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De tijd dat het publiek van erfgoedinstellingen en deelnemers aan erfgoedactiviteiten 
hoofdzakelijk blank en/of hooggeschoold was, ligt al even achter ons. Naast de 
toegenomen migratiestromen die er (langzaam maar zeker) voor zorgen dat het 
inlandse publiek steeds meer divers wordt, leidt de gestage opgang van het wereldwijde 
toerisme ertoe dat ook het buitenlandse publiek steeds meer verscheiden wordt. Dit 
maakt het er voor erfgoedwerkers niet gemakkelijker op. Daar waar gidsen, 
publiekswerkers en curatoren er vroeger van uit konden gaan dat het traditionele, 
westerse publiek over min of meer gedeelde culturele waardepatronen en 
referentiekaders beschikte, is dit nu steeds minder het geval. Wat voor implicaties heeft 
dit op de wijze waarop u zaken presenteert en uw publiek mee op sleeptouw neemt? 
Moet u uw verhaal en de wijze waarop u het vertelt aanpassen? Stelt u bepaalde zaken 
niet meer tentoon? Of doet u gewoon voort zoals vroeger? Tijdens deze sessie gaan we 
op zoek naar het meest gepaste antwoord op dergelijke vragen.  

Van “elders” en “anders”: enkele antropologische beschouwingen - Noël Salazar 
(KU Leuven) 

Cultureel erfgoed heeft heel wat belanghebbenden, gaande van de vele bezoekers tot de 
beheerders. Elke groep heeft zijn eigen interesses en referentiekaders en kijkt met zijn 
eigen bril naar het cultureel erfgoed. De manier waarop er naar cultureel erfgoed wordt 
gekeken, is met andere woorden niet noodzakelijk verbonden aan culturele diversiteit. 
Ook de motivatie van mensen die geïnteresseerd zijn in cultureel erfgoed loopt erg 
uiteen. Het is dan ook enorm belangrijk te begrijpen waarom mensen in erfgoed 
geïnteresseerd zijn.  

De manier waarop ieder van ons naar cultureel erfgoed kijkt, wordt beïnvloed door de 
eigen referentiekaders. Deze referentiekaders zijn meervoudig en gemengd en kunnen 
soms ook tegenstrijdig zijn. Meestal zijn we ons van onze eigen referentiekaders niet 
bewust. Ze komen dan ook pas boven water wanneer er conflicten optreden. Zo kan een 
verschil in referentiekaders leiden tot onbehagen. Erfgoedsites zijn plaatsen van dialoog 
waar contacten (kunnen) worden gelegd tussen verschillende culturen, maar die 
tegelijk ook een reflectie bieden op de eigen cultuur. Belangrijk bij deze dialoog is 
beschikken over empathie, verschillen kunnen/durven erkennen en er op een gezonde 
manier mee weten om te gaan. De hedendaagse discussie rond Zwarte Piet heeft bv. te 
maken met het feit dat mensen dit gebeuren vanuit verschillende referentiekaders 
bekijken. Tegelijkertijd blijft de vraag: hoever gaan we mee in andere referentiekaders?  
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Representatie heeft twee betekenissen: enerzijds iets voorstellen en anderzijds iets 
vertegenwoordigen. Beide betekenissen zijn even belangrijk als het gaat over 
erfgoedtoerisme. Representatie is echter nooit neutraal en kan een eigen leven gaan 
leiden in de publieke sfeer. Hoe het publiek een presentatie interpreteert, kan heel 
divers zijn. Het is dus belangrijk vooraf te weten wie het publiek precies is. Veel kunnen 
we leren door een bemiddelaarsrol op te nemen en op een actieve manier met ons 
cultureel erfgoed om te gaan.  

Yunsy Krols (Cimic Mechelen) 

Moeten we ons verhaal of de wijze waarop we het vertellen aanpassen? Ook hier is het 
belangrijk te weten wie de doelgroep is en wat die wil: is er bereidheid tot dialoog of 
behoudt men liever een zekere afstand? In ieder geval kunnen we Belgen met een 
migratieachtergrond niet zo maar gelijkstellen met buitenlandse toeristen. Beide 
groepen (die onderling natuurlijk ook heel verscheiden zijn) hebben een ander profiel, 
participeren omwille van uiteenlopende motieven, ervaren verschillende 
belemmeringen en hebben andere verwachtingen.   

Cimic verrichte onderzoek naar de mate waarin de verschillende sectoren erin geslaagd 
zijn hun doelstellingen omtrent culturele diversiteit te halen. Algemeen beschouwd 
slaagde niemand erin een integrale benadering te realiseren. Er werd wel sterk ingezet 
op bewustwording van culturele diversiteit.  

We kunnen verschillende soorten organisaties onderscheiden: 1) organisaties die enkel 
de buitenkant aanpakken (manier van communiceren); 2) organisaties die een andere 
blik op hun collectie werpen en op zoek gaan naar andere formats om meer publiek 
binnen te halen en 3) organisaties die hun eigen organisatie en identiteit in vraag 
stellen. Bij dit laatste organisatietype wordt het doelpubliek betrokken. De evolutie van 
type 1 naar type 3 is een geleidelijk maar noodzakelijk proces. Het is pas wanneer 
organisaties culturele diversiteit in de kern van hun werking opnemen, dat er effectief 
iets gewijzigd kan worden.  

Spiegeloefening: stel een panel samen uit uw doelpubliek. Laat dit panel reflecteren 
over uw producten en projecten.  

Tip: Handboek interculturele competentie, Cimic-Politeia (2011): 
www.politeia.be/article.aspx?a_id=HANDBO931R 

 

SamA vzw – Ümit Karanfil  

SamA vzw (Samen anders) is een organisatie die de brug wil slaan tussen de Vlaamse en 
Turkse gemeenschap via o.a. VeTo-projecten (ontmoetingen tussen beide culturen). 
Hun voornaamste doelstellingen hierbij zijn: 1) het sociaal isolement van Turkse 

http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=HANDBO931R
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ouderen doorbereken; 2) aandacht voor het gemeenschappelijke en 3) bruggen bouwen 
tussen beide gemeenschappen.  

Een VeTo-activiteit verloopt volgens een vast stramien. Telkens gaat een Turkse groep 
op bezoek in een museum of erfgoedsite. Ze worden hierbij vergezeld van een SamA-
vrijwilliger die zo nodig kan tolken. Ter plaatse worden ze begeleid door een gids. Eerst 
wordt een sfeerscheppend onthaal voorzien waarbij de gids wordt voorgesteld en 
uitgelegd wordt wat de groep van de activiteit mag verwachten. Dit is ook het moment 
waarop de gids gebriefd wordt. Hierna volgt het eigenlijke bezoek of de rondleiding. Na 
de rondleiding volgt telkens een groepsgesprek en een nabespreking. Belangrijk bij elke 
activiteit is dat deze enigszins aansluit bij de leefwereld van de doelgroep zodat 
herkenning, inleving en vergelijking mogelijk is.  

Alhoewel de organisatie van een dergelijk bezoek niet altijd evident is (noch voor de 
deelnemers, noch voor de ontvangende instelling) blijkt uit ervaring dat het heel wat 
losmaakt bij de deelnemers en erg gewaardeerd wordt. Voorlopig blijft het initiatief 
beperkt tot Oost-Vlaanderen, maar het zou fijn zijn moest het ook op andere plaatsen 
(en met andere gemeenschappen) georganiseerd worden. Vanuit het publiek was er 
alvast heel wat belangstelling.   

Meer info: www.samavzw.be/ 

 

Innoguide – Petra Huyst 

De opzet van het Europese Innoguide-project is het ontwikkelen van online lesmateriaal 
over duurzaamheid, interculturaliteit en belevingstoerisme. Naast heel wat theorie 
bevatten de modules ook oefen- en testmateriaal. Het doelpubliek bestaat in de eerste 
plaats uit  leerkrachten van gidsenopleidingen, maar het materiaal is voor iedereen vrij 
toegankelijk die wil inzetten op duurzaamheid, interculturaliteit of belevingstoerisme. 
Het is vooral nuttig voor erfgoedactoren (gidsen, publiekswerkers, 
erfgoedbemiddelaars …) die zelf en op eigen tempo hun interculturele competenties 
willen aanscherpen.   

Zie: http://learning.viaviatourismacademy.com/innoguide/  

 

Conclusie 

Het is enorm belangrijk te weten wie uw publiek of uw bezoeker is en wat hun 
verwachtingen zijn. Probeer dus voorafgaand enigszins zicht te krijgen op de culturele, 
ethische en morele referentiekaders van uw doelpubliek. Dit helpt om misverstanden en 
onbehaaglijkheid (zowel bij de organisator als het publiek) te vermijden. Ga na of uw 
doelpubliek openstaat voor dialoog of liever een zekere afstand bewaart. Door in 

http://www.samavzw.be/
http://learning.viaviatourismacademy.com/innoguide/
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dialoog te treden kan u als erfgoedwerker uw functie als bemiddelaar optimaal 
vervullen. Betrek uw doelpubliek (indien mogelijk) reeds bij aanvang, vanaf de 
ontwikkeling van uw activiteit. Het is namelijk van enorm belang dat de activiteit 
aansluit bij de leefwereld en interesses van uw publiek.  

Hoe kan uw organisatie of instelling optimaal omgaan met culturele diversiteit? Alles 
start met de bewustwording van culturele diversiteit. Het is pas wanneer de organisatie 
culturele diversiteit in de kern van haar werking opneemt en iedereen zich van deze 
culturele diversiteit bewust is, dat er effectief iets gewijzigd kan worden. Let wel: dit is 
doorgaans een geleidelijk proces dat van iedereen binnen de organisatie een zekere 
mate van engagement vergt. 


