel m

useum
s enzo m

a kw
ee-

nie bijvoorbeeld…
 w

a m
ij dan echt interesseert in 

een m
useum

 is bijvoorbeeld dan vooral het kunst-
gedeelte ofzo. Ik ga niet echt naar het scheeps-
vaartm

useum
 gaan. G

e hebt zo het r
ubenshuis 

enzo, das dan m
eestal vaste collectie, veronderstel 

ik. Z
o m

oderne kunst of abstracte dinges ben ik 
hier precies nog niet echt tegengekom

en.

10 

durf echt, bewust, 
en met de nodige 
goesting en bud-
getten, de kaart 
van jeugdcultuur  
te kiezen. 

4. Pa
r

t
IC

IPa
t

Ie
  

e
n

 a
P

P
r

e
C

Ia
t

Ie

H
et is niet eenvoudig om

 
‘ de m

useum
ervaring ’ (par-

ticipatie, appreciatie) w
eer 

te geven. Jongeren tussen 
de 18 en 25 jaar vorm

en 
im

m
ers een allesbehalve 

hom
ogene groep. H

un leef-
w

erelden kunnen onderling 
behoorlijk verschillen en zo 
dus ook hun m

useum
erva-

ring. B
innen dit onderw

erp 
beschrijven w

e naast de 
participatie ook hun alge-
m

ene m
ening over en ap-

preciatie van m
usea. H

et 
volgende onderw

erp linkt 
de m

useum
ervaring aan 

thuis, vrienden en school. 

o
p basis van onze bevra-

ging kunnen w
e vier ‘ hou-

dingen ’ detecteren, die w
e 

elk hieronder bespreken:

1. Ik bezoek geen m
usea 

om
dat er niets te vinden 

is voor m
ij en om

dat ik 
m

e er niet thuis voel.
2. Ik vind m

usea op zich 
w

el interessante en 
fijne plaatsen m

aar op 
één of andere m

anier 
geraak ik er nooit.

3. Ik vind m
usea heel in-

teressant en bezoek er 
ook regelm

atig één.
4. M

usea zijn niets voor 
m

ij m
aar ik vind het 

w
el goed en belang-

rijk dat ze bestaan. 
d

e vorm
, het concept 

spreekt m
e niet aan, 

zelfs al zou er iets ge-
toond w

orden dat m
e 

interesseert.

1. In een m
useum

 is  
niets te vinden dat  
m

ij interesseert:

d
e leefw

ereld van vele 
jongeren vertoont op het 
eerste zicht niet veel raak-
vlakken m

et de klassieke 
m

useum
w

ereld. G
een 

w
onder dat ze er ook bijna 

niet vertoeven. V
ele jon-

geren gaan niet naar een 
m

useum
 om

dat ze denken 
dat er toch niets te vinden 
is voor hen. o

f zoals een 
jongen uit onze responden-
tengroep het stelt: “ H

oe 
kan een Picasso of een 
oude kerk interessant zijn 
voor m

ij? ” d
e bevraagde 

jongeren geven w
el aan 

dat indien er zaken uit hun 
leefw

ereld in een m
use-

um
 op een goede m

anier 

gepresenteerd zouden 
w

orden (m
aar dat kunnen 

ze zich nauw
elijks voor-

stellen), ze het m
isschien 

w
el zouden overw

egen. 
d

an m
oeten ze er w

el van 
op de hoogte zijn, m

ag het 
niet te duur zijn en m

oeten 
ze ook nog vrienden kun-
nen overtuigen om

 m
ee 

te gaan. o
nderw

erpen in 
een m

useum
 die hen w

el 
zouden kunnen boeien, 
zijn: geschiedenis van een 
bepaalde m

uziekstrom
ing 

of subcultuur, evolutie van 
com

puters en technolo-
gie, de ontw

ikkeling van 
gam

es, w
erk van jonge 

kunstenaars, alles over 
een bepaalde type auto of 
m

otor, inform
atie en ge-

schiedenis over allochtone 
bevolkingsgroepen, andere  

r
esultaten van de B

evraging
Conclusies & aanbevelingen
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4 Gehanteerde werken 
bij het uitwerken van  
deze methodiek:
 - Patrick Luyten  
& Benedicte Lowyck, 
Methoden van  
Onderzoek in de  
Psychologie, Hand
leiding bij de sessies 
onderzoeksinterview, 
KUL, 2003-2004.

 - Dimitri Mortelmans, 
Handboek kwalita
tieve onderzoeksme
thoden, Acco, 2007.

 - Jaak Billiet  
& Hans Waege,  
Een samenleving  
onderzocht, 
Standaard Uitgeverij, 
2001.

3 een kwalitatief interview  
op restaurant

aangezien we op zoek zijn naar ver-
halen, meningen en visies kozen we 
voor een kwalitatieve bevraging.  
Via een kwalitatief interview - meer 
bepaald een semigestructureerd inter-

view - is het mogelijk om diepte te krijgen in het ver-
haal van de jongeren. de belangrijkste redenen op 
een rijtje waarom we voor deze methodiek 4 kozen:

 - deze vorm van interviewen geeft de mogelijkheid tot 
een vlot gesprek waarbinnen open vragen en bijvra-
gen gesteld kunnen worden. 

 - De methode biedt enerzijds flexibiliteit waardoor  
de interviewer zich kan aanpassen aan de jongere, 
anderzijds biedt de achterliggende structuur  

11
 
Smaken verschillen. 
Hou steeds de ver-
schillende culturele 
oriëntaties voor 
ogen. denk niet 
steeds binnen je 
eigen denkkader en 
vanuit je eigen of 
vanuit de algemeen 
heersende smaak. 
Je kan één het-
zelfde ding vanuit 
veel verschillende 
hoeken benaderen 
waardoor mensen, 
met een verschil-
lende manier van 
kijken en genieten, 
er toch allemaal 
iets in vinden  
dat hen aanspreekt.

Conclusies & aanbevelingen
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Ik ga eerder naar 
kleine gallerijtjes  
dan naar m

usea.  
d

ie zijn goed bezig, 
die kleine gallerijtjes 
in a

ntw
erpen.

M
usea zijn nogal 

saai. Z
e zouden iets 

levendiger m
ogen 

zijn. e
en m

useum
 zou 

m
eer m

oeten bew
e-

gen, bijvoorbeeld 
naar onze straat hier  
in B

erchem
.

12

organiseer dui-
delijke tijdelijke 
tentoonstellingen 
vanuit een afge-
bakend thema dat 
linken heeft met de 
leefwereld van jon-
geren. Presenteer 
deze niet als ‘voor 
jongeren’ maar 
vertrek vanuit het 
onderwerp.

culturen, godsdiensten, 
enz. d

e respondenten 
die zelden of nooit in een 
m

useum
 kom

en, hebben 
het gevoel dat ze er niet 
thuishoren. V

erschillenden 
onder hen gaven aan dat 
ze continu het gevoel heb-
ben iets fout te doen en 
dat ze niet goed w

eten hoe 
het w

erkt.

2. M
usea zijn eigenlijk best 

w
el interessant, m

aar ik 
kom

 er bijna nooit:

e
en grote groep van onze 

jongeren kunnen m
usea 

best w
el appreciëren, 

m
aar kom

t er om
 één of 

andere reden nooit binnen. 
o

p vakantie durven ze w
el 

eens naar een m
useum

 
gaan, m

aar in a
ntw

erpen 

geraken ze er eigenlijk 
niet. Z

e geven aan dat ze 
niet zo’n goed overzicht 
hebben van w

at er te doen 
is in de a

ntw
erpse m

usea. 
M

eestal kennen ze de ver-
schillende m

usea niet echt. 
t

ijd, onvoldoende infor-
m

atie, niem
and om

 sam
en 

m
ee te gaan, angst voor 

het onbekende en te w
einig 

duidelijke, interessante, 
tijdelijke tentoonstellingen 
w

orden m
eestal als rede-

nen aangehaald w
aarom

 ze 
niet in m

usea geraken. 
 3. Ik pluis de cultuuragen-

da ’s uit om
 zeker niets 

te m
issen.

e
en kleine groep respon-

denten is w
erkelijk ge-

interesseerd in cultuur, 

kunst, geschiedenis,  …
 H

un 
leefw

ereld leunt aan bij de 
m

useum
w

ereld. M
usea en 

de dingen die daar getoond 
w

orden, m
aken dus bijna 

autom
atisch deel uit van 

hun leven. Z
ij hebben vaak 

ook vrienden w
aarm

ee ze 
culturele uitstappen doen 
en discussiëren. Z

e vol-
gen w

at er gebeurt in de 
cultuurw

ereld, bezoeken 
m

usea, gaan naar dans- en 
theatervoorstellingen,  …

 
a

nderen zijn dan w
eer erg 

bezig m
et een bepaalde 

kunstvorm
, tijdperk of 

gebied en bezoeken vanuit 
die interesse regelm

atig 
een m

useum
 dat hen m

eer 
kan leren of inspireren. 
H

et spreekt voor zich dat 
deze groep participerende, 
vaak kritische jongeren 

hoge eisen stelt aan m
u-

sea en cultuurinstellingen. 
d

e m
anier w

aarop de col-
lectie geselecteerd en ge-
presenteerd w

ordt en hoe 
inform

atie daarover w
ordt 

verschaft, is erg belangrijk.

4. H
et is goed dat m

usea 
bestaan, m

aar de ‘vorm
’ 

is niets voor m
ij.

tot slot kw
am

en w
e w

at 
enkelingen tegen die voor 
zichzelf hadden besloten 
dat m

usea niets voor hen 
zijn. d

ans- en theatervoor-
stellingen, concerten en 
bibliotheken konden hen 
som

s w
el boeien m

aar  
de vorm

 ‘m
useum

’ w
as 

voor hen niet gem
aakt.  

Z
ij gaven aan dat m

usea  
te saai en te statisch  

r
esultaten van de B

evraging
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M
usea zeggen m

e niet zo veel. o
f toch niet langer 

dan een uur. Ik w
andel er eens door m

aar bekijk 
niet alles zo heel intensief en lees ook niet alles 
w

at er bij staat.

Ik denk dat ik m
oet toegeven dat ik zo w

einig m
usea 

bezoek om
dat ik eerder vind dat ik dat ‘m

oet’ doen, 
dan dat ik echt zoiets heb van ‘oh, keileuk dat ga ik 
m

orgen doen’, ik vind dat op zich ook w
el leuk hoor, 

m
aar ik denk dat m

oest ik dat echt zo razend inte-
ressant, tof en cool vinden, dan had ik dat al lang 
gedaan. In het buitenland ga ik m

isschien w
el vaker, 

als het m
ij echt interesseert, zoals in C

uba, het 
M

useum
 voor de r

evolutie.

houvasten die noodzakelijk zijn voor verwerking,  
validiteit en analyse. 

 - deze techniek geeft de jongere de mogelijkheid en 
het gevoel vrij te kunnen praten, anderzijds kan de 
ondervrager de touwtjes stevig in handen houden.  

 - de interviewer kan door zijn fysieke aanwezigheid 
en houding zijn oprechte interesse tonen waardoor 
de jongere het gevoel heeft dat er naar hem geluis-
terd wordt en hij geneigd is veel te vertellen.  

 - een semigestructureerd interview biedt de mo-
gelijkheid om langzaam toe te werken naar het 
thema en het woord ‘museum’, zonder jongeren er 
mee te overvallen. 

dit semigestructureerde interview vond plaats bin-
nen het kader van een etentje, een tête-à-tête. 
argumenten om voor deze setting te kiezen:

13

Veel jongeren die we 
spraken, zouden een 
museum over mu-
ziek super vinden. 

Conclusies & aanbevelingen
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allochtone jonge-
ren, betrokken bij 
deze bevraging, mis-
sen de link naar hun 
leefwereld, buurt 
en ‘roots’. enerzijds 
willen ze zelf meer 
weten over hun 
geschiedenis en 
cultuur, anderzijds 
willen ze deze ook 
tonen en uitleggen 
aan Vlamingen.

w
aren en voor hen niet 

de m
anier om

 iets bij te 
leren, geïnspireerd of ge-
raakt te w

orden: “ M
usea 

zijn voor m
ij te statisch.  

Je m
oet gew

oon kijken en 
ja, dat doet niets, daardoor 
spreekt het m

e niet aan. 
Ik vind het w

el goed dat 
er m

usea zijn m
aar het is 

niets voor m
ij.” Z

e konden 
zich m

oeilijk inbeelden 
dat ing

rijpen in de m
anier 

van presentatie, onthaal 
of prom

otie daar iets aan 
zou kunnen veranderen. 
Z

e gaven w
el aan dat het 

belang
rijk w

as dat m
u-

sea bestaan m
aar dat het 

‘ niets voor hen is ’.

r
esultaten van de B
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 - Het is aangenamer en authentieker om een ge-
sprek te voeren in een eerder natuurlijke omgeving 
(zoals een restaurant) dan in een geforceerde  
setting (bijvoorbeeld een lokaal met stoelen en  
een tafel). 

 - een etentje biedt structuurelementen. Het gesprek 
verloopt aan de hand van de stappen in een menu. 
dit is een houvast voor de interviewer maar ook de 
respondent bevindt zich in een vertrouwd kader. 

 - Je geeft onmiddellijk een ‘return’, een bedanking 
aan de respondent (met name het etentje). 

 - Gaan uit eten is aantrekkelijk en een beetje avon-
tuurlijk omdat het met iemand onbekend is. Het 
voegt iets speciaals toe waardoor jongeren meteen 
doorhebben dat het niet gaat om de zoveelste door-
snee bevraging. Ze worden een beetje ‘geteased’.  

15

Jongens met een 
technische inte-
resse zijn erg ge-
interesseerd in de 
geschiedenis van 
techniek en tech-
nologie en zien dit 
liefst zeer visueel en 
in detail uitgewerkt.

Conclusies & aanbevelingen
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Jongeren leven in 
een wereld waar 
dingen snel evolue-
ren en veranderen. 
doe deze tijdelijk-
heid niet af als iets 
banaals of beteke-
nisloos maar ga er 
mee aan de slag, 
pik er op in of wordt 
er deel van.

5. M
U

S
e

U
M

e
r

V
a

r
In

G
 o

P
 

S
C

H
o

o
l, t

H
U

IS
 e

n
 M

e
t

 
V

r
Ie

n
d

e
n

 

H
ier geven w

e w
eer w

at 
jongeren ons vertelden 
over hun m

useum
ervaring 

in relatie tot school, vrien-
den en hun thuis. 

1. S
chool

a
lle respondenten die 

opgroeiden in B
elgië gaven 

aan als kind en tiener m
u-

sea bezocht te hebben in 
schoolverband. d

eze erva-
ringen liepen sterk uiteen. 
V

eel jongens vertelden dat 
ze deze bezoekjes vooral 
zagen als m

om
enten dat 

ze eens w
eg w

aren uit de 
klas, ‘ontsnapt’ als het 
w

are. H
et hele gebeuren 

draaide dan m
eer om

 sa-
m

en m
et klasgenoten en 

vrienden eventjes ‘ vrij ’ te 
zijn, buiten de schoolm

u-
ren, dan om

 het bezoek 
zelf. toch gaven som

m
igen 

ook aan dat ze ondanks 
deze ingesteldheid som

s 
echt w

el ‘ chique dinges ’ 
zagen: “ Ik heb nog m

usea 
gedaan m

et school m
aar 

vraag m
e niet de w

elke. 
Toen zag ik dat m

eer als 
een gelegenheid om

 buiten 
de school te zijn m

et uw
 

klas. N
u zou ik dit anders 

bekijken. M
isschien iets dat 

m
e kan inspireren om

 te 
schrijven.”

S
om

m
ige jongeren hebben 

goede herinneringen aan 
deze bezoeken en ontdek-
ten in m

usea een nieuw
e 

w
ereld die ze anders nooit 

zouden hebben leren ken-
nen: “ E

en m
useum

 bezoe-
ken is altijd een hele bele-
venis. H

et is stom
 dat ik  

dat nu niet m
eer doe.”  

e
nkele van deze jonge-

ren hadden het geluk een 
echt goede gids te heb-
ben tijdens hun bezoekjes. 
d

e verhalen van die gids 
bleven duidelijk bij. a

n-
deren hadden dan w

eer 
geen goede herinneringen 
aan dit schoolbezoek. 
Z

o w
aren er: de eeuw

ige 
toetsen achteraf, de lastige 
‘ kw

isjes ’, de zagende gids: 
“ m

et dertig staan luisteren 
naar zo iem

and die daar 
w

at staat te vertellen ter-
w

ijl je eigenlijk w
il verder 

w
andelen, ik kon geeneens 

dat schilderij zien w
aarover 

hij aan ’t vertellen w
as ”,  …

 
V

erschillende jongeren 
gaven spontaan de tip aan 
het M

a
S

 om
 niet te veel 

op een schoolse m
anier 

te w
erken: “ w

ant als het 
iets m

et school te m
aken 

heeft, is het bij voorbaat 
saai. ” a

lhoew
el ze het op 

het m
om

ent zelf niet altijd 
gem

otiveerd w
aren of het 

m
useum

 apprecieerden, 
geven ze tegelijkertijd aan 
dat schooluitstappen w

el 
belangrijk zijn: “ Je kan niet 
nooit in een m

useum
 ge-

w
eest zijn.”

2. V
rienden 

H
et grootste deel van deze 

jongeren bezoekt liefst een 
m

useum
 sam

en m
et vrien-

den. d
it gaat dan eigenlijk  

r
esultaten van de B

evraging
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 - Smaak levert steeds fijne metaforen en vergelijkin-
gen op (zo smaakt een museum bijvoorbeeld een 
beetje saai).  

 - een restaurant voelt aan als eerder neutraal terrein 
terwijl in werkelijkheid de interviewer de controle 
over de situatie en het verloopt behoudt.5 

 - Het etentje draagt bij aan de gezelligheid.  
Hierdoor kan je een leuke, open sfeer creëren 
waarbinnen de jongere zich meer op zijn gemak 
voelt en vlotter praat. 

we maakten op voorhand een selectie van restau-
rants en gingen op prospectie. Belangrijke aandachts-
punten bij het kiezen van de restaurants waren:

 - beschikbaarheid van een ‘ discreet ’, rustig tafeltje
 - de kaart (kwaliteit, prijs, keuze,  …)
 - de wil tot medewerking van personeel 

17

Jongeren vandaag 
zien minder snel 
hoogverraad in 
bijvoorbeeld het 
combineren van 
zogenaamde hoge 
en lage kunst en 
het in zee gaan 
met commerciële 
actoren. Zolang het 
maar écht en goed 
gedaan is en de au-
thenticiteit bewaakt 
blijft, kan er veel!

5 Omdat niet iedereen 
zich in ieder restau-
rant op zijn of haar 
gemak voelt, kozen 
we voor zeer diverse 
eetgelegenheden.  
In onze selectie zaten 
zowel Vlaamse bras-
series en restaurants 
met een klassieke 
keuken als een visres-
taurant, een snack-
bar met uitgebreide 
kaart, een Italiaans 
en een Marokkaans 
restaurant.

Conclusies & aanbevelingen
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Streven naar een 
museum voor ie-
dereen, voor alle 
jongeren, is een 
goed democratisch 
uitgangspunt.  
anderzijds moet je 
er bewust van zijn 
dat weinig plaatsen 
op aarde werkelijk 
voor iedereen of 
zelfs maar ‘voor  
alle jongeren zijn’.

vooral over het ‘ sam
en er 

naar toe gaan ’ m
eer dan 

over het bezoek zelf. e
ens 

in het m
useum

 vinden ze 
het w

el leuk om
 er alleen 

rond te lopen. e
nkel de 

jongeren die vertrouw
d zijn 

m
et m

usea en veel m
et cul-

tuur bezig zijn, geven aan 
geen enkel probleem

 te 
hebben om

 alleen te gaan. 
Integendeel, ze vinden het 
zelfs fijner en intenser:  
“ Ik ga het liefst alleen naar 
m

usea. D
an kan ik blijven 

stilstaan bij iets als ik dat 
w

il. M
ijn vrienden gaan niet 

naar m
usea. D

ie vinden dat 
ouderw

ets.” e
en aantal 

jongeren geeft aan dat ze 
het m

oeilijk vinden vrien-
den te overtuigen naar  
het m

useum
 te gaan.  

Z
e probeerden het zelfs 

nooit, het kw
am

 gew
oon 

niet in hen op. e
en m

u-
seum

 bezoeken is duidelijk 
niet iets dat zij gew

oon zijn 
om

 te doen m
et vrienden: 

“ Je doet dat niet zom
aar, 

hé. D
at is niet zoals naar  

de film
 gaan of op café.  

Ze zouden nogal raar kijken. 
M

aar aan de andere kant 
denk ik dat als het over iets 
goe gaat,  …

 m
m

m
 m

isschien 
zouden ze nog w

el m
ee-

gaan. M
aar ik kan het m

e 
niet direct voorstellen.”
Jongeren die veel aan 
cultuur doen, zitten vaak 
in een vriendengroep of 
een netw

erk w
aar cultuur, 

onder w
elke vorm

 dan 
ook, belangrijk is: “ Ik heb 
vaste vrienden w

aarm
ee ik 

regelm
atig naar theater- of 

dansvoorstellingen ga. 

In het begin van het sei-
zoen pluizen w

e dan alle 
brochures en de w

ebsites 
uit om

 te zien w
aar w

e 
naartoe zullen gaan. W

e 
gebruiken hier m

eestal  
cultuurcheques voor. Je 
kan in het begin van het 
jaar zo’n boekje van 10 à  
11 cheques kopen voor 15 
euro en die dan voor ver-
schillende culturele uitstap-
pen gebruiken.” leden van 
een jeugdbew

e
ging of een 

studentenvereniging zijn 
w

el enthousiast om
 een 

m
useum

bezoek te inte
gre-

ren in de w
erking. w

el vin-
den ze het gem

akkelijker 
om

 dit te organiseren als 
er een link is m

et de ver-
eniging of m

et een them
a 

w
aarrond gew

erkt w
ordt. 

a
ls activiteit op zich kan 

het ook leuk zijn m
aar is 

het m
oeilijker te kaderen 

en te m
otiveren. 

3. t
huis 

d
e jongeren die vertelden 

dat ze als kind al m
usea 

bezochten m
et hun ouders 

of veel aan cultuur deden, 
staan positiever ten opzich-
te van m

usea dan zij die 
deze ervaring niet hadden. 
H

et is niet zo dat de res-
pondenten die van thuis uit 
vertrouw

d zijn m
et m

usea, 
ook effectief m

usea be-
zoeken. Z

e vinden het zelf 
m

eestal w
el jam

m
er dat ze 

dit niet m
eer doen en w

e-
ten vaak niet goed w

aarom
 

ze dit losgelaten hebben. 
H

et lijkt w
el alsof ze, nu  

ze langzaam
 aan volledig  

r
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 - bereikbaarheid
 - openingsuren
 - sfeer

In het totaal werden er acht restaurants 6 uitgeko-
zen. op basis van de smaakvoorkeur en eetgewoon-
tes van de jongere kozen wij steeds het meest ge-
schikte restaurant.

de ondervragers waren drie vrouwen tussen 23 en 
30 jaar, elk met enerzijds - door eigen passie en hob-
by - een stevige voet in jeugdcultuur en anderzijds 
- via studie en werk - ervaring in het omgaan met jon-
geren en onderzoek. naast het bekomen van de ge-
wenste informatie en het bewaken van de structuur 
en het kader hadden zij een derde zeer belangrijke 
taak. Ze moesten er voor zorgen dat de jongeren 
zich op hun gemak voelden zodat zij hun verhaal zo 
open en eerlijk mogelijk zouden vertellen. Het was 
een aandachtspunt en evenwichtsoefening  

19

Jongeren vormen 
geen eenduidige 
doelgroep en zijn 
niet te vatten in een 
leeftijdsgroep, één 
cultuur of muziek-
smaak. Ze wensen 
niet in vakjes op  
basis van stijl,  
geslacht, leeftijd  
of muziek gesto- 
ken te worden.

6 De geselecteerde 
restaurants: 

 - Fiskebar 
 - Bar Tati 
 - Cantina Del Gusto
 - Fez
 - Réfectoire 
 - Overvloed 
 - ’t Fonteintje 
 - Talloorkes

Daarnaast bezochten 
we ook een snackbar 
in Berchem en een 
traditioneel restaurant 
in de stationsbuurt.
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zelfstandig w
orden, niet 

m
eer goed w

eten hoe ze 
dit m

oeten aanpakken en 
hun w

eg hierin m
oeten 

(terug) vinden.

w
e kw

am
en ook enkele 

cultuurliefhebbers tegen 
die deze culturele inte-
resse van thuis niet m

ee 
kregen. Z

ij geven aan dat 
ze dat w

el jam
m

er vinden 
en dit in de toekom

st zelf 
w

el in hun opvoeding w
en-

sen te steken.

V
erschillende jongeren 

vertelden ook over ‘ erf-
goedervaringen ’ zoals het 
bezoeken van geschied-
kundige m

usea, B
okrijk en 

het bijw
onen van stoeten. 

Z
e hadden hier m

eestal 
heel goede herinneringen 

aan m
aar zouden nu niet 

zo snel geneigd zijn hier 
opnieuw

 aan deel te ne-
m

en. e
én jongere verklaart 

w
aarom

 hij niet m
eer deel-

neem
t aan erfgoedactivi-

teiten als volgt: “ D
at is op 

zich w
el leuk enzo m

aar je 
ziet daar alleen m

aar oude 
m

ensen en gezinnen en het 
is toch ook allem

aal een 
beetje ouderw

ets. V
roeger 

toen ik klein w
as, w

as dat 
ok, m

aar ze m
ogen toch 

een beetje m
et hunne tijd 

m
ee gaan.” 

V
erschillende jongeren 

die m
usea nu w

el appre-
ciëren, geven aan dat ze 
m

useum
bezoekjes in hun 

kinderjaren, en vooral in 
hun tienertijd, som

s echt 
‘ terror ’ vonden: “ V

roeger 

haatte ik m
usea, ik vond 

dat verschrikkelijk. M
ijn 

m
am

a heeft R
om

aanse 
gestudeerd en w

as heel 
into m

usea en kerken en w
e 

gingen altijd op reis naar 
Frankrijk en daar m

oest ze 
elke kerk gezien hebben 
en op den duur…

 D
at w

as 
echt niet leuk! D

at w
as ook 

heel verm
oeiend. H

et w
oord 

m
useum

 alleen al! M
aar nu 

kan ik daar w
el van genie-

ten om
dat je daar zelf voor 

kiest, bijvoor beeld m
et een 

vriendin op reis een m
use-

um
 bezoeken, is w

el tof.”

20

denk niet vanuit 
subculturen om 
jongeren te bena-
deren en spreek ze 
zo zeker niet aan. 
Beschouw subcul-
turen eerder als 
een mogelijk inte-
ressant thema voor 
een tentoonstelling 
of project.

r
esultaten van de B
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B
arack o

bam
a w

as 
recent in P

raag. 
t

w
intig jaar geleden 

m
ochten ze daar m

et 
het com

m
unism

e 
niks doen en zeg-
gen. n

u kunnen ze 
naar de president 
van a

m
erika kom

en 
kijken en zeggen w

at 
ze w

illen. o
p zo’n 

korte periode zo veel 
veranderingen…

 daar 
m

oeten de m
ensen 

ook bij stil staan,  
niet alleen bij de oude 
geschiedenis en de 
m

iddeleeuw
en enzo.

e
en breakdancer 

in de m
edia, bij de 

gew
one m

ensen, in 
het com

m
erciële is 

iem
and die geeft om

 
dynam

ische bew
egin-

gen. e
en echte bboy 

daarentegen geeft 
om

 een dynam
ische 

stijl, m
oves, stijl, ken-

nis, foundation…
 H

et 
gew

one publiek snapt 
dat niet en w

il dat 
ook niet snappen, die 
w

illen gew
oon iem

and 
op zijn kop zien staan 
draaien,  …

 terw
ijl 

bboyen is zoveel m
eer, 

een hele cultuur.

7 Een topiclijst is 
een lijst van te be-
vragen onderwerpen. 
De bedoeling van een 
topiclijst is niet het 
volledig uitschrijven 
van alle vragen.  
Een topiclijst is eer-
der een houvast voor 
de interviewer en 
geeft een overzicht 
van alle te bevragen 
onderwerpen. 
(Dimitri Mortelmans)

om steeds een zeer open en geïnte-
resseerde houding te presenteren en 
tegelijkertijd zo weinig mogelijk zaken 
te vertellen die het verhaal van de res-
pondent te zeer zou kunnen kleuren  
of in één bepaalde richting sturen.  

de ondervragers bleven zichzelf maar het spreekt 
voor zich dat ze afhankelijk van wie er voor hen zat 
bepaalde aspecten van zichzelf naar de achtergrond 
of de voorgrond schoven. 

we werkten een topiclijst 7 uit en koppelden deze 
aan de stappen van het menu. Het interview werd zo 
opgebouwd dat er langzaamaan, via de eigen leef-
wereld van de respondent naar het onderwerp ‘mu-
seum’ werd toegewerkt. 

om te onderzoeken of ons concept wel werkte, heb-
ben we drie testetentjes gedaan: twee tussen ladda 
medewerksters (daar ontdekten we bijvoorbeeld  

21

Hoed je voor een te 
sterke associatie of 
samenwerking met 
één type jongere of 
subgroep. dit kan 
wel voor één spe-
cifiek project, ten-
toonstelling of luik 
binnen je werking. 
Zo voorkom je dat 
andere jongeren het 
gevoel krijgen dat 
het museum niet 
voor hen is. te veel 
incrowd vanuit één 
uitgesproken hoek 
kan een bedreiging 
zijn als diversiteit je 
doelstelling is. 

Conclusies & aanbevelingen
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Ik heb altijd het gevoel dat ze in a
ntw

erpen toch 
een beetje achternahinken op w

at er in de rest van 
de om

liggende landen gebeurt. (…
) B

en een paar 
keer in het V

anabbem
useum

 gew
eest in e

indhoven, 
daar hebben ze heel goede tentoonstellingen…

 (…
) 

d
at ben ik in a

ntw
erpen toch nog niet tegengeko-

m
en. H

et S
M

a
k

 in G
ent haalt het qua vaste collec-

tie zeker ook niet van het V
anabbe of het ludw

ig, 
w

at volgens m
ij heel w

einig m
usea hebben. M

aar 
das op zich ook niet erg w

ant het ludw
ig, daar 

zijde op een uurke m
et de auto, tate M

odern daar 
zijde op tw

ee uurs m
et de trein.

22

Musea zijn voor de 
meeste allochtone 
jongeren die we 
spraken echt een ver 
van mijn bed show. 
dit geldt volgens 
hen niet enkel voor 
musea maar voor 
het grootste deel 
van het Vlaamse  
cultuuraanbod. 

6. C
o

lle
C

t
Ie

 e
n

 e
IG

e
n

 
le

e
Fw

e
r

e
ld

 In
  

H
e

t
 M

U
S

e
U

M

M
et collectie doelen w

e  
op datgene dat getoond  
w

ordt, de verzam
eling.  

w
e polsten w

elke collec-
ties de respondenten inte-
ressant vinden, w

elke on-
derw

erpen en them
a’s hen 

boeien en w
aarover ze w

el 
eens een tentoonstelling 
zouden w

illen zien. d
oor te 

w
erken m

et een inspiratie-
m

ap w
aar voorbeelden van 

allerlei collecties en m
usea 

in te zien zijn, m
oedigden 

w
e hen aan verder te den-

ken dan hetgeen ze kennen. 

n
et zoals bij andere the-

m
a’s kre

gen w
e ook  

hier zeer verschillende  

antw
oorden, hieronder  

sam
engevat:

 -d
e bevraagde jongeren 

vinden het belangrijk dat 
ook recente geschiede-
nis niet vergeten w

ordt. 
Z

e vinden deze ook 
vaak interessanter. d

it 
w

il niet zeggen dat ze 
oude geschiedenis niet 
boeiend en noodzakelijk 
vinden, m

aar ze heb-
ben het gevoel dat daar 
al voldoende nadruk op 
w

ordt gelegd terw
ijl juist 

de recente geschiedenis 
(19e en 20e eeuw

) hen 
m

eer aantrekt. Z
e zijn 

van m
ening dat juist die 

recente geschiedenis hen 
iets kan leren over de hui-
dige m

aatschappij en hun 
eigen plaats daarbinnen.

 -Z
e m

issen een plaats voor 
presentatie van w

erk van 
jonge kunstenaars.

 -V
erschillende m

alen 
w

ordt de nood aan m
eer 

duidelijke tijdelijke, en in 
het oog springende ten-
toonstellingen, genoem

d.
 -H

et is som
s m

oeilijk om
 

aansluiting te vinden bij 
een m

useum
. d

it om
dat er 

vaak niets gepresenteerd 
w

ordt dat hen boeit, dat 
iets m

et hun interesses 
en leefw

ereld te m
aken 

heeft. a
an de andere kant 

zien ze ook w
el dat het 

niet altijd evident is om
 

te w
erken rond them

a’s 
die zij interessant vinden. 
S

om
s passen die niet in 

de form
at van een m

use-
um

 of speelt het zich af  
in een erg underground  

m
ilieu. H

etzelfde geldt 
voor heel populaire din-
gen. Z

e stellen zichzelf 
ook de vraag of som

m
ige 

zaken al dan niet in een 
m

useum
 thuishoren. 

 -d
e jongeren m

et een spe-
cifieke interesse - of die 
nu ligt op vlak van m

oder-
ne architectuur, gam

es of 
m

uziek - zijn m
eestal zelf 

behoorlijk op de hoogte 
van dit specifieke onder-
w

erp. Je kan niet zom
aar 

een tentoonstelling over 
bijvoorbeeld bboying, 
hardcore, w

orld of w
ar-

craft, skaten, street art of 
elektronische m

uziek or-
ganiseren. H

et is daarom
 

belangrijk m
et de juiste 

m
ensen (bijvoorbeeld 

sleutelfiguren in scenes) 
in zee te gaan, goed te 
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e
en m

useum
 over hardcore, daar zou ik direct 

naar toegaan. M
aar ja, dat is ook w

el niet evident, 
hardcore is underground, hé. M

aar gew
oon al, een 

m
uziekm

useum
, m

et de geschiedenis en evolutie 
van bepaalde stijlen enzo. Ik denk dat veel m

ensen 
dat echt interessant zouden vinden.

dat het zeer moeilijk is te antwoorden op vragen 
als je tegelijkertijd nog het menu moet bestuderen 
en een keuze maken) en eentje met een jongere. 
tijdens de evaluatie van de testetentjes samen 
met de stuurgroep werd de nood aan visuele voor-
beelden duidelijk. we hebben toen een aantal in-
spiratiemappen met zeer uiteenlopende visuele 
voorbeelden in verband met collectie, museum-
bezoek, educatieve ‘tools’, promotie, interieur en 
nieuwe media samengesteld. de toekomstige ge-
sprekken zouden voor een stuk 8 verlopen aan de 
hand van foto’s en prenten die de jongeren konden 
rangschikken en becommentariëren. Via bijvragen 
kwam de ondervrager meer te weten over de re-
denen waarom de jongere een bepaalde selectie 
maakte. Op basis van deze testetentjes verfijnden 
we de topiclijst en koppelden we deze aan de ver-
schillende gangen van het menu. 

8 Vanaf topic 6 
(collectie) tot 
aan topic 14 (café 
en restaurant) 
hanteerden we deze 
methode en maakten 
we gebruik van een 
fotoboek.

23

om moeilijk be-
reikbare jongeren 
aan te spreken, is 
samenwerking met 
sociale actoren 
(straathoekwerkers, 
jeugdwerkers,  …) 
noodzakelijk.
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kwalIteIt 

24

Jongeren die naar 
musea gaan of veel 
met cultuur bezig 
zijn, hebben speci-
fieke verwachtingen 
van een museum. 
deze jongeren heb-
ben vaak als kind 
al heel wat gezien, 
reizen veel en ver, 
en doen dan nog  
eens ervaringen en 
kennis online op.  
Ze stellen hoge ei-
sen zowel op vlak 
van collectie, pre-
sentatie, promotie 
als sfeer.

kiezen w
at je toont en 

w
at niet, in w

elke sfeer 
en context.

 -d
e w

ereld w
aarin jonge-

ren leven gaat behoorlijk 
snel. V

raag is of de m
u-

sea dit tem
po aankunnen.

 -V
erschillende jongeren 

geven aan dat ze een 
m

useum
 over m

uziek 
heel interessant zouden 
vinden. H

ierbinnen zou 
dan de geschiedenis van 
een bepaald genre of 
strom

ing uitgediept kun-
nen w

orden. 
 -d

e bevraagde jongeren 
m

et een grote techni-
sche interesse zijn vaak 
geboeid door de geschie-
denis en evolutie van 
technologie en techniek. 
H

oe zat een bepaalde 
m

achine vroeger ineen 

en hoe zit dat nu? H
oe 

ontstond de com
puter en 

sinds w
anneer bestaat 

het internet? w
ie deed 

een bepaalde uitvinding 
en hoe kw

am
 hij er toe? 

d
eze jongeren ontleden 

graag technologie, ze 
w

illen het verleden bijna 
letterlijk uiteenvijzen. 
V

oor hen is het belangrijk 
dat de technische aspec-
ten dan ook w

erkelijk in 
detail w

orden getoond en 
dat er zo visueel m

ogelijk 
gew

erkt w
ordt.

 -V
erschillende van deze 

jongeren geven aan ga-
lerijen fijne plekken te 
vinden. H

et kleinschalige 
en vrije karakter van gale-
rijen spreekt hen aan. Z

e 
vinden dat galerijen ook 
laagdrem

pelig kunnen 

zijn en vertellen over een 
aantal fijne galerijtjes in 
a

ntw
erpen.

 -a
lhoew

el de allochtone 
jongeren die w

e spraken 
hun afkom

st en hun leven 
in B

elgië elk op hun eigen 
m

anier ervaren, m
isten 

ze bijna allem
aal m

usea 
w

aar ook hun cultuur aan 
bod kw

am
. d

e m
eesten 

onder hen, zeker zij die 
uit een eerder traditi-
oneel gezin kom

en dat 
ingebed is in een grotere 
allochtone gem

eenschap, 
gaven aan geen voeling  
te hebben m

et m
usea.  

Z
e lieten duidelijk ver-

staan dat een m
useum

 
voor hen een ‘ ver van m

ijn 
bed show

 ’ is. n
iet alleen 

om
dat de dingen die er 

getoond w
orden hen niet 

zo interesseren, m
aar 

vooral om
dat ze echt 

geen voeling hebben m
et 

‘ die w
ereld ’.

 -H
et valt op dat niet-alle-

daagse dingen, objecten 
en kunstw

erken w
aar bij-

voorbeeld oud en nieuw
, 

traditioneel en expe-
rim

enteel, populair en 
klassiek gecom

bineerd 
w

orden veel jongeren 
aanspreken.

r
esultaten van de B

evraging
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Schema Gespreksverloop

1. Binnenkomen, plaatsnemen en aperitief:

 - Voorstellen van onszelf en in beperkte mate  
het project

 - Hoe was je dag?
 - Chit-chat over restaurant en het menu
 - Schetsen van verloop van de avond
 - Vertellen over opname
 - elkaar leren kennen

2. Voorgerecht:

na die eerste introductie praten we verder over:

 - Studies
 - Hobby’s  
 - Muzieksmaak
 - Vrienden

25

Betrek jongeren bij 
de uitwerking van 
tentoonstellingen en 
de keuze van de col-
lectie. dit sluit niet 
uit dat je daarnaast 
nog met andere ex-
perts werkt. Jonge-
ren houden immers 
van kwaliteit.

Conclusies & aanbevelingen
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Ik heb altijd het 
gevoel dat ze op m

ijn 
vingers zitten te 
kijken en heb dan zo 
het gevoel dat ik heel 
de tijd foute dingen 
doe en niet w

eet hoe 
het w

erkt.

26

Jongeren met een 
zeer gerichte inte-
resse zijn meestal 
zelf behoorlijk op 
de hoogte van dit 
specifieke onder-
werp en leggen de 
lat dus ook hoog. 
ook deden zij via 
het internet al heel 
wat kennis op. Het 
is dus belangrijk 
met de juiste men-
sen in zee te gaan, 
goed te kiezen wat 
je toont en wat 
niet, in welke sfeer 
en context. 

7. M
a

n
Ie

r
e

n
 V

a
n

  
M

U
S

e
U

M
B

e
Z

o
e

k
  

e
n

 P
r

e
S

e
n

ta
t

Ie
 

e
en m

useum
 kan je op 

heel w
at m

anieren bezoe-
ken. Je kan bijvoorbeeld 
kiezen voor een gids of 
een P

d
a

, op je eentje 
ronddw

alen, een zoek-
tocht doen of het m

useum
 

bezoeken aan de hand 
van de tips van een be-
roem

d persoon. o
ok in de 

w
ijze w

aarop de collec-
tie getoond w

ordt en het 
verhaal er rond gebracht 
w

ordt, kan je vele kanten 
uit. B

elang
rijk is w

el dat 
veel van onze jongeren 
spontaan aangaven dat 
zebepaalde m

ethodieken 
of m

anieren van presen-
tatie enkel interessant 

zouden vinden als het on-
derw

erp van de tentoon-
stelling hen ook boeit! 
M

et andere w
oorden: de 

inhoud, de collectie blijft 
het belang

rijkste en het 
kan alleen m

aar interes-
santer w

orden als dat ook 
nog eens op een aantrek-
kelijke m

anier aan de m
an 

gebracht w
ordt! H

ieron-
der bespreken w

e enkele 
terugkom

ende m
anieren 

van m
useum

bezoek en 
presentatie:

 -d
e respondenten vinden 

gidsen vaak saai m
aar 

geven aan de andere 
kant aan dat een fijne, 
boeiende gids eigenlijk 
w

el een ideale m
anier 

kan zijn om
 een m

useum
 

te bezoeken en m
eer te 

w
eten te kom

en. a
lleen 

w
aren ze die nog niet zo 

vaak tegengekom
en.  

d
e w

einige boeiende 
gidsen en hun verhalen 
bleven w

el heel sterk bij.  
 e

igenschappen van een 
goede gids:

 
 ▪vlot kunnen vertellen 
m

et een aangenam
e 

duidelijke stem
;

 ▪veel details en leuke 
anekdotes w

eten en er 
eventueel persoonlijk 
bij betrokken zijn m

aar 
niet te veel;

 ▪aanvoelen of de groep 
nog m

ee is;
 ▪vrolijk en opgew

ekt 
vertellen;

 ▪enthousiast zijn;
 ▪niet rond de pot draaien.

Iem
and geeft aan dat je 

beter jonge m
ensen kan 

inschakelen die ‘de taal 
van jongeren’ spreken 
en hen kunnen aanvoe-
len. n

aast jonge m
ensen 

als gids w
erden ook 

ervaringsdeskundigen 
en getuigen als interes-
sante gidsen aangew

e-
zen. M

inder leuk aan een 
bezoek m

et gids vinden 
ze dat je dan het tem

po 
van de groep en gids 
m

oet volgen en je m
in-

der op je eigen m
anier 

en ritm
e een m

useum
 

kan bezoeken.

 -w
e stellen een dubbele 

houding ten opzichte 
van het gebruik van veel 
technologie en com

pu-
ters (zoals bijvoorbeeld 

r
esultaten van de B

evraging
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e
n, ge kunt een heel m

useum
, het M

as, volste-
ken m

et archeologische artefacten die ze hier in 
a

ntw
erpen hebben bovengehaald m

aar ge m
oet  

er echt een goei, een goei verhaal rond brengen,  
da op een goei m

anier gepresenteerd w
ordt.  

d
a zow

el w
aardevol is voor de m

ensen die een 
g

rotere bagage hebben als voor m
ensen die totaal 

van niets w
eten en die gew

oon een beetje over 
de geschiedenis van a

ntw
erpen en hoe de m

en-
sen vroe

ger leefden, w
illen w

eten. e
n dat m

oet 
gew

oon uitgezocht w
orden op w

elke m
anier da ge 

da het beste kunt aanbieden. Ik denk dan op een 
of andere m

anier, het eerste w
at in m

ij opkom
t 

is 2 catalogussen uitbrengen. e
én, archeologie 

in a
ntw

erpen for dum
m

ies en een andere, zo een 
m

ooie w
etenschapelijke uiteenzetting over alle din-

ges da ze hebben gedaan. Z
oiets.

 - ouders
 - Fijne plekken in de stad
 - Fuifzalen
 - Concerten
 - Cafés
 - Fijne dingen en minder fijne dingen aan Antwerpen
 - ‘roots’

langzaamaan, via bijvragen, gaat het gesprek 
over vroeger. over de streek van hun ouders, hun 
dorp, de verhalen van hun grootouders, oude spul-
len, verzamelen en weggooien,  … Via hun passies, 
hobby’s en interesses gaan we een gesprek aan 
over vroeger en de betekenis van geschiedenis in 
hun leefwereld. 

3. Hoofdgerecht 

Vertrekkende van hun leefwereld en hun verhalen 
over vroeger leggen we de link naar musea. 

27

Jongeren zien een 
museum als het 
MaS als een soort 
‘hogere instantie’ 
waar veel exper-
tise en financiële 
middelen achter 
schuilen. dit heeft 
als gevolg dat ook 
hun verwachtingen 
hoog liggen. 

Conclusies & aanbevelingen
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G
am

es of een w
ii zijn 

w
el leuk m

aar als je 
echt iets w

il leren of 
w

eten lijkt m
e dat 

niet de beste m
anier.

e
en gids is leuk als 

je echt geïnteres-
seerd bent. a

nders 
huppel je er zom

aar 
w

at achteraan.

toolS en  
PreSentatIe

28

Interactiviteit kan 
heel leuk en zinvol 
zijn maar het moet 
ook efficiënt uitge-
werkt zijn. 

een P
d

a
 in het m

useum
) 

vast: “ H
et m

oet niet alle-
m

aal com
puter en auto-

m
atiek zijn. G

am
es enzo 

zijn leuk m
aar als extra. 

D
e inhoud blijft toch het 

belangrijkste.”
 Z

e vinden het positief 
om

dat het: 

 ▪interactiviteit toelaat
 ▪op je eigen ritm

e w
erkt

 ▪leuk is
 ▪inform

atie geeft zonder 
dat je heel veel m

oet 
lezen

 ▪andere w
erelden en 

tijden tot leven kan 
brengen 

Z
e geven tegelijkertijd 

duidelijk aan dat het 
m

useum
 geen speeltuin 

of pretpark m
ag w

or-
den. Z

e zien het gebruik 
van technologie m

eer 
als de kers op de taart. 
Z

eker ten opzichte van 
de inte

g
ratie van gam

es 
zijn ze w

antrouw
ig. e

en 
aantal jongeren die zeer 
veel gam

en en ook op 
com

putertechnisch vlak 
sterk staan, geven aan 
dat m

usea nooit volledig 
m

ee zullen kunnen zijn 
m

et nieuw
e technologie-

en en toepassingen. d
at 

zou veel te duur zijn en  
“ het gaat allem

aal zo snel, 
dat ze toch niet m

ee zou-
den zijn. ” “ A

ls je thuis van 
die supersnelle en realis-
tische gam

es hebt, ga je 
echt niet in zo’n m

useum
 

zo een beetje een traag, 
ouderw

ets spel m
et  

dikke knoppen spelen.” 
In plaats van zw

aar te 
investeren in bijvoor-
beeld een interactief 
gam

e lijkt het hen beter 
om

 via kleine technie-
ken, het verleden voor te 
stellen en interactieve 
elem

enten toe te voe-
gen. (bijvoorbeeld een 
foto trekken van jezelf in 
kledij en decor van toen 
m

et m
ogelijkheid om

 
dit rechtstreeks door te 
sturen naar Facebook of 
een ander platform

).  

 -o
ver toepassingen w

aar 
het verleden in 3d

 voor-
gesteld w

ordt en even-
tueel gekoppeld aan het 
heden zijn eigenlijk al 
onze jongeren heel en-
thousiast. d

it geldt zow
el 

voor de ervaren m
useum

-
bezoekers als de jonge-
ren die er nooit kom

en. 
e

nkelen verw
ijzen naar 

G
oogle e

arth w
aarbin-

nen het verleden van 
som

m
ige plaatsen w

erd 
gereconstrueerd. Z

o kan 
je bijvoorbeeld inzoom

en 
op londen en r

om
e in 

andere tijden.  

 -Interactiviteit vinden 
de m

eeste responden-
ten erg belangrijk m

aar 
ze vinden dat dit zelden 
goed uitgew

erkt is. Je 
zou kunnen stellen dat 
ze nog liever ‘geen in-
teractiviteit’ hebben 
dan ‘ dw

aze of slechte ’ 
toepassingen. e

nkele 
ervaren m

useabezoekers 
geven aan dat ze die  

r
esultaten van de B

evraging
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ezelsbruggetje naar ‘musea’ : Musea 
zijn eigenlijk plaatsen waar objecten 
en verhalen van de mens en zijn om-
geving bewaard en gepresenteerd 
worden…

na eerder algemene vragen over hun 
museumervaring polsen we of er 
voldoende zaken uit hun leefwereld 
linken aan wat er te zien is in musea. 

 - Voel je je op je gemak in een  
museum?

 - Hoe vaak bezoek je musea?
 - welke musea? 
 - Met wie?
 - Vind je het belangrijk dat die zaken 

29

een museum is 
geen lunapark. 
Zelfs de jongeren 
met een voorkeur 
voor amusements-
producten zijn deze 
mening toegedaan. 
Het mag allemaal 
wel leuk en interac-
tief gepresenteerd 
worden maar de 
inhoud mag niet uit 
het oog verloren 
worden. overdrijf 
niet met spelletjes  
en technologische 
snufjes die niet echt 
een meerwaarde 
vormen. Het gebruik 
van technologie 
is enkel interes-
sant wanneer het 
bijdraagt aan het 
verhaal, op een zin-
volle manier inter-
activiteit bevordert 
of echt heel leuk of 
innoverend is. 

Conclusies & aanbevelingen
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museum?



e
n dan vind ik zo’n dingen ook w

el heel leuk, die 3d
 

kaarten. Ik denk dat het w
el zou w

erken, zow
el bij 

oude m
ensen als bij jonge m

ensen, tis veel laag-
drem

peliger, zoiets op die m
anier zien. a

ls je een 
m

apje van het oude r
om

e ziet, gew
oon een plat-

tegrond, dan ben je naar zo’n hoop rechthoekjes en 
vierkantjes aan ’t kijken, m

aar als je zoiets ziet in 
3d

 is dat veel beter.

30

Betrek studenten en 
hogescholen bij het 
onderzoeken van de 
mogelijkheden van 
technologische toe-
passingen (bijvoor-
beeld de mogelijkhe-
den van 3d om het 
verleden tot leven 
te brengen, inscha-
kelen van ‘Google 
earth’,  …). 

interactiviteit eigenlijk 
niet zo belangrijk vin-
den. e

én jongen verdenkt 
m

usea ervan interactieve 
toepassingen te gebrui-
ken om

 m
ensen te lokken. 

Q
uizzen en testjes vinden 

de m
eesten niet leuk om

-
dat het erg schools over 
kom

t. V
oor de m

eeste 
interactieve toepassingen 
zijn com

puters of andere 
apparatuur noodzakelijk. 
H

et ergert jongeren dat 
die com

puters of ap-
paraten vaak niet goed 
w

erken of in onvoldoende 
aantal aanw

ezig zijn.  

 -o
nze bevraagden staan 

kritisch tegenover se-
lecties en adviezen van 
derden, bijvoorbeeld be-
kende V

lam
ingen. e

nkel 

w
anneer ze iem

and echt 
inspirerend of deskundig 
vinden in dat specifieke 
onderw

erp is het voor 
hen interessant: “ D

e keu-
ze van Steven Tuffin, film

-
recensent voor een paar 
kranten, die zou ik direct 
aannem

en w
ant dat is een 

m
ens die er iets van kent 

en die ervoor gestudeerd 
heeft en er dagelijks m

ee 
bezig is. M

aar w
aarom

 
zou ik in godsnaam

 geïn-
teresseerd m

oeten zijn in 
de keuze van Lien V

an D
e 

K
elder?” V

erschillende 
jongeren zouden het w

el 
leuk vinden te w

eten w
at 

hun vrienden tof vonden 
in het m

useum
.  

 -V
erschillende jongeren 

vinden het belangrijk om
  

zich echt te kunnen in-
leven in een bepaald 
them

a of tijdperk. Z
ow

el 
gam

es als achtergrond-
m

uziek, de inkleding en 
zelfs geuren kunnen hier-
toe bijdragen.  

 -d
e sfeer in m

usea kan 
duidelijk beter! V

eel 
respondenten, ook de-
genen die vertrouw

d zijn 
m

et m
usea, voelen zich 

daar niet altijd op hun 
gem

ak. H
et gevoel iets 

fout te doen, is iets w
at 

vele jongeren aangeven. 
V

erschillende jongeren 
hebben het m

oeilijk m
et 

de zaalw
achten die w

el 
bew

akers lijken. Z
e zou-

den veel liever onthaald 
w

orden door enthousi-
aste, vriendelijke m

ensen 

die ook iets te vertel len 
hebben.  

 -d
e m

eeste van onze 
jongeren dolen liefst een 
beetje rond in het m

u-
seum

. Z
e lezen zeker niet 

alle bordjes. V
erschil-

lende jongeren vinden 
te veel tekst op de plak-
kaatjes lastig. e

en kleine 
groep w

il zo veel m
ogelijk 

duiding. Z
e vinden het 

niet kunnen dat om
 w

er-
kelijk veel te w

eten te ko-
m

en je w
eer m

oet betalen 
voor een dikke catalogus 
of een boek in de dure 
m

useum
w

inkel. 

r
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 - welke dingen zou jij in een museum willen zien?
 - op welke manier zou je dat dan presenteren? 
 - wat zouden musea beter kunnen doen naar  
jongeren toe? 

 - op welke manier zou je het museum willen  
bezoeken?

aan de hand van een fotoboek bespreken we ach-
tereenvolgens volgende topics:

 - Collectie 
 - Manieren om het museum te bezoeken  
en presentatie

 - Het virtuele museum
 - activiteiten en gebruik van ruimte in het museum

4. Nagerecht & koffie

we behandelen aan de hand van de inspiratiemap 
volgende onderwerpen:

31

Computers zijn  
nog steeds geen  
mensen

Conclusies & aanbevelingen
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M
usea zijn perfecte 

locaties voor feestjes 
en optredens. H

et 
m

ag eens iets anders 
zijn, hé.

 B
lijkbaar alles w

at niet rechtstreeks iets te m
aken 

heeft m
et het m

useum
 vind ik w

el tof! e
en m

useum
 

is een knappe setting om
 iets te doen, ’t is een 

aparte sfeer. e
en m

useum
nacht, daar zou ik w

el 
naar toe gaan als er ook andere dingen in ’t m

useum
 

te doen zijn, zoals een optreden of een feestje.  
V

oor m
ensen als ik zou dat een ideaal lokm

iddel 
zijn, een m

anier om
 m

ij naar ’t m
useum

 te krijgen, 
w

ant je bent daar dan al, dus…
 ’t is niet dat ik dan 

alleen naar het feestje zou gaan.

32

‘Goede’ gidsen kun-
nen jongeren boeien.

8. a
C

t
IV

It
e

It
e

n
 e

n
  

G
e

B
r

U
Ik

 V
a

n
 r

U
IM

t
e

 In
 

H
e

t
 M

U
S

e
U

M

Je kan een m
useum

 op 
heel veel verschillende 
m

anieren bezoeken m
aar 

je kan er ook gew
oon van 

alles in ‘ doen ’, al dan niet 
gelinkt aan de collectie. 
M

usea zijn m
eestal spe-

ciale gebouw
en m

et veel 
grote ruim

tes die een 
unieke sfeer uitstralen.  
d

it spreekt jongeren duide-
lijk aan. a

lle respondenten 
zijn heel enthousiast over 
het gebruik van de ruim

te 
van het m

useum
 voor an-

dere doeleinden dan enkel 
het tentoonstellen van 
kunst of geschiedkundige 
objecten. Z

elfs zij die  
m

usea in het algem
een 

m
aar saai vinden en geen 

reden zien om
 er eentje 

te bezoeken, zouden het 
w

el leuk vinden er in op 
te treden of er een feest 
te organiseren. d

e vraag 
blijft natuurlijk of ze door 
activiteiten die behoorlijk 
los staan van het gew

one 
m

useum
gebeuren en de 

collectie m
eer geneigd 

zullen zijn m
usea ook echt 

te bezoeken. S
om

m
igen 

geven aan dat ze door deze 
andersoortige activiteiten 
m

isschien w
el m

eer ge-
neigd zouden zijn het pro-
gram

m
a van het m

useum
 

te volgen en w
anneer iets 

hen interesseert eens een 
kijkje te kom

en nem
en. 

e
en kleine groep stelt dat 

participeren aan film
voor-

stellingen, feestjes,  …
  

niet noodzakelijk als ge-
volg zal hebben dat ze 
m

eer naar m
usea gaan. 

 -lezingen zijn interes-
sant als het onderw

erp 
hen interesseert. S

om
-

m
ige jongeren geven 

w
el aan bang te zijn in 

slaap te vallen of w
e

g te 
drom

en. e
nkele jonge-

ren geven ook aan dat je 
m

et lezingen enkel een 
gespecialiseerd publiek 
zal aantrekken.  

 -M
ee bepalen w

at er in de 
collectie kom

t of rond 
w

elke onderw
erpen / ar-

tiesten er iets georga-
niseerd w

ordt, spreekt 
verschillende jongeren 
aan. e

én jongere stelt 
dat m

usea m
eer open 

m
oeten zijn naar m

ensen 
toe. Z

o kan een m
useum

 
een poll (opiniepeiling) 
organiseren over w

at 
m

ensen w
illen zien in het 

m
useum

. S
lechts een en-

keling is van m
ening dat 

de selectie volledig door 
experts en professione-
len m

oet gebeuren. 

 -Feestjes lijkt iedereen 
w

el heel erg leuk te vin-
den. d

e locatie is altijd 
heel belangrijk bij een 
feest en m

usea lijken 
hen ideaal. e

nkelen ui-
ten w

el hun bezorgdheid 
over de collectie en het 
interieur. 

 -t
hem

afeestjes en ver-
kleedtoestanden w

orden 
door een deel van de 

r
esultaten van de B

evraging
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Ik zou toch genoeg open, vrije ruim
te houden en niet 

alles volsteken. d
an kan je tijdelijke tentoonstellingen 

van jonge lokale kunstenaars doen, of de invulling van 
die ruim

te door een collectief of zo laten doen.

V
roeger deden w

e voor iem
and zijn verjaardag vaak, 

them
afeestjes op het kot van een vriendin van m

ij, 
om

dat dat het grootste w
as. Z

o hebben w
e eens een 

G
reat G

atsby-feestje gehad, da’s een rom
an uit de 

jaren 70 m
aar er is ook een film

 van gem
aakt. (…

) 
S

om
s w

as het ook iets sim
peler zoals incognito of 

gew
oon een bepaalde kleur. S

tom
m

e dingen eigenlijk 
m

aar stuk voor stuk gew
eldige herinneringen.

 - Gebouw 
 - Café en restaurant
 - omgeving en bereikbaarheid
 - openingsuren
 - Promotie en communicatie 

5. rekening & afsluiten 

afronden, eventuele onzekerheid wegwerken. 

 - Betalen: eventjes babbelen over prijszetting en 
onthaal in restaurant en in musea. wat zou je wil-
len betalen om een museum te bezoeken? wat 
is teveel? doe je soms mee aan speciale acties 
voor jongeren, spaarkaarten, wedstrijden, last-
minute systemen? digitaal betalen?

 - Vragen of er nog vragen zijn, mogelijkheid geven 
in de toekomst contact op te nemen. eventueel 
gebruik van geluidsfragmenten duiden.

 - een beeld / foto maken.

33
 
werk een goed ver-
haal uit en zorg dat 
je dit op verschil-
lende manieren, 
met verschillende 
media en metho-
dieken, op verschil-
lende niveaus kan 
aanbieden.

Conclusies & aanbevelingen
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achter de scher-
men is het vaak 
interessanter dan 
ervoor. 

jongeren zeer enthousi-
ast onthaald en door een 
ander deel w

eggelachen. 

 -w
orkshops: de m

eeste 
jongeren vinden dit een 
ideale m

anier om
 ken-

nis te m
aken m

et een 
m

useum
 m

aar vooral om
 

een activiteit te doen 
die hen boeit en die ze 
al lang eens w

ensten te 
doen. H

et m
ag ook niet 

te kinderachtig zijn.  

 -V
erschillende jongeren 

vinden dat theatervoor-
stellingen m

eer tot hun 
recht kom

en in een the-
aterzaal of op een speci-
fieke locatie. O

ok spreekt 
theater hen niet echt 
aan. O

ptredens en film
-

voorstellingen in m
usea 

w
orden dan w

eer goed 
onthaald (bijvoorbeeld 
film

s projecteren op de 
gevel van het m

useum
). 

o
ptredens zouden in de 

foyer, het café of in de 
tentoonstellingsruim

te 
zelf kunnen doorgaan, 
afhankelijk van de sfeer, 
soort m

uziek en pu-
bliek,  …

 H
et m

useum
 lijkt 

hen een ideale plek om
 

m
uziek of film

 te ervaren 
en tegelijkertijd ‘ eens 
binnen te zijn gew

eest ’.  

 -e
en kijkje achter de 

scherm
en nem

en, vin-
den vele respondenten 
fascinerend. e

én jongere 
vindt dit erg w

aardevol 
om

dat ‘ je op die m
anier 

dingen kadert en ook het 
grote verhaal vertelt ’. 

 -H
eel w

at van onze be-
vraagden hebben w

el 
interesse in het m

useum
 

als inspiratieplek en vrije 
ruim

te, m
aar ze w

eten 
niet goed hoe ze dat con-
creet voor zich m

oeten 
zien. Z

e zouden gerust 
w

el m
et hun schetsboek, 

plakboek of schrift in 
een m

useum
 w

illen zit-
ten om

 na te denken en 
ideeën of inspiratie op 
te doen, m

aar er is een 
drem

pel: “ M
ag het w

el? 
G

aat de suppoost dit niet 
raar vinden? Zijn er an-
deren die dit ook doen? 
M

ag je m
et je collega’s 

naar het m
useum

 gaan om
 

inspiratie op te doen en er 
ook een beetje vergaderen 
en overleggen? ” k

ortom
, 

zij vinden een m
useum

 

zeker een rustgevende en 
inspirerende plek m

aar 
in de praktijk zien ze dit 
niet onm

iddellijk w
erken. 

r
esultaten van de B

evraging
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Ik zou eerder een post-
kaart voor m

ezelf kopen 
dan een e-card versturen.

4 respondenten: 
een heterogene groep 

4.1. Met wie schoven we aan tafel?

de 24 jongeren waar we mee aan tafel 
schoven, zijn allen tussen de 18 en 25 
jaar en wonen in antwerpen en om-
geving. Bij het samenstellen van deze 

respondentengroep was diversiteit het belangrijkste 
aandachtspunt. we willen hiermee vermijden dat 
we bijvoorbeeld alleen maar de mening horen van 
hoger opgeleide Vlaamse jongens die naar Studio 
Brussel luisteren en in het centrum van de stad 
wonen. om tot een heterogene groep jongeren te 
komen, is het noodzakelijk om naast concrete ele-
menten als buurt, leeftijd, achtergrond, opleidingsni-
veau, werksituatie en geslacht ook rekening te hou-
den met hun smaakvoorkeur. Meer informatie over 

Het VIrtUele  
MUSeUM

35

een museum be-
staat voor jongeren 
zowel online als 
offline. De online 
aanwezigheid dient 
niet alleen om pro-
motie te maken 
maar is een wezen-
lijk onderdeel van 
het museum. om 
een sterke maar 
tegelijkertijd flexi-
bele en eigentijdse 
online identiteit en 
plek uit te bouwen,  
is het aangewezen 
dat het museum 
online onafhankelijk 
kan opereren. 

Conclusies & aanbevelingen
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U
hm

…
 a

h ja, ik vind ook heel leuk da je zo via 
G

oogle e
arth tegenw

oordig kunt inzoom
en op de 

w
erken. Z

e hebben kunstw
erken gefotografeerd 

m
et zo’n resolutie dat je m

et G
oogle e

arth echt w
el 

tot in het kleinste detail kunt inzoom
en. H

et zou 
ook leuk zijn dat in het m

useum
 naast het w

erk aan 
te bieden. d

an kan je echt heel ver gaan en details 
en m

isschien ook inform
atie over die details opzoe-

ken. d
an ben je echt w

el interactief bezig. d
enk dat 

dat echt w
aardevol kan zijn.

36

denk niet dat het 
ok is met je virtu-
ele aanwezigheid 
als je een goede 
website hebt! er is 
meer. Hou rekening 
met snelle verande-
ringen binnen deze 
online wereld. 

9. H
e

t
 M

U
S

e
U

M
 o

n
lIn

e

w
e hebben bew

ust het on-
line gebeuren apart behan-
deld en dit niet enkel onder 
com

m
unicatie en prom

otie 
geplaatst. o

nline aan-
w

ezigheid gaat over veel 
m

eer dan enkel prom
otie. 

H
et is ook belangrijk om

 
te onthouden dat online en 
offline 3 zeer verstrengeld 
zijn, zeker in de leefw

ereld 
van jongeren. Je kan dit 
gebeuren dus niet hele-
m

aal loskoppelen van  
w

at er in de zogenaam
de 

echte tastbare w
ereld ge-

beurt. d
e m

eeste respon-
denten vinden een goede 
online aanw

ezigheid van 
het m

useum
 essentieel.  

3 o
nderzoek o

IV
o

: Jongeren en internet: onlosm
akelijk 

verbonden, 2008.

w
el ze

g
gen ze er onm

id-
dellijk bij dat dit natuur-
lijk niet te vergelijken is 
m

et een echt bezoek aan 
een m

useum
. o

nze jon-
geren zijn zeer actief op 
het internet en heb

ben 
m

eestal een eigen com
pu-

ter. w
el m

a
g niet vergeten 

w
orden dat dit voor een 

klein deel van de jonge-
ren niet zo is. o

p dit vlak 
zijn er tw

ee uitersten: er 
is een g

roep jongeren die 
online zeer actief is en 
bijgevolg ook hoge eisen 
stelt aan hetgeen online 
en m

et technologie ge-
beurt. d

aarnaast is er een 
andere, kleine g

roep die 
m

oeilijker toe
gang heeft 

tot het internet. H
et is 

niet gem
akkelijk voor  

een m
useum

 om
 van de  

beperkte tijd die deze jon-
geren online doorbrengen 
een stukje op te eisen. 
o

ok bij het opzetten van 
acties is het noodzakelijk 
rekening te houden m

et 
de verschillende m

anie-
ren van internetgebruik 
en de verschillende ni-
veaus van kennis over 
internettoepassingen. 

 -H
et virtuele m

useum
  

 d
e m

eesten vinden een 
virtuele m

useum
w

an-
deling w

el interessant. 
e

nkelen hadden dit al 
uitgeprobeerd en w

aren 
enthousiast. w

el bena-
drukken ze dat het toch 
iets helem

aal anders is 
dan echt een m

useum
 

bezoeken. H
et is eerder 

een fijne kennism
aking 

en gew
oon iets leuks 

om
 te doen als je een 

beetje nieuw
sgierig 

van aard bent. d
e jon-

geren zijn er niet hele-
m

aal over eens w
at er 

nu juist online getoond 
m

oet w
orden. d

at er een 
selectie gem

aakt w
ordt, 

lijkt voor iedereen een 
evidentie. M

aar over het 
al dan niet tonen van de 
topstukken zijn de m

e-
ningen verdeeld. B

innen 
dit onderw

erp kw
am

en 
de m

ogelijkheden van 
G

oogle e
arth en gelijk-

aardige toepassingen 
m

eerm
aals aan bod. 

Jongeren zijn hier erg 
enthousiast over en het 
lijkt hen boeiend om

  
via deze toepassingen  

r
esultaten van de B

evraging
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Ik zou m
e niet bezig 

houden m
et naar die 

verslagen te luisteren 
van eventuele m

use-
um

reporters, of zelf 
foto’s posten of zo.

de respondentengroep kan je vinden 
in Bijlage 2.

omdat smaakvoorkeur een beetje 
een uitzonderlijk maar wel heel be-
langrijk element is, lichten we dit 
even extra toe:

Smaakpatronen

een werkbaar instrument om reke-
ning te houden met de smaakvoor-
keuren van jongeren vonden we in 

het model van socioloog Frank Stevens 9 dat ook 
in kIeS* werd gebruikt. dit model leert ons dat er 
verschillende smaakpatronen te detecteren zijn. 
deze smaakpatronen hangen samen met de manier 
waarop iemand denkt over schoonheid. Zo kan je 
een voorkeur hebben voor cultureel correcte cul-
tuurproducten waarbij je keuze voor bepaalde 

CoMMUnICatIe  
en StIJl

37

Het museum heeft 
nood aan een eigen 
stijl en identiteit. 
Jongeren zijn hier 
erg gevoelig aan. de 
bevraagde jongeren 
hebben er geen pro-
bleem mee dat een 
deel van die identi-
teit de stad antwer-
pen is, maar dit mag 
niet overheersen. de 
stad associëren ze 
al snel met saai, de 
staat, regeltjes, on-
vrij, politiek, ambte-
narij en niet gedurfd. 
Het drukwerk van 
steden roept voor 
hen dezelfde asso-
ciaties op en is niet 
bepaald populair.

Conclusies & aanbevelingen

Projectbeschrijving & Methodiek46

9 Meer over deze 
smaakpatronen 
kan je lezen in het 
boek De Symbolische 
Samenleving  van 
Elchardus en Glorieux 
en in het essay  De 
Speelplaats als Cultu-
reel Centrum van El-
chardus en Stevens. 
Zie literatuurlijst in 
bijlage 3.
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enerzijds vinden 
jongeren het be-
langrijk dat de 
look en ‘ feel’ van 
de communicatie-
middelen hen aan-
spreekt. anderzijds 
willen ze ook niet 
volledig als een 
aparte doelgroep 
benaderd worden.

letterlijk te kunnen in-
zoom

en op het m
useum

 
en de collectie.  

 -P
odcasts 

 P
odcasts zijn audiobe-

standen (m
uziek, ge-

sproken tekst,  …
) die 

je zelf kan dow
nloaden 

en via je eigen appara-
tuur (com

puter, m
p3 

speler,  …
) op een zelf 

gekozen m
om

ent kan be-
luisteren. B

ekende pod-
casts zijn bijvoorbeeld 
de ‘ start to run ’-podcast 
m

et e
vy G

uyaert of de 
‘ P

opcast ’ van S
tudio 

B
russel. d

e m
eesten 

w
isten niet goed w

at 
ze zich hierbij m

oesten 
voorstellen en zagen er 
niet onm

iddellijk het nut 

van in. e
nkele jongeren-

w
aren erg enthousiast 

en gaven aan dat ze het 
leuker zouden vinden op 
voorhand inform

atie over 
het m

useum
 en de w

er-
ken te dow

nloaden en  
op hun eigen m

p3 speler  
te beluisteren.  

 -tagging 
 V

ia tagging kunnen in-
ternetgebruikers foto’s, 
tekst en andere infor-
m

atie voorzien van tags 
of labels. H

ierm
ee kun-

nen ze inhoud op eigen 
w

ijze organiseren, los 
van bestaande form

ats 
of categorieën. B

ijgevolg 
w

ordt tagging een soort 
‘searchtool’. tagging 
staat sociale groepen  

toe om
 zich rond gelijk-

soortige interesses en 
standpunten te organise-
ren. d

it zou bijvoorbeeld 
kunnen toegepast w

or-
den op de w

ebsite van 
het M

a
S

. e
en deel van  

de jongeren w
as hier  

niet m
ee vertrouw

d en 
gaf aan dit dan ook niet 
interessant te vinden.  
e

en andere groep w
as 

dan w
eer echt enthousi-

ast en zag hier kansen 
in. e

én jongere denkt dat 
het w

el interessant kan 
zijn dit over verschillende 
m

usea heen te doen. Z
o 

krijg je nieuw
e verzam

e-
lingen. e

en enkeling uitte 
zijn bezorgdheid: “  als 
iedereen hier zom

aar iets 
opzet, zou het w

el eens uit 
de hand kunnen lopen .”

 -M
useum

reporters 4 
 d

e m
eeste bevraagden 

w
aren hier niet enthou-

siast over. Z
e vonden het 

een beetje kinderachtig 
en typisch. H

et zou m
is-

schien interessant kun-
nen zijn om

 film
pjes op de 

Facebook pagina te plaat-
sen m

aar m
eer ook niet.  

 -e
-cards 

 w
einig respondenten 

zijn echt enthousiast 
over het versturen van 
e-cards. d

e m
eesten vin-

den het onpersoonlijk of 

4 M
useum

reporters zijn jongeren die verslag 
uitbrengen van activiteiten in het m

useum
. Z

e doen 
dit hoofdzakelijk door het m

aken van film
pjes en 

het schrijven van korte teksten of recensies. d
eze 

w
orden online geplaatst zodat andere jongeren zich 

kunnen laten inspireren.

r
esultaten van de B
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Je m
oet altijd prioriteiten stellen. Je kan nooit een 

volledige collectie digitaal ontsluiten. d
at is gew

oon, 
ten eerste, praktisch onm

ogelijk daar kan je de 
m

ensen en de m
iddelen niet voor vinden. M

aar de 
topstukken, en de m

eest interessante stukken enzo 
dat m

oet zeker w
el kunnen. e

n de w
erken die zich 

daartoe lenen natuurlijk ja…

cultuurproducten bepaald wordt door het criterium 
‘kwaliteit’. dit uit zich onder andere in een voorkeur 
voor klassieke muziek, folkmuziek, nieuwsprogram-
ma’s op tv en de zogenaamde kwaliteitskranten. 
Voor andere mensen is dan weer het authentieke 
en het experimentele een belangrijk criterium.  
Zij zullen eerder een alternatieve smaakvoorkeur 
hebben. deze alternatieve smaakvoorkeur kan zowel 
uitgaan naar rock als naar ‘roots’ (bijvoorbeeld reg-
gae, funk en ‘real’ hiphop). anderen vinden dan weer 
iets goed wanneer het plezier oplevert. dit plezier 
wordt dan eerder teruggevonden in het vertrouwde, 
het bekende, tot in het stereotiepe toe. Cultuurpro-
ducten die onder deze amusementsdimensie vallen 
zijn lifestylemagazines, radiozenders als MnM en 
Q-Music en populaire televisieprogramma’s. Vooral 
in visuele media zoals films en televisieprogramma’s 
is deze amusementsdimensie nauw verbonden met 
nog een aparte groep cultuurproducten, namelijk de 
viriele. In deze producten is er een sterke klemtoon 

39

Combineer verschil-
lende promotieka-
nalen en middelen. 

Conclusies & aanbevelingen
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Ga voor onverwach-
te en opvallende 
acties en zorg dat 
jongeren er op bot-
sen en er niet altijd 
op zoek naar moe-
ten gaan. 

een beetje stom
. e

én jon-
gere vertelde over een 
m

useum
 w

aar je een foto 
van jezelf in een leuke 
them

atische achtergrond 
kon nem

en. d
ie foto kon 

je dan ook ter plekke 
doorsturen als persoon-
lijke e-card. V

erschil-
lende jongeren suggere-
ren dat ze een dergelijk 
systeem

 w
el leuk zouden 

vinden. B
elangrijk is dat 

ze een eigen inbreng 
kunnen hebben, dat het 
persoonlijk is en onm

id-
dellijk via internet door-
gestuurd kan w

orden. 

r
esultaten van de B
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D
e grafische dienst van de stad heeft eigenlijk niet 

goed begrepen hoe dat het eigenlijk m
oet, vind ik. 

H
un lay-out’s zijn zo altijd hetzelfde en altijd zo saai 

en ja,  …
 Ik vind dat een beetje spijtig. H

et M
a

S
 zou 

daar zeker van m
oeten kunnen losbreken en een 

eigen lijn m
oeten kunnen ontw

ikkelen qua com
m

u-
nicatie qua vanalles. H

et m
ag nog altijd iets van het 

stad zijn m
aar ze m

oeten hun eigen er echt kunnen 
inleggen en het m

oet echt hoogstaand zijn.

op actie, hardheid en traditionele beeldvorming 
van vooral mannen. dit komt tot uiting in een voor-
keur voor actiefilms, thrillers, erotische program-
ma’s op tv,  …’ 
 
we trachten dus in ons onderzoek jongeren te bevra-
gen die de verschillende smaakdimensies represen-
teren. Hierbij is het belangrijk om aan te duiden dat 
we deze criteria door elkaar gebruiken. er is bijna 
niemand die overal en altijd alleen maar op zoek 
gaat naar kwaliteit, authenticiteit of plezier in cul-
tuurproducten. Soms zijn we op zoek naar kwaliteit, 
andere keren willen we ons gewoon amuseren. onze 
persoonlijke smaak is dan ook altijd een combinatie 
van deze smaakpatronen. alle mogelijke combina-
ties zijn daarbij mogelijk. een sterke nadruk op kwa-
liteit uit zich in een voorkeur voor producten die als 
‘kwaliteitsvol’ worden bestempeld. dit kan gecombi-
neerd worden met een afwijzing van alles wat amu-
sement is. dit wil echter niet zeggen dat iedereen  

41

wanneer je je op 
sociale netwerksi-
tes waagt, doe dit 
dan ook ‘tegoei’. 
dit betekent o.a. je 
profiel onderhou-
den, evoluties en 
verschuivingen bin-
nen netwerksites 
in de gaten houden 
en je ‘ vrienden’ niet 
stalken. 

Conclusies & aanbevelingen
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B
rieven vind ik heel 

fijn om
 te krijgen, 

zo’n m
ooi boekje of 

pakketje.

a
ls ze nu gaan proberen iets interactiefs te doen, 

gaan ze problem
en hebben. M

et de kanalen die via 
de stad voorhanden zijn en de digitale ondersteu-
ning dat ze daar hebben, gaat dat niet evident zijn 
om

 dat klaar te krijgen. d
at is zo’n heel systeem

 
altijd,  …

 en ze m
oeten daar heel fris en snel m

ee 
kunnen om

springen. P
odcasts enzo, die m

oeten ze 
w

el snel kunnen updaten enzo. Ik heb schrik dat als 
je zo in zo’n structuur van een overheid zit dat dat 
heel traag gaat gaan, en dat ze niet kort genoeg op 
de bal kunnen spelen om

 zoiets te doen.

42

Mond-tot-mond 
reclame werkt.  
Soigneer je  
ambassadeurs! 

10. P
r

o
M

o
t

Ie
  

e
n

 C
o

M
M

U
n

IC
a

t
Ie

d
e bevraagden geven vaak 

aan dat ze totaal niet op de 
hoogte zijn van w

at de  
a

ntw
erpse m

usea te bie-
den hebben. M

eer nog, 
velen w

eten niet w
elke 

m
usea er allem

aal zijn 
in a

ntw
erpen. e

nerzijds 
w

ijten ze dit aan hun eigen 
desinteresse, tijdsgebrek 
en ook een beetje luiheid. 
a

nderzijds hebben ze het 
gevoel dat er niet goed 
gecom

m
uniceerd w

ordt. 
U

itzonderingen hierop zijn 
volgens som

m
igen het 

M
odem

useum
, het M

 H
k

a
 

en het Fotografiem
useum

. 
o

ok de jongeren die w
el 

m
usea bezoeken en w

el 
geïnteresseerd zijn, w

ijzen 

op deze gebrekkige com
-

m
unicatie. V

erschillende 
jongeren geven aan dat een 
overzicht van alle m

usea 
hen al veel zou helpen in 
hun zoektocht. o

ok vinden 
ze de stijl w

aarin prom
otie 

w
ordt gevoerd erg belang-

rijk. e
en jongere stelt het 

zo: “ M
usea zijn sow

ieso al 
niet m

ijn ding, als ik dan 
ook nog zo’n lelijke affiche 
of w

ebsite zie, heb ik al 
helem

aal geen goesting.” 
t

ijdens onze gesprekken 
verw

ezen verschillende 
jongeren spontaan naar de 
stijve, typische com

m
unica-

tie van de stad en drukten 
ze hun uitdrukkelijke w

ens 
uit dat het M

a
S

 hieraan 
zou ontsnappen. Jongeren 
gaven ook m

eerm
aals aan 

dat opvallende w
ervende 

acties, naast de klassieke 
prom

otiem
iddelen, echt  

w
el belangrijk zijn en hen 

vaak ook m
eer aanspreken.  

Jongeren vinden het be-
langrijk dat de look en ‘ feel ’ 
van de com

m
unicatiem

id-
delen hen aanspreekt. w

el 
w

illen ze niet volledig als 
een aparte doelgroep be-
naderd w

orden: “ Jongeren 
hier, jongeren daar, w

ij zijn 
ook m

aar m
ensen zunne.”

H
ieronder vind je een over-

zicht van m
ogelijke com

-
m

unicatiem
iddelen:

 -Z
one 03 

 e
nkele jongeren uit onze 

bevraging w
aren totaal 

niet vertrouw
d m

et Z
one 

03. e
en grote groep ken-

de het w
el m

aar gebruikte 
het niet echt. e

en kleine 
groep vindt het w

el een 
interessant boekje m

aar 
geeft aan dat de infor-
m

atie over m
usea nogal 

beperkt is. Jongeren heb-
ben de indruk dat Z

one 03 
vooral over restaurants, 
film

 en m
ode gaat. Z

one 
03 bevat volgens som

m
i-

gen te veel kleine letter-
tjes en te w

einig echte 
inform

atie.  

 -P
osters en flyers 

 Posters en flyers zijn erg 
populair bij jongeren. 
a

lle bevraagde jongeren 
vinden dit een onm

is-
baar prom

otiem
iddel. 

w
el geven ze aan dat de 

flyers en posters goed 

r
esultaten van de B

evraging
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dezelfde houding aanneemt ten aanzien van amuse-
ment. een lezer van De Morgen heeft dan misschien 
wel een grotere kans ’s avonds naar Terzake op 
Canvas te kijken. dit sluit echter niet uit dat diezelf-
de persoon even later doorzapt naar een aflevering 
van Temptation Island .

Volgende gespreksfragmenten geven een beeld van 
de diversiteit in leefwerelden en smaakpatronen van 
de jongeren waarmee we in dialoog traden: 

 - Ik luister echt, echt alles. Ik ben, ik heb de hele 
dag op het werk mijn iPod opstaan en ik ben deze 
morgen begonnen met GZa, rapper van wu tang,  
’s namiddags ben ik overgeschakeld naar de live 
plaat van Masada, live in Middelheim, en dan ben ik 
naar hier gekomen met een live plaat van Fugazi. 

 - Ik ga uit naar discotheken, om te netwerken, daar 
lopen de dj’s rond, die moeten mijn platen draaien. 

43

niet alle jongeren 
zijn online even 
actief en vaardig. 
Sommigen hebben 
slechts beperkte 
toegang, anderen in-
teresseert het niet. 
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Ik vind w
el dat je 

m
oet oppassen en 

niet te veel papier 
verspillen. a

l blijven 
flyers en afiches  
w

el nodig.

44

Vraag je steeds af 
welke groep jonge-
ren je wil bereiken. 
de acties gekop-
peld aan het be-
reiken van de ene 
jongere zijn niet de-
zelfde als die voor 
een andere. 

verspreid m
oet w

orden. 
Z

e stellen voor om
 deze 

ook in m
uziekw

inkels en 
kledingw

inkels te ver-
spreiden. Z

e vinden dat 
de stad een voorbeeld 
zou m

oeten nem
en aan 

concertzalen, festivals en 
jeugdhuizen. d

eze organi-
saties hebben niet altijd 
veel m

iddelen m
aar sla-

gen er toch steeds in hun 
aanbod in de kijker en het 
straatbeeld te krijgen. 
H

et is belangrijk dat de 
posters en flyers aan-
trekkelijk zijn. H

ierm
ee 

verw
ijzen onze jongeren 

ook naar de a
ntw

erpse 
stadshuisstijl die volgens 
hen niet aantrekkelijk is. 
V

erschillende jongeren 
geven aan dat te veel 
nadruk leggen op de link 

tussen overheid en m
use-

um
 bij jongeren w

el eens 
averechts zou kunnen 
w

erken. e
nkele jongeren 

w
ijzen er ook op dat er 

bew
ust om

gesprongen 
m

oet w
orden m

et flyers 
en affiches aangezien 
deze niet erg m

ilieuvrien-
delijk zijn. 

 -S
ociale m

edia 
 V

eel bevraagden - m
aar 

niet allem
aal - zijn actief 

op Facebook of n
etlog. 

e
en deel van deze groep 

participerende jongeren 
zou een interessant m

u-
seum

 w
el toevoegen aan 

zijn / haar vriendenlijst. 
e

en ander deel zou het 
echt alleen doen als een 
bepaalde tentoonstelling  

w
erkelijk boeiend is en 

aanleunt bij de eigen 
leefw

ereld. e
en enkeling 

zou nooit een m
useum

 
toevoegen. d

e evenem
en-

tenfunctie binnen Face-
book lijkt verschillende 
jongeren interessant om

 
te w

eten w
anneer er iets 

te doen is in een m
u-

seum
. H

et m
ag w

el geen 
supersaaie pagina zijn 
w

aar niets op gebeurt. 
o

ok ergeren ze zich aan 
organisaties die te veel 
berichten sturen.  

 -w
ebsite 

 a
lle respondenten zijn 

het eens over het feit 
dat een goede w

ebsite 
essentieel is voor het 
nieuw

e m
useum

. d
eze 

w
ebsite m

oet voor hen 
duidelijk, aantrekkelijk, 
up-to-date, flexibel en 
interactief zijn. Z

e vin-
den het geen goed idee 
om

 deze w
ebsite volgens 

de huisstijl van de stad 
te ontw

erpen. Z
e vinden 

dat een m
useum

 - zeker 
als het ook jongeren w

il 
aanspreken - een eigen, 
unieke stijl m

oet heb-
ben. Z

e stellen zich ook 
vragen bij de technische 
m

ogelijkheden w
anneer 

een w
ebsite volgens 

stadsstructuur w
ordt 

opgebouw
d. Z

e vrezen 
dat dergelijk kader flexi-
biliteit in de w

eg staat 
en niet voldoende tech-
nische m

ogelijkheden en 
vrijheid biedt om

 in te 
springen op nieuw

e  

r
esultaten van de B

evraging
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V
oor de eigen w

eb-
site en de huisstijl 
van het M

a
S

 zou ik 
iets m

et strakke lij-
nen en ook iets m

et 
blauw

tinten doen,  …
 

B
lauw

tinten zijn nu 
ook w

el m
ijn favoriet 

m
aar het zo toch echt 

w
el passen, m

et het 
w

ater, m
useum

 aan 
de sroom

…
 ik zou ook 

zeker de structuur 
van het gebouw

 in de 
w

ebsite verw
erken.

Ik ga naar de noxx, de red and Blue, op donderdag 
niet op zaterdag! op donderdag is het de studenten-
night en op zaterdag gaynight en dat zijn we niet.  

 - drum and bass brengt het slechtste in mij naar bo-
ven. dan komt mijn testosteron en mediterranees 
karakter naar boven.  

 - Ik maak zelf muziek. IdM, een heel moeilijk in elkaar 
stekend elektronisch genre, combinatie van drum 
and bass, glitch,  … gaat een beetje naar de noise 
toe, soms smijten we er zelfs wat gabber tussen.  
Ik organiseer zelf feestjes, optredens, qua optre-
dens eerder indie elektronische zaken, ook tentoon-
stellingen van jonge kunstenaars,  …  

 - Ik organiseer natuurtochten voor kinderen enzo en 
ben ook graag bezig met natuurfotografie en fiets 
graag. Ik ben ook een echte Beerschotsupporter. 
wat betreft muziek luister ik naar verschillende 

eIlandBewonerS

45

Zorg dat jongeren 
voldoende redenen 
hebben om naar het 
eilandje te komen. 
Het MaS alleen is 
niet genoeg. 
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Ik vind w
el dat een m

useum
 groot genoeg is om

 zelf nog een eigen w
eb-

site te hebben. d
an kunnen ze daar zo foto’s op zetten van de tentoon-

stellingen enzo. Ik zou dat w
el belangrijk vinden dat een m

useum
 een 

eigen w
ebsite heeft.

46

Zorg dat het MaS 
geen eiland op een 
eiland wordt maar 
linken heeft met de 
stad, jongeren, de 
buurt,  …

online fenom
enen en 

toepassingen. o
ver 

zow
el de look als de 

gebruiksvriendelijkheid 
van de w

ebsite van de 
stad a

ntw
erpen zijn 

deze jongeren niet be-
paald positief. d

eze site 
heeft volgens hen w

ei-
nig karakter, is vaag en 
w

einig flexibel. V
ooral 

het algem
ene karakter 

ervan stoort hen.  
e

nkele jongeren geven 
ook aan zich te ergeren 
aan het feit dat ieder 
evenem

ent - hoe klein, 
stom

 of fantastisch ook - 
op dezelfde m

anier w
ordt 

gecom
m

uniceerd: steeds 
in dezelfde stijl en m

et 
even w

einig tekstruim
te. 

Interactiviteit is volgens 
hen ver te zoeken.  

d
e bevraagde jongeren 

zijn van m
ening dat er 

binnen de stadsw
ebsite 

en stadshuisstijl geen 
ruim

te is voor eigenheid 
en creativiteit. 

 -d
igitale nieuw

sbrief 
 d

e m
eeste responden-

ten vinden een digitale 
nieuw

sbrief een goede 
m

ethode om
 op de hoog-

te gehouden te w
orden, 

zolang er niet te veel 
reclam

e m
ee verstuurd 

w
ordt. Z

e geven daar-
naast w

el aan dat ze op 
niet veel nieuw

sbrieven 
zijn ingeschreven en dit 
m

eestal pas doen nadat 
ze iets leerden kennen 
en het echt interessant 
vonden: “ G

e m
oet op die 

nieuw
sbrieven ingeschre-

ven zijn voor dat je er ene 
krijgt natuurlijk.” 

 -a
cties op festivals en  

in clubs 
 V

erschillende bevraag-
den hadden al ge-
hoord van de actie van 
a

m
useeV

ous w
aarbij je 

m
et je polsbandje van 

een festival gratis naar 
m

usea kon. a
lle jongeren 

vinden dit een goed con-
cept m

aar stellen voor 
om

 dit uit te breiden naar 
clubs en grote feesten. 
n

iet iedereen gaat im
-

m
ers naar festivals. o

nze 
jongeren vinden dit een 
goed initiatief.  
 

 -P
ost 

 o
ver com

m
unicatie via 

de post zijn de m
eningen 

echt verdeeld. S
om

m
igen 

kunnen echt genieten 
van m

ooi drukw
erk en 

een uitgediept program
-

m
aoverzicht. a

nderen 
vinden post een beetje 
ouderw

ets of vinden 
drukw

erk te belastend 
voor het m

ilieu: “ Ik heb 
liever iets via em

ail dan 
via de post. V

ia em
ail is 

het er direct. Ik ben nogal 
voor de vooruitgang. O

ok 
voor het m

ilieu enzo…
”

 -B
illboards 

 e
nerzijds vinden de 

m
eeste bevraagden het 

gebruik van billboards 

r
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soorten muziek, eigenlijk echt alles, alles wat er 
op de radio is.

 - Het is een luxe dat ik van mijn vioolspelen mijn 
studie kan maken en mijn beroep later, maar het is 
niet altijd evident. Ik kan niet veel uitgaan. Ik voel 
me niet echt een student. om echt goed te worden 
moet ik iedere dag 6 uur viool spelen. 

 - Ik luister naar alles, ah ja gewoon, wat er op de 
radio is en op tv, alle soorten, echt waar, r&B en 
hiphop, maar ook soms rockdingen of house,  … als 
het maar niet te extreem is. Maar naar discotheken 
gaan we niet. we blijven liever hier in de wijk, ge-
woon zo, gelijk wij hier nu samen zitten. Beetje bab-
belen, beetje zot doen. 

47

Ga er niet van uit 
dat jongeren het 
MaS en het eilandje 
kennen en er wel 
gemakkelijk zullen 
geraken. Jongeren 
leven vaak in hun 
eigen wereld, buurt 
en netwerk en zijn 
niet allemaal even 
avontuurlijk en on-
dernemend. 
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Ik denk dat het beter 
is m

eer in het open-
baar reclam

e te 
m

aken, dat vergeet 
je m

inder snel.

HUISGewoonteS
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Voor jongeren is het 
uiterst belangrijk 
dat ze zich op hun 
gemak voelen. Zorg 
dat ze zich thuis en 
welkom voelen,  
zowel in het café  
als in het museum. 

w
el effectief m

aar ander-
zijds stellen ze dat deze 
ook een beetje overschat 
w

orden. B
illboards zijn 

im
m

ers erg duur en één 
groot billboard heeft niet 
voldoende effect. M

usea 
m

oeten volgens jongeren 
vooral niet vergeten een 
groot doek of een bill-
board aan de eigen gevel 
te hangen. Z

o w
eet je 

tenm
inste w

at er binnen 
in dat gebouw

 gebeurt.  

 -a
cties 

 o
pvallende acties spre-

ken hen duidelijk aan. 
e

en aantal jongeren ver-
w

ees spontaan naar de 
jum

p-actie van het 
Fotografiem

useum
.  

e
én jongen geeft de tip 

om
 acties te linken aan 

de actualiteit. Z
o ging 

S
tudio B

russel naar 
aanleiding van de o

oster-
w

eelverbinding op zoek 
naar de betekenis van 
het w

oord lange w
apper.  

Iem
and anders vertelt 

over de beroem
de re-

plicaboot uit H
oratio 

H
ornblow

er die enige tijd 
geleden in a

ntw
erpen 

aanm
eerde. H

ierrond 
had volgens hem

 veel 
m

eer kunnen gebeuren, 
bijvoorbeeld door het 
S

cheepvaartm
useum

. w
e 

hoorden ook zeer vaak 
dat m

usea m
eer uit hun 

kot m
oeten kom

en en 
zich m

eer in het straat-
beeld m

oeten tonen.  

 -M
ond-tot-m

ondreclam
e 

 M
ond-tot-m

ondreclam
e is 

erg belangrijk. n
iet alleen 

vertelt iem
and hen over 

iets leuks, ook krijgt het 
gebeuren of de activiteit 
in kw

estie ineens een 
soort w

aarde, afhankelijk 
van de persoon door w

ie 
het evenem

ent w
ordt ge-

suggereerd. d
e jongeren 

vertelden w
el dat ze bij 

deze soort com
m

unicatie 
som

s vergeten w
aar en 

w
anneer het allem

aal nu 
w

eer zou doorgaan. d
aar-

om
 vinden ze het internet 

handig. Z
o kunnen ze al-

tijd op zoek gaan naar de 
ontbrekende inform

atie. 
M

aar als het gebeuren  
in kw

estie online niet 
goed vertegenw

oordigd 

is, is dat natuurlijk onbe-
gonnen w

erk. 

 -o
penheid 

 M
usea m

oeten zich 
volgens onze jongeren 
m

eer open opstellen en 
hun w

erking en m
ensen 

m
eer zichtbaar m

aken. 
e

én jongen vindt het be-
langrijk dat er een aan-
spreekpersoon is die ook 
m

et inhoud bezig is en 
iets interessant te zeg-
gen heeft. 
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Ik zou het m
useum

 zeker tot 20 uur openhouden.  
e

n zeker ook op zondag. Ik w
erk heel de w

eek, ook op 
zaterdag, dus.

4.2. Hoe vinden en overtuigen we onze tafelgenoten?

we hebben onze jongeren via allerlei wegen gezocht 
en gevonden:

 - op straat
 - In winkels
 - op openbare ontmoetingsplaatsen,  
‘hang outs’ zoals bepaalde parkjes en pleintjes 

 - Via internet en sociale netwerksites als netlog,  
Facebook en Myspace

 - Via ladda’s eigen projecten
 - Via artiesten die meewerkten aan espace ladda
 - Via buurtwerkers, jeugdwerkers, straathoekwer-
kers, cultuurwerkers

 - In een gaming centrum
 - Via scholen 
 - Via een boksclub
 - …

49

wees duidelijk en 
efficiënt maar laat 
de regelneef thuis. 
Jongeren weten 
graag wat hen te 
wachten staat en 
voelen zich meer 
thuis als ze de ge-
woontes van het 
huis kennen. 
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Ik denk niet dat ik 
m

et latere openings-
uren m

eer zou gaan. 
tot 23 uur studeer of 
oefen ik, dus ja .

50

Ga ecologisch te 
werk en kies voor 
bio- en fairtradepro-
ducten maar hou de 
prijs ervan laag en 
zorg voor voldoende 
keuze, ook in an-
dere producten. 

11. o
P

e
n

In
G

S
U

r
e

n

H
et g

rootste deel van de 
bevraagde jongeren denkt 
dat m

usea m
eer bezoe-

kers - w
aaronder jonge-

ren - over de vloer zouden 
krijgen, m

ochten ze na 20 
of 21 uur ook open zijn. 
o

p die m
anier kunnen 

m
ensen na hun w

erk ook 
nog even binnenspringen: 
“ A

ls het w
at langer zou 

open zijn, zo ongeveer tot 
drie uur na de w

erkuren 
denk ik dat er w

el m
eer 

volk zou kom
en. M

ensen 
die na hun w

erk even een 
rustm

om
entje zoeken. 

V
oor A

ntw
erpenaren is het 

m
useum

 helem
aal niet zo 

duur. D
us dat is dan echt 

w
el ideaal.” a

f en toe een 
laatavond- of zelfs nacht-

opening lijkt hen ook w
el 

leuk. M
aar het m

oet ook 
niet te vaak gebeuren, het 
m

oet iets speciaals blijven 
en passen bij de tentoon-
stelling en het concept. 
e

en ander deel van de jon-
geren is van m

ening dat la-
tere openingsuren niet veel 
verschil zouden m

aken. Z
e 

geven aan dat de m
eeste 

m
ensen na hun w

erk geen 
zin en tijd m

eer hebben om
 

nog naar een m
useum

 te 
gaan: “ Sporten, een pintje 
drinken, zijn bezigheden 
tijdens de w

eek. M
usea zijn 

toch m
eer voor in het w

eek-
end of voor op vakantie.” 
w

el zijn ze voorstander van 
een occasionele laatavond 
opening: “ O

peningsuren zijn 
voor m

ij O
K

. G
ew

oon af en 
toe een laatavond opening 

toevoegen zou w
el goed 

zijn.” d
e m

eeste bevraag-
den zouden het fantastisch 
vinden, m

ochten ze tij-
dens hun bezoek aan het 
M

a
S

 eventjes naar buiten 
kunnen om

 dan later hun 
m

useum
bezoek verder te 

zetten: “ O
m

dat ik rook vind 
ik het w

el fijn om
 even naar 

buiten te kunnen. En ook op 
een w

arm
e dag is het w

el 
fijn om

 even buiten te gaan. 
Eventjes op de kaaien gaan 
zitten en dan verder doen. 
O

p ’t gem
akske even ergens 

een snackje gaan eten, in ’t 
zonnetje zitten…

 A
nders w

il 
je m

isschien naar buiten en 
kan het niet en dan is het 
ook niet m

eer plezant en 
m

oet je alles heel snel doen. 
In B

erlijn kan dat bijvoor-
beeld. In de grote m

usea 

krijg je dan zo’n plakkertje of 
een kasticketje dat tot een 
bepaald uur geldig is…

”
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Ik vind het fijn het 
w

ater te zien!
Ik vind het M

a
S

 een 
grote blok die het 
zicht een beetje  
ontneem

t.

een overzicht van de mensen en organisaties die 
ons hielpen bij deze zoektocht vind je in Bijlage 1. 

na een eerste contact - soms ook via een tussenper-
soon - belden we alle jongeren nog eens persoonlijk 
op om hen de nodige informatie te verschaffen.  
we streefden er enerzijds naar hen voldoende in-
formatie te verschaffen en hen een gerust gevoel 
te geven. anderzijds vertelden we bewust ook niet 
alles en probeerden we zo veel mogelijk het woord 
‘museum’ te vermijden. we maakten bewust de keu-
ze om musea tijdens de eerste contacten niet naar 
voor te schuiven als het belangrijkste onderwerp 
van het gesprek. dit om niemand af te schrikken en 
om te voorkomen dat de jongeren zich zouden ‘voor-
bereiden’. tijdens het interview leverde dit geen 
problemen op. aan verschillende jongeren legden 
we in de loop van het gesprek ook uit waarom we 
het aanvankelijk slechts heel beperkt of helemaal 
niet over musea hadden.

51

de morgenstond 
heeft voor de mees-
te jongeren geen 
goud in de mond. 
Ga voor latere ope-
ningsuren en enkele 
laatavond- of nacht-
openingen. 
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H
eel black en w

hite, veel ruim
te, panoram

isch 
zicht! o

fw
el m

oet het zeer strak, m
odern, w

it, 
ofw

el zeer traditioneel: M
arokkaanse theekam

ers 
en veel zetels.

een FIJne, VrIJe 
Plek 

52

wijs niet aan alles 
op voorhand een 
bestemming of een 
functie toe. Zorg 
voor voldoende 
vrije en flexibele 
ruimte. 

12. lo
o

k
 e

n
 ‘ Fe

e
l’  

V
a

n
 H

e
t

 G
e

B
o

U
w

S
m

aken verschillen. d
aar 

zijn onze jongeren zich 
zelf ook w

el van bew
ust. 

d
e m

eesten geven aan 
dat de gehanteerde stijl in 
een m

useum
 eerder sober, 

een beetje strak (m
aar 

niet té) en licht m
oet zijn, 

m
aar vooral m

oet passen 
bij hetgeen gepresenteerd 
w

ordt. o
ok geven ze aan 

dat de ruim
te in een m

u-
seum

 niet volgestouw
d 

m
ag w

orden. Z
e vinden 

het belang
rijk dat er open 

ruim
te blijft w

aardoor tij-
delijke tentoonstellingen 
of speciale evenem

enten 
m

ogelijk zijn: “ à la m
ode-

m
useum

: strak, duidelijk, 
niet volgepropt.”

V
erschillende bevraagde 

jongeren geven aan dat ze 
een goede com

binatie van 
oude en nieuw

e architec-
tuur w

el kunnen appreci-
eren. n

aast enkele jonge-
ren m

et een uitgesproken 
voorkeur voor nieuw

e 
gebouw

en en architectuur, 
vinden de m

eeste jongeren 
het jam

m
er dat er steeds 

nieuw
e grote m

oderne 
gebouw

en bijkom
en ter-

w
ijl er zo veel leegstand 

is. o
ver de buitenkant van 

het gebouw
 hebben veel 

jongeren een uitgesproken 
m

ening. Z
o vinden ze het 

bijvoorbeeld w
el een goed 

idee om
 de m

uren aan de 
buitenzijde te gebruiken 
als een soort canvas of 
extra publieke tentoonstel-
lingsruim

te. Z
ow

el jonge 

kunstenaars, graffitiarties-
ten als gerenom

m
eerde 

nam
en w

orden genoem
d 

voor de invulling van deze 
m

uren. Jongeren zijn niet 
altijd voor volledig vrij vol 
schilderen of spuiten.  
Z

e zouden het w
el tof 

vinden m
ocht er een soort 

project aan gekoppeld w
or-

den, een kader w
aarbin-

nen gew
erkt kan w

orden: 
“ A

nders krijg je toch m
aar 

vuile tags en van die w
illies 

die er niets van kunnen.”

n
iet allem

aal vinden ze 
het een goed idee om

 vier 
m

usea sam
en te brengen 

in één gebouw
 en concept. 

t
w

ee jongens geven aan 
schrik te hebben dat de ei-
genheid van de m

usea ver-
loren zal gaan. e

en andere 

jongen vindt het dan juist 
w

eer erg zinvol. H
ij is 

van m
ening dat de m

usea 
apart m

isschien net niet 
genoe

g te bieden hadden 
en sam

en w
el een sterk 

geheel vorm
en.
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Ik vind het M
a

S
 een 

m
ooi gebouw

 en 
locatie. d

enk dat het 
zo geregeld m

oet 
w

orden dat het een 
soort trekpleister 
w

ordt voor m
ensen. 

H
et plein m

oet m
eer 

leven krijgen, ’t heeft 
nu doodse uitstraling. 
Ik vind groen niet echt 
nodig. H

et zou onna-
tuurlijk zijn om

 naast 
een dok een parkje 
aan te planten.

Ik hou w
el van groen 

rond een m
useum

. 
d

at geeft rust.

niet alle jongeren waren even gemakkelijk te berei-
ken. we ondervonden voornamelijk moeilijkheden bij 
het bereiken van Vlaamse jongens en meisjes met 
een laag opleidingsniveau en een uitgesproken voor-
keur voor viriele of amusementscultuurproducten. 
enkele keren zaten we werkelijk alleen in een res-
taurant te wachten. telkens dit gebeurde, betrof het 
deze groep jongeren. om dit te vermijden, hebben 
we een drietal keer de methodiek en de setting licht 
gewijzigd (bijvoorbeeld onmiddellijk na het eerste 
contact gaan uit eten i.p.v. op een latere datum af te 
spreken). dit eerste gesprek is ontzettend belangrijk 
om het kader en de verwachtingen juist te stellen. 

Schema van een standaard verloop van een eerste 
telefonisch gesprek10 :

 - Hallo, je spreekt met liesbeth van ladda vzw.  
Ik heb jouw nummer gekregen van… want ik ben 
op zoek naar iemand specifiek, zoals jou.

53

Feest! Het museum 
als gebouw en plek 
spreekt jongeren 
erg aan. Het is dan 
ook een droomlo-
catie voor feestjes, 
optredens, filmvoor-
stellingen en ande-
re evenementen. 

Conclusies & aanbevelingen
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10 Gesprek opgesteld 
aan de hand van richt-
lijnen in Handboek 
kwalitatieve onder-
zoeksmethoden van 
Dimitri Mortelmans.



e
en opvallend beeld of elem

ent, kan w
el w

erken. 
S

om
s doen ze zo van die grote dingen, bijvoorbeeld 

een fake w
alvis, of een olifant,  …

 d
at trekt w

el de 
aandacht. Ik hou van grote dingen.

54

Geef jongeren een 
stem, een eigen 
plaats en de nodige 
vrijheid in het mu-
seum. doe dit bin-
nen een doordacht 
kader. Ze appreci-
eren dit en willen 
heus niet altijd 
alles ‘in het wilde 
weg’ doen.

13. o
M

G
e

V
In

G
 e

n
  

B
e

r
e

Ik
B

a
a

r
H

e
Id

 V
a

n
 

H
e

t
 M

U
S

e
U

M
 

o
nze jongeren vinden het 

een goed idee om
 de ruim

te 
rond het M

a
S

 aantrekke-
lijker te m

aken. o
ver het 

aanplanten van groen is 
niet iedereen het eens. 
e

en deel van de jongeren 
vindt dit heel leuk, een 
ander deel zou het w

at ar-
tificieel vinden. Iedereen is 
het er w

el over eens dat het 
M

a
S

 iets m
oet doen m

et 
het om

liggende w
ater. 

H
et plaatsen van een ska-

teram
p vinden som

m
igen 

te geforceerd. d
it is ook  

te sterk gericht op een 
bepaald ‘ type ’ jongeren 
en niet ‘ open ’ genoe

g. 

a
nderen - ook niet-skaters - 

vinden dit w
el een goed 

idee om
dat het juist open-

heid uitstraalt. d
oor een 

skateram
p te plaatsen, 

of een buitenvloer te voor-
zien die geschikt is voor 
breakers of een andere 
actie geef je als m

useum
 

aan dat jongeren w
elkom

 
zijn. e

én jongen stelt:  
“ Ze m

oeten niet perse heel 
veel m

oeite doen. A
ls w

e 
niet w

orden w
eggejaagd  

en ons dingen m
ogen doen, 

is het al heel ok.”

e
en opvallend beeld of 

elem
ent voor het m

useum
 

plaatsen is volgens al onze 
jongeren ook noodzakelijk 
om

 de aandacht te trekken. 
B

ankjes om
 op te zitten en 

andere elem
enten die de 

om
geving gezellig m

aken, 
vinden ze essentieel. e

en 
aantal jongeren w

erkt of zit 
op school in de buurt van 
het M

a
S

. H
en lijkt het M

a
S

 
een fijne plek om

 bijvoor-
beeld onder de m

iddag bo-
terham

m
en of een broodje 

te eten, op voorw
aarde 

dat het er gezellig zou zijn: 
“  zo lekker ‘ chill ’, m

et zicht 
op het w

ater.” e
en goede 

belichting die in het oog 
springt w

ordt ook regelm
a-

tig aangehaald.

o
ver de om

geving m
aken 

deze jongeren zich w
el een 

beetje zorgen. H
et e

ilandje 
is nu niet bepaald het 
epicentrum

 van veel activi-
teiten. toch vinden ze het 
ergens w

el een aantrekke-
lijke en goede plek.  

H
et lijkt hen een goed 

idee om
 van het e

ilandje 
een plaats te m

aken m
et 

w
inkels, cultuurhuizen, 

cafeetjes,  …
 o

p die m
anier 

hebben m
ensen ook een 

reden er naar toe te kom
en. 

S
om

m
ige jongeren kenden 

het e
ilandje niet eens. 

H
et openbaar vervoer kan 

volgens hen echt beter. Je 
w

eg vinden op het e
ilandje 

is blijkbaar niet altijd evi-
dent. d

it kom
t deels door 

het gevoel dat je op braak-
liggend terrein bent, w

aar-
door je je snel verloren 
voelt. V

erschillende van 
deze jongeren hebben geen 
idee hoe ze aan het M

a
S

 
zouden m

oeten geraken 
m

et het openbaar vervoer 
of de fiets. 
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w
at breakers leuk 

vinden is een plaats 
w

aar een afdak is, 
een goede vloer. 
e

en gladde vloer. 
H

out. o
f anders glad. 

r
echt. Z

oals aan het 
M

useum
 voor S

chone 
k

unsten.

 - ladda vzw is een expertisecentrum voor jeugdcul-
tuur. wij werken op dit moment aan een onderzoek 
in opdracht van de stad antwerpen. wij willen jou 
graag uitnodigen voor een etentje op onze kosten. 
…

 - we zouden aan de hand van de gangen in het 
menu, zoals aperitief, voorgerecht, hoofdge-
recht, dessert en koffie, willen praten over jouw 
smaak / stijl, over jouw leefwereld, een beetje over 
jouw ‘roots’ / geschiedenis en jouw cultuurbeleving 
in de stad antwerpen. 
… 

 - Zeer concreet wil ik jou uitnodigen om binnen-
kort in een antwerps restaurant af te spreken. 
lotte, tine of ik zullen dan met jou lekker eten en 
een beetje babbelen over jouw smaak / leefwereld. 
Het gesprek zou ongeveer twee uur duren. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat jij voortdurend 
aan het woord bent. 
…

55

Jongeren vinden 
het al heel wat als 
ze zich gewoon wel-
kom voelen. In en 
rond het museum 
een paar bankjes en 
een vriendelijk ge-
zicht kunnen al de 
juiste toon zetten.

Conclusies & aanbevelingen
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Ga voor sfeer. Zorg 
dat alles klopt en 
hecht belang aan 
de details. Zet bij-
voorbeeld niet om 
het even welke mu-
ziek op.
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Fair trade, tja…
 dat ken ik w

el…
 daar gingen w

ij vroeger m
et school voor w

andelen 
enzo…

 Ik vind de producten niet zo sm
akelijk. Fruitsappen ça va nog m

aar die m
ues-

lirepen enzo…
 kw

eenie. Je kan het aanbieden m
aar ik zou er niet in overdrijven.  

Z
o van, alleen datte en niets anders…

e
cologie is heel 

belangrijk en iedereen 
zou zijn best daarvoor 
m

oeten doen. Ik zie 
w

el niet w
aarom

 het 
M

a
S

 daar heel fel in 
zou m

oeten gaan.  
Z

o heel groen zijn, 
m

et de natuur en al, 
lijkt m

e m
eer iets 

voor een natuur-
kundig m

useum
 of 

zoiets. M
aar ze m

ogen 
natuurlijk w

ant het is 
w

el belangrijk.

a
ls je van die fair-

tradeproducten gaat 
aanbieden, is dat 
vaak ook alw

eer 
een reden om

 m
eer 

te vragen. w
aarom

 
m

aken ze fruitsap 
eigenlijk altijd zoveel 
duurder dan een cola 
of zo.

 - we zouden van het gesprek een geluidsopname 
maken. die geluidsopname hebben we nodig om 
later jouw meningen of ervaringen te kunnen sa-
menvatten. Ik wil toch nog even benadrukken dat 
wij vertrouwelijkheid zeer belangrijk vinden.  
we zullen nooit info over jou gebruiken zonder 
jouw uitdrukkelijke toestemming. 
…

 - Heb je zin? wanneer kan je? kan je op die dag? 
… 

 - wat eet je graag? Veggie? wat zeker niet? 
… 

 - Mag ik nog weten: hoe oud ben je? in welke 
wijk  / gemeente woon je? werk / studeer je?  
welke job? wat studeer je? wat is jouw land van 
herkomst? Heb je een mailadres en zo ja, welk?
…

de dag voor het gesprek, en soms ook nog de dag 
zelf, stuurde de persoon die het gesprek zou voeren 
een herinneringsms’je met daarin alle praktische  

57

Gratis draadloos 
internet in het mu-
seum is geen luxe 
maar de normaalste 
zaak van de wereld. 

Conclusies & aanbevelingen
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Zorg dat het MaS 
opvalt, ook aan de 
buitenkant. Het is 
zonde om veel tijd, 
energie en geld te 
steken in een fijne 
plek als niemand 
geneigd is een kijk-
je te komen nemen. 
Jongeren houden 
van grote, opval-
lende elementen. 

14. C
a

Fé
 e

n
 r

e
S

ta
U

r
a

n
t

d
e m

eeste bevraa
gde 

jongeren geven aan dat 
het een relaxte plek m

oet 
zijn, w

aar je op je gem
ak 

kan zitten, rustig m
aar 

niet bibliotheekstil.  
’s a

vonds en bij speciale 
gele

genheden m
a

g het er 
w

at w
ilder aan toe gaan 

(dj’s, feestjes,  …
). a

llem
aal 

gaven ze aan dat de prij-
zen dem

ocratisch m
oeten 

zijn. o
ok is het belang

rijk 
dat er een ruim

e keuze 
aan dranken is, zow

el fair 
trade als andere. H

et café 
m

oet vrij toe
gankelijk 

zijn en liefst op de bene-
denverdieping liggen,  
al lijkt de m

ogelijkheid  
om

 op het dak iets te drin- 
ken m

et uitzicht over de  

stad en het w
ater enkele 

jongeren ook w
el leuk.  

o
p de één of andere m

a-
nier m

oet er contact tus-
sen het m

useum
 en het 

café zijn. e
en echt restau-

rant vinden ze niet nodig. 
Z

e denken eerder aan een 
leuk café w

aar je ook iets 
kan eten (bijvoorbeeld 
croque m

onsieur, lasagne, 
broodje,  …

). e
nkele jonge-

ren hadden zeer specifieke 
suggesties. a

angezien het 
m

useum
 de geschiedenis 

van a
ntw

erpen vertelt, 
dachten ze om

 ouderw
etse 

gerechten (stoofpotjes, ge-
pekelde vis, oude kazen,  …

) 
te serveren. o

ok artisanale 
producten passen volgens 
hen w

el in het concept. 
w

el m
oet het altijd lekker 

en betaalbaar blijven.

d
aarnaast denken de 

m
eeste jongeren dat gratis 

draadloos internet echt 
een troef voor het m

useum
 

zou kunnen zijn. H
et idee 

om
 een vrije ruim

te te 
koppelen aan het cafetaria 
w

ordt m
eerm

aals geop-
perd. d

e program
m

atie en 
inkleding daarvan zou kun-
nen gebeuren door jonge 
kunstenaars, collectieven 
of vzw

’s. 

W
e polsten ook specifiek 

naar hun visie op ecologie, 
en op biologische en fair-
tradeproducten: 

 -o
ver biologische  

producten: 
 d

e m
eeste jongeren uit 

onze bevraging vinden 

biologische producten 
w

el ‘ ok ’. w
einig jongeren 

zijn er zelf heel bew
ust 

m
ee bezig. V

elen gaven 
aan dat ze bioproducten 
eigenlijk w

el beter en 
m

eer verantw
oord vinden 

m
aar dat ze het m

eestal 
gew

oon te duur vinden  
of er niet aan denken.  
e

nkele jongeren vinden 
dat bio eigenlijk stan-
daard zou m

oeten zijn en 
dat het M

a
S

 het goede 
voorbeeld zou m

oeten 
geven. e

en kleine groep 
gelooft er niet in en  
stelt bijvoorbeeld dat 
“ er geen verschil tussen 
gew

one en biogroenten 
is.” B

ezw
aren tegen het 

gebruik van biologische 
producten in het M

a
S

 
w

aren er niet zolang het  
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Fair trade is overschat!

informatie (uur, adres restaurant,  …). 
op die manier was het voor de jonge-
ren ook mogelijk ons rechtstreeks te 
bereiken indien ze bijvoorbeeld een 
beetje vertraging hadden.

HoUdInG en  
IdentIteIt Van de 
orGanISatIe

59

kiezen voor jonge-
ren doe je niet half 
maar helemaal. kie-
zen voor jongeren 
wil niet zeggen dat 
je daarmee andere 
doelgroepen uitsluit 
of je werking blok-
keert. Jongeren zijn 
immers ook mensen 
en geen vreemde 
diersoort. kiezen 
voor jongeren bete-
kent op een andere, 
open manier durven 
kijken naar de din-
gen, op alle niveaus 
van je organisatie.
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Projectbeschrijving & Methodiek68



60

Jongeren hech-
ten veel belang 
aan authenticiteit. 
toets zowel je-
zelf, de organisa-
tie, het drukwerk 
maar evengoed de 
tentoonstellingen 
hierop af. Hou niet 
je eigen invulling 
van authenticiteit 
voor ogen maar die 
van de jongeren in 
je doelgroep. wan-
neer je een samen-
werkingsverband 
opstart, heb je best 
aandacht voor de 
authenticiteit van de 
partnerorganisatie. 
kies zorgvuldig je 
partners, zeker ook 
als het gaat over 
jongeren die zoge-
naamd een bepaalde 
scene vertegen-
woordigen. 

niet te duur zou w
orden. 

n
iet alle jongeren zagen 

het nut in van het gebruik 
van bioproducten in het 
M

a
S

 m
aar hadden er ook 

geen problem
en m

ee, zo-
lang de prijs ok w

as. 

 -o
ver fairtradeproducten: 

 Iets m
eer bevraagden 

vonden het belang van 
fairtradeproducten gro-
ter dan dat van biopro-
ducten. Z

e vernoem
en 

w
el tw

ee vereisten: ze 
m

ogen niet duurder zijn 
dan andere producten en 
ze m

oeten lekker zijn. 
e

en enkeling w
as zow

el 
pro als contra: “ Ik ben 
pro en contra fair trade. 
Pro om

dat je de boeren 
helpt, m

aar ’k vind het niet 

logisch om
 fruitsap van 

B
razilië te halen in plaats 

van Spanje of gew
oon ap-

pels te gebruiken die hier 
aan de bom

en hangen.” 

 -o
ver ecologie: 

 o
nze jongeren vinden 

het een evidentie dat 
een m

useum
 als het M

a
S

 
ecologisch handelt. S

om
-

m
ige jongeren zien de 

link tussen ecologie en 
het M

a
S

 niet echt, m
aar 

ze zouden er ook geen 
probleem

 m
ee hebben 

m
oest het M

a
S

 daar veel 
aandacht aan besteden. 
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a
lles boven vijf euro 

is duur.

Ik vind het leuk dat 
als je in a

ntw
erpen 

bent geboren of er 
w

oont, je de m
usea 

gratis kan bezoeken. 
o

ok die één euro-
actie is w

el goed,  
al w

eet ik niet pre-
cies hoe dat ineen zit. 
Z

o van die speciale 
acties van m

usea 
vind ik w

el goed.  
d

at lokt w
el publiek.
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omring je met 
jonge mensen met 
frisse ideeën. Zij 
zijn een verrijking 
en een bron van in-
formatie voor jezelf 
en je organisatie. 
daarenboven heeft 
de aanwezigheid 
van jonge mensen 
een positieve in-
vloed op de percep-
tie van jongeren.
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 Ik vind een cinem
a-

ticketje al duur. d
us 

voor een m
useum

 
zou ik niet m

eer dan 
€3 betalen.

62

Voorkom dat je en-
kel een ‘instituut’ 
wordt in de hoofden 
van jongeren: kom 
van je eiland af, 
toon je gezicht,  
en treed in dialoog. 

15. P
r

IJS

H
et leek w

el alsof ze het 
afgesproken hadden: 
het gros van onze jongeren 
antw

oordde dat een m
u-

seum
bezoek m

axim
um

 vijf 
euro m

ag kosten.

M
aar er w

aren ook enkele 
andere m

eningen. Z
o viel 

het op dat jongeren die re-
gelm

atig m
usea bezochten 

en er interesse in toonden, 
bereid w

aren m
eer te be-

talen (van 10 tot 15 euro). 
S

lechts tw
ee personen 

vonden dat het eigenlijk 
gratis m

oest zijn. d
e ande-

re jongeren - ook diegenen 
die het financieel m

oei-
lijker hadden - w

aren ab-
soluut niet te vinden voor 
‘ gratis ’ om

dat hierdoor 

een m
useum

 zijn w
aarde 

zou verliezen. r
e

gelm
atig 

w
erd ook de prijs van een 

cinem
aticket als referen-

tie ge
geven. 

o
nze respondenten vinden 

het belangrijk dat studen-
ten, jongeren en andere 
kansengroepen kunnen 
genieten van een korting. 
a

l w
aren veel jongeren 

niet echt op de hoogte van 
acties (bijvoorbeeld de één 
euro-actie), toch vonden 
ze dit goede initiatieven. 
Jongeren geven aan niet 
beschaam

d te zijn om
 van 

een korting gebruik te m
a-

ken, ook niet als deze bij-
voorbeeld door het o

C
M

w
 

w
ordt uitgereikt. k

ortingen 
voor kleine groepjes vrien-
den vinden ze ook w

el leuk.  

e
én jongen deed zijn be-

klag over de vaak absurd 
dure m

useum
shops.
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oVer tIJd 
en Geld

63
 
Jongeren zijn erg 
prijsgevoelig. dat 
wil niet zeggen dat 
ze alles gratis wil-
len. Zowel drankjes 
als het toegangstic-
ket en de producten 
in de museumshop 
mogen niet te duur 
zijn. Vijf euro voor 
een ticket is voor 
veel jongeren het 
maximum. Bedenk 
bij het promoten 
van jongerentarie-
ven een actie die 
aanspreekt en blijft 
hangen.

Conclusies & aanbevelingen
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Jongeren zeggen 
dat ze geen tijd 
hebben maar weten 
zelf goed genoeg 
dat ze er wel heb-
ben voor iets dat 
hen echt boeit. 
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11 In een methodolo-
gisch verslag geeft  
de interviewer zijn 
eerste indrukken 
weer. Speciale ge-
beurtenissen of om-
standigheden worden 
weergegeven. Ook 
op methodologisch 
vlak wordt er terug-
geblikt. Wat werkte, 
wat werkte niet. In 
dit verslag staan ook 
richtlijnen voor het 
uitschrijven van het 
interview.

5 Gegevens bewaren, verzamelen, 
verwerken 

de gesprekken werden, uiteraard met 
toestemming van de jongeren, integraal opgenomen. 
ook beschikken we over behoorlijk wat beeldmate-
riaal van de avondjes en van de ‘making of’. Je kan 
een selectie hiervan bekijken op www.alakarte.be.  
na het interview maakten we een methodologisch 
verslag 11 op, steeds vertrekkend van een vast do-
cument. Zowel de (kleine) topiclijst als het metho-
dologische verslag kan je vinden in Bijlage 4.  
de interviews werden zo snel mogelijk uitgeschre-
ven. we werkten een basis interview-transcript uit 
zodat alle interviews op dezelfde wijze weergege-
ven werden.

alle gesprekken werden uitgeschreven door mid-
del van parafrasering. dit betekent dat je in je eigen 

SaMen naar 
Het MUSeUM?

65

Het is voor jongeren 
die niet gewend zijn 
om naar musea te 
gaan niet evident 
om dit plots wel 
te doen. wanneer 
dan ook nog eens 
de vriendengroep 
totaal niet geïnte-
resseerd is in mu-
sea wordt het nog 
moeilijker. deze 
jongeren bezoeken 
musea immers niet 
graag alleen. 
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Jongeren die regel-
matig musea bezoe-
ken en er een sterke 
interesse voor to-
nen, hebben vaak 
een vriendengroep 
die erg bezig is met 
cultuur. dit betekent 
niet dat ze steeds 
samen gaan. Inte-
gendeel, deze jonge-
ren bezoeken graag 
en vaak op hun een-
tje een museum. 

Conclusies & aanbevelingen
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woorden alle relevante zaken die ie-
mand vertelt, weergeeft. Belangrijke 
of rake uitspraken schreven we steeds 
volledig letterlijk uit en werden met 
een tijdscode aangegeven. 

 
de resultaten van de verwerking van al deze data kan 
je lezen in het volgende luik (deel 2) van dit rapport.

67

de jongeren die in 
hun jeugd samen 
met hun ouders 
veel musea be-
zochten, zetten dit 
gedrag later niet 
altijd verder. Zelf 
vinden ze dit vaak 
jammer. Het kan 
zinvol zijn om uit 
te zoeken waarom 
ze deze gewoonte 
verliezen en acties 
op te zetten die het 
hen makkelijker 
maken hun weg 
naar het museum 
terug te vinden. 
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Het is voor jongeren 
geen natuurlijke 
reflex om aan een 
museumbezoek te 
denken bij het kie-
zen van een activi-
teit om samen met 
vrienden te doen. 
Speel hier op in en 
probeer museumbe-
zoek als iets ‘nor-
maal’ en ‘speciaal’ 
te presenteren. 
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Blijf samenwerken 
met scholen maar 
probeer de bezoe-
ken en activiteiten 
zo onschools moge-
lijk te maken. 
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don’t SaY tHe 
word

70

Vermijd zoveel mo-
gelijk het woord 
‘jongere’, behalve 
voor kortingen.

oUtro

Het zit erop. de driegangenmenu’s 
zijn verteerd, de interviews uitge-
schreven en verwerkt, het rapport is 
klaar voor druk. 

wat ons uiteindelijk het meest bijblijft 
is de openheid en de wil om mee te 
denken bij de jongeren die we ont-
moetten. er ontstond een band tussen 
ladda en deze jongeren, die elk op 

hun manier en vanuit hun leefwereld zich een beeld 
trachten te vormen van wat een museum zou kun-
nen zijn. wij daagden hen immers uit verder te den-
ken dan hetgeen ze kenden of tot voorheen dachten. 
we konden hen niet verzekeren dat hun dromen en 
wensen werkelijkheid zouden worden maar beloof-
den hen wel dat we hun verhalen, meningen, ideeën, 
gevoelens, verzuchtingen en frustraties zo goed 
mogelijk weer zouden geven. Zo kunnen deze dienen 
als inspiratie en richtingaanwijzers bij het uitbou-
wen van een nieuw, andersoortig museum. 

wij hopen dan ook samen met deze jongeren dat er 
werkelijk iets gebeurt met hun verhalen en tips;  
dat het MaS een levend museum mag zijn waar jon-
geren zich welkom voelen en vooral ‘ iets vinden dat 
hen boeit en inspireert ’. 

a ladda goodluck

ladda vzw
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