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Openluchtmuseum Bokrijk 
Sofie Clerix 

 
Wat ik meeneem uit het boek The Participatory Museum van Nina Simon? 
 
De verschillende vormen en stadia van participatie vormen een goed kader om projecten aan af te 
toetsen. We hanteerden dit kader bij onze reflectie over de participatievormen die we wilden 
activeren bij de ontwikkeling van de nieuwe permanente tentoonstelling ‘De schuur uit Oorderen’. 
 

Eigen participatief project: 
 

Naam project:  De schuur uit Oorderen  
Organisatie:  Openluchtmuseum Bokrijk (vzw Het Domein Bokrijk) 
Aanspreekpunt:  Sofie Clerix en Joyce Paesen 
Website:   www.bokrijk.be/nl/openluchtmuseum/detail/schuur-uit-oorderen.aspx 
 
Type participatie (volgens het model van Nina Simon):  
het publiek levert een bijdrage (“Wat maakt van jouw huis een thuis?”) (‘contribution’) en werkt 
mee (‘collaboration’) (community-betrokkenheid) 

 
Hoe is het idee voor dit project gegroeid? 
 
Op 20 juni 2013 opende een permanente multimediale tentoonstelling in het museumgebouw ‘De 
schuur uit Oorderen’ in het Openluchtmuseum van Bokrijk. Deze monumentale schuur werd in 1965, 
vlak voor de afbraak in het (inmiddels verdwenen) polderdorp Oorderen, naar het 
Openluchtmuseum overgebracht, waar het gebouw in 2011 een grondige restauratie onderging. De 
tentoonstelling vertelt het sociale leven en de culturele biografie van de schuur en belicht daarbij 
enerzijds het verhaal van de Antwerpse polderdorpen, maar wil daarnaast ook duiden wat de rol en 
de functie is van de havens in Vlaanderen in relatie tot ons dagelijks leven hier en nu.  
 

Net zoals in musea voelen bezoekers zich 
aangetrokken en verbonden met de 
collectiestukken die van nabij komen en/of die 
ze herkennen. In een openluchtmuseum is dat 
niet anders. Bezoekers kunnen zich verbonden 
voelen met collectiestukken (huizen, schuren, 
kapelletjes …) van bij hen in de buurt. 
Misschien omdat ze er nog herinneringen aan 
hebben toen de gebouwen nog in situ 
stonden, omdat ze er verhalen van hun 
(groot)ouders over hoorden of omdat het 
gebouw uit hetzelfde dorp komt als waar ze 
opgroeiden of recent zijn gaan wonen. 
 

Betrokkenheid van bezoekers bij gebouwen en/of andere collectieonderdelen, zij het materieel dan 
wel immaterieel,  impliceert onrechtstreeks een verbondenheid met het museum. En dat stimuleren 
we graag. Naarmate het onderzoek rond de schuur uit Oorderen vorderde, schonken we de nodige 
aandacht aan de contacten die we legden aan het ‘polderfront’.  
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Door ons te verdiepen in de participatiemogelijkheden (o.a. samen met de leesgroep), groeide het 
idee om alle bezoekers de kans te geven actief mee te denken en te discussiëren over het thema. 
Bezoekers kunnen aan het einde van de tentoonstelling hun antwoord achterlaten op de vraag “Wat 
maakt van jouw huis een thuis?”. Deze vraag weerspiegelt het basisidee achter de tentoonstelling, 
namelijk dat elk gebouw meer is dan een hoop gestapelde bakstenen, elk gebouw heeft zijn eigen 
verhaal. 

Hoe heb je het project aangepakt? Wie werd betrokken en welke fasen zijn er in het 
project? 
 
De restauratie en nieuwe invulling van de schuur uit Oorderen stond al enkele jaren in de steigers. 
Omdat Oorderen niet meer bestaat en tegenwoordig alle oud-inwoners verspreid wonen, was het 
zoeken naar informatie geen sinecure. Begin 2011 namen we contact op met de Koninklijke 
Heemkundige Kring van de Antwerpse Noorderpolders. Al snel voelden we aan dat deze 
heemkundige kring en het (daarmee verbonden) Poldermuseum nog steeds nauw verbonden zijn 
met deze geografisch verspreide gemeenschap. Vanaf toen kwam het onderzoek in een 
stroomversnelling. Mede in samenwerking met enkele lokale sleutelfiguren kwamen we tot een 
uitgebreid netwerk van belanghebbenden die ons in eerste instantie hielpen de onderzoeksfase te 
stofferen, maar met wie we tevens ideeën konden aftoetsen tijdens de totstandkoming van de 
tentoonstelling.  
 
De Antwerpse zorgcentra organiseerden eind 2012 twee contactdagen rond de ‘Verdwenen 
Polderdorpen’. Tijdens deze contactdagen bezochten we in de voormiddag de (verdwenen) 
polderdorpen Wilmarsdonk, Oosterweel en Oorderen (zijnde een paar kerktorens tussen de 
containers in de dokken van de Antwerpse haven) in het gezelschap van een paar bussen vol oud-
bewoners. ’s Namiddags werden er een aantal presentaties gegeven omtrent de verdwenen dorpen, 
waaronder ook een toelichting over ons project. Nadien praatten we na met enkele oud-Oordenaren 
bij een pannenkoek en een tas koffie. 
 
Voor het onderzoek interviewden we o.a. de dochters van de laatste eigenaar van de schuur en 
enkele ‘prominente’ figuren. Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling nodigden we tevens 
enkele communityleden uit om hen het project nader toe te lichten opdat we hun feedback konden 
verwerken. 
 

Vlak voor de opening van de 
tentoonstelling nodigden we de 
nabestaanden van de laatste eigenaar 
van de schuur opnieuw uit. We vonden 
hun mening erg belangrijk. De drie 
dochters en zoon speelden en werkten 
meer dan 50 jaar geleden nog in deze 
schuur. Toen bood ze nog onderdak aan 
stro en dieren, intussen vertelt de schuur 
een meerlagig verhaal. Omdat we 
beseffen dat dit een groot contrast is, dat 
we overigens extra benadrukken in de 
tentoonstelling, investeerden we de 
nodige tijd in dit bezoek. 

 
Dit project stopt echter niet bij de opening van de tentoonstelling. In de loop van juni lanceerden we 
een oproep aan het polderfront en bij uitbreiding aan alle bezoekers: we zijn op zoek naar oude 
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(t)huissleutels van woningen (in eerste instantie uit verdwenen Antwerpse polderdorpen). Deze 
sleutels maken deel uit van een kunstinstallatie die vlak voor de schuur geplaatst werd. Dit 
kunstwerk zal permanent aangevuld worden met (t)huissleutels die symbool staan voor de 
herinneringen aan een (t)huis.  
 
Daarnaast stimuleren we bezoekers om na te denken over “wat hun huis precies tot hun (t)huis 
maakt” om te duiden op de extra betekenis die gebouwen krijgen door (meestal) sociale interacties 
met mensen. Idealiter discussiëren bezoekers onderling en kunnen we deze verhalen capteren en 
tonen aan andere bezoekers. 

Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten?  
 
Gezien de vrij recente openingsdatum is het vroeg dag om de tentoonstelling grondig te evalueren. 
Hoewel het een eerste soortgelijk project was voor mijn collega en mezelf, evalueerden we de 
voorafgaande fase positief.  
De verbondenheid van de gemeenschap met het collectiestuk waarrond we werken, ervaarden we 
als bijzonder positief. De openheid om over het onderwerp te praten was verrassend. Ongetwijfeld 
had dit tevens te maken met het feit dat Oorderen niet meer bestaat en enkel nog in de hoofden (en 
harten) van mensen leeft. 
 
Afgezien van de contactdagen bij de Antwerpse zorgcentra, was het (mede gezien de geografische 
verspreidheid) moeilijk om de hele community samen te ontmoeten. Vaak betrof het persoonlijke 
verhalen die een persoonlijke interactie met de communityleden vroegen. Het was tevens moeilijk 
om te selecteren met wie we er dieper op ingingen of niet, aangezien alle communityleden een even 
belangrijk en persoonlijk verhaal te vertellen hadden met betrekking tot Oorderen. 
 
De grootste uitdaging van het project vonden we het relevant maken en presenteren van de materie 
voor een breed publiek. 
 
Welke tips en gouden raad heb je voor andere projecten?  
 
Persoonlijke contacten met de participerende groep vragen veel tijd en energie maar bezorgen je 
project de nodige credibiliteit en ondersteuning. De uitdaging daarbij is om je niet te verliezen in het 
geheel, maar ook, samen met deze (nauw betrokken) groep, af en toe afstand te nemen zodat het 
verhaal geen ons/wij-verhaal wordt, maar relevant wordt voor alle (of hopelijk toch heel veel) 
bezoekers. 

http://www.faronet.be/node/47350

	Wat ik meeneem uit het boek The Participatory Museum van Nina Simon?
	Eigen participatief project:
	Hoe is het idee voor dit project gegroeid?
	Hoe heb je het project aangepakt? Wie werd betrokken en welke fasen zijn er in het project?
	Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten?

