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Diamantmuseum provincie Antwerpen 
 

Maarten Gillis  
 
Eigen participatief project: 
 

Naam project:  DFF – Diamond Friends Forever Pop-Up Diamantmuseum 
Organisatie:  Diamantmuseum provincie Antwerpen i.s.m. AmuseeVous vzw 
Aanspreekpunt:  Maarten Gillis – maarten.gillis@diamant.provant.be 
Website:   www.diamondfriendsforever.be of www.diamantmuseum.be  

 
Hoe is het idee voor dit project gegroeid? 
 

Het Diamantmuseum heeft een jonge traditie 
van werken met jongeren. Sinds 2007 werken we 
jaarlijks minstens één project uit met onze 
jongerenwerking, bestaande uit tien tot vijftien 
jongeren die gerekruteerd worden via Piazza 
dell’Arte vzw of rechtstreeks door het museum. 
Deze jongerenwerking verjongt zichzelf jaarlijks, 
en vormt een staalkaart van de omgeving waarin 
het Diamantmuseum zich geografisch bevond 
(grens Antwerpen/Borgerhout, multicultureel, 
veel verborgen (kans)armoede). 
 

Het museum is sinds mei 2012 gesloten voor het publiek, maar wil in afwachting van een heropening 
op een nieuwe locatie wel in de spotlight van de Antwerpenaars blijven door tijdelijke initiatieven te 
organiseren op wisselende locaties. Zo ontstond het idee voor een pop-upmuseum.  
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren, kozen we er heel bewust voor om met ‘cultureel 
geïnteresseerde jongeren’ in zee te gaan, die via AmuseeVous werden gezocht.  
 
Hoe heb je het project aangepakt? Wie werd betrokken en welke fasen zijn er in het 
project? 
 
Fase 1: Ideevorming (april 2012 – februari 2013) 
Vanuit het Diamantmuseum wilden we aanvankelijk een pop-upmuseum opzetten met onze 
jongeren.  Daarnaast vonden we het een mooie kans om dat deel van ons publiek zijn zegje te laten 
doen over hun visie op het ‘ideale diamantmuseum’. We kozen voor jongeren omwille van de 
expertise in huis en omwille van het potentieel: jongeren zijn de bezoekers van de toekomst.  Wij 
stapten daarvoor naar AmuseeVous, een kunsteducatieve organisatie die we goed kennen via onze 
jongerenwerking. 
 
Onafhankelijk van het Diamantmuseum, wilden twee laatstejaarsstudenten kunst- en 
cultuurbemiddeling van de Karel de Grote-Hogeschool ook iets doen rond het boek The Participatory 
Museum van Nina Simon. Ook zij stapten naar AmuseeVous met de vraag om hun eindstage te doen 
rond participatief werken in een museum. 
 
Zo hebben we elkaar gevonden.  De trekkers van het project zouden de jongeren zelf worden, met 
AmuseeVous en Diamantmuseum in een ondergeschikte rol. De taakverdeling was als volgt: 
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Studenten Nathalie Brejart en Brent Blockx:  
 

• Projectcoördinatie 
• Aansturen van de 9 DFF-jongeren 

 
Diamantmuseum: 
 

• Educatief medewerker: inhoudelijke leiding en budgetbewaking, begeleiding 
studenten en DFF’ers, voorzien van de benodigde budgetten  

• Communicatiemedewerker: begeleiden van de jongeren rond communicatie 
• Expo- en collectieverantwoordelijke: begeleiden van de jongeren rond keuze van de 

te tonen objecten 
 
AmuseeVous 
 

• Faciliteren van de jongerenwerking 
• Inhoudelijk begeleiden van Nathalie en Brent 

 
Fase 2: Participatief traject rond creatie van het pop-upmuseum  (februari 2013 – juni 2013) 
De jongeren kregen gedurende drie maanden een inhoudelijke training vanuit het Diamantmuseum: 
wat is diamant, wat is de band van Antwerpen met diamant, wat met diamanthandel en bewerking, 

wat hebben we in onze collectie zitten …? 
 
Daarnaast bezochten ze vier voorbeeldlocaties, 
omwille van hun collectie (Diamantmuseum 
Grobbendonk) of omwille van hun participatieve 
werking (Huis van Alijn Gent …). Hierna werden de 
ideeën uit The Participatory Museum, de 
praktijkvoorbeelden en de eigen ideeën 
samengelegd en werd er een inhoudelijke en 
praktische afweging gemaakt: wat willen we, wat 
kan er budgettair en praktisch, wat zal het 
worden? Een oefening die helemaal niet makkelijk 
was door financiële en tijdsbeperkingen, maar die 
wel heel leerrijk was voor alle partijen. 

 
Fase 3: Realisatie (juni 2013 – augustus 2013) 
Van 3 juli tot 27 augustus was het DFF Pop-Up Diamantmuseum elke dag (behalve woensdag) van 
10.00 tot 18.00 uur geopend voor het publiek, compleet met museumcafé en publieksactiviteiten. 
Het museum werd volledig bemand door onze jongeren: er waren elke dag minstens drie jongeren 
aanwezig. Het museum voorzag supplementair twee erfgoedbewakers. Circa 4.000 bezoekers 
bezochten op 2 maanden tijd het museum. 
 
Fase 4: Evaluatie  (september 2013– december 2013) 
We bekijken momenteel onze realisaties. Enkele vaststellingen: 
 

- Participatief werken in het creëren van een expo is makkelijker dan het publiek participatief 
betrekken bij het museum. 

- Ondanks onze pogingen om een jongerenmuseum te creëren voor jongeren, was het 
merendeel van de bezoekers toeristisch. 
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Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten?  
 
Hoogtepunt: de opening, waarbij een ogenschijnlijk gesloten museum plots springlevend bleek, met 
meer dan 300 aanwezigen. 
 
Dieptepunt: de soms harde discussies tussen museum en jongeren over communicatieve en 
inhoudelijke keuzes. Een dieptepunt omdat niemand volledig tevreden is met de uitkomst van een 
compromis, maar tegelijk ook een hoogtepunt omdat het zo leerrijk is voor de betrokkenen.  
 
Welke tips en gouden raad heb je voor andere projecten? Oftewel: wat heb je van dit 
project geleerd? 
 

1) Durf loslaten. Inhoudelijk en praktisch de teugels uit handen geven, is niet evident wanneer 
je als museum toch uiteindelijk de beoordelingen zal gepresenteerd krijgen! 

2) Durf te springen. De kracht om een participatief project te doen slagen zit hem in je eigen 
volharding. 

3) Werk in team: deel alles met alle betrokkenen. 
4) Respecteer de planning en deadlines. 
5) Hou voor ogen dat niet jouw idee het beste is, maar dat de beste ideeën van je bezoekers 

komen. 
 

 
 
Heb je het boek van Nina Simon, The Participatory Museum, gelezen? Zo ja, wat neem je 
mee vanuit dit boek? (Bv. Welke elementen wil je verder uitdiepen? Welk hoofdstuk was 
inspirerend en waarom?) 
 
Ja, ik heb het gelezen. Het boek in zijn geheel werkte inspirerend, maar was anderzijds ook niet altijd 
in de praktijk toepasbaar.  
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