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Agenda nr. 1/7 Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum. Keuze nieuwe 
naam. Goedkeuring.

Context
Momenteel is het Suske en Wiske Kindermuseum gesloten voor een grondige 
renovatie van het gebouw en tegelijkertijd een vernieuwing van het 
‘museumparcours’. Met dat parcours bedoelen we alles wat de bezoekers 
aangeboden krijgen over strips, Willy Vandersteen en zijn werk. Het kindermuseum 
is letterlijk de villa waarin Willy Vandersteen, de bezieler van stripfiguren zoals 
Suske en Wiske, de Rode Ridder, Jerom, Bessy, Tits, De Geuzen,… het grootste 
deel van zijn leven heeft doorgebracht. Daar heeft ook de Studio Vandersteen altijd 
gewerkt, zij het de laatste jaren minder omdat ook de productie van strips in grote 
mate een digitaal samenspel is geworden van op afstand werkende medewerkers.

Voor de vernieuwing van het parcours is een concept uitgewerkt dat in de laatste 
realisatiefase zit, met geplande opening voor het publiek in juli 2019 en een 
openingsfeest in september.

De originele naam ‘Provinciaal Suske en Wiske-Kindermuseum’ past volgens diverse 
stakeholders (schoolkinderen, familiebezoekers, medewerkers, fans, …) 
onvoldoende bij het (ver)nieuw(d) aanbod voor scholen, groepen jongeren, 
families, buitenspeelplek, tekenworkshops voor jongeren, andere creatieve 
workshops, feesten en bedrijven

Volgende woord(del)en zijn ons inziens minder aangewezen:
• Provinciaal: Het PSWK is sinds kort in de provinciale merkenstructuur een 

zogenaamd “submerk”, met meer vrijheid om te communiceren op het 
gebeid van naam, website en stijl. Uiteraard zal de melding ‘in 
samenwerking met de provincie Antwerpen’ niet ontbreken waar nodig.

• Museum: Nog altijd verwachten heel wat bezoekers een tentoonstelling of 
een klassieke museale opstelling. Op termijn zal er wel een deel van de oude 
Studio Vandersteen worden gereconstrueerd. Het vernieuwde kindermuseum 
zal niet over de persoonlijke levensloop van Willy Vandersteen gaan, maar 
wel over zijn verhalen en tekeningen en hoe die in strips vormgegeven 
werden. De hoofdbedoeling blijft om kinderen en volwassenen op een heel 
interactieve manier te laten kennismaken met het creatieve proces waarmee 
strips gemaakt worden. 

 Kinder: Onze werking is niet meer louter voor kinderen zoals origineel 
bedoeld, bij de start in 1997. Ook al blijft de hoofddoelgroep van het 



vernieuwde PSWK nog steeds kinderen tussen 6 en 12 jaar, we merken dat 
er ook veel interesse is van de (groot)ouders die hen vergezellen én we 
willen in de komende jaren ook samenwerken met bedrijven, als 
verhuurlocatie of in het kader van een teambuilding.  Onder meer daarom is 
een nieuwe naam, al dan niet met toegevoegde baseline, aangewezen.

Voorstel nieuwe naam
De medewerkers van het PSWK hebben via diverse kanalen voor en tijdens de 
vernieuwing van het kindermuseum input van onder andere de PSWK-
jeugdambassadeurs en provinciale medewerkers gevraagd.

Op 25 maart kwam de jury samen om een shortlist van mogelijke namen op te 
stellen, gebaseerd op positieve argumenten, zoals voorgesteld in de bijlage. De 
deputatie selecteert hieruit nu “Suske en Wiske Museum” als de meest geschikte 
nieuwe naam. Deze keuze dekt de lading het best en komt overeen met de manier 
waarop de meeste mensen ook vandaag al over het huidige PSWK spreken. Door de 
verwijzing naar “kinderen” in de naam weg te laten, zullen alle gewenste 
doelgroepen zich erin kunnen vinden. Bovendien verbinden we op die manier de 
stripfiguren van Suske en Wiske als een sterk merk met het museum.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 mei 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad kiest Suske en Wiske Museum als nieuwe naam voor het 
Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum.

Bijlage:
Pdf met de vier voorgestelde nieuwe namen voor het “PSWK”.


