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EEN BELEID GERICHT OP DE INTEGRATIE VAN ALLOCHTONEN? 3

Hoewel het huis van Alijn te Gent onder de noemer ‘ontgrenzing’

al waardevolle initiatieven nam, is niet iedereen het ermee eens

dat een historisch museum etnisch-culturele minderheden moet

bereiken. Sommige musea stellen dat het concept museum niet

behoort tot de culturele traditie van dit segment allochtonen of

hebben niet de financiële middelen voor grootschalige initiatieven

die slechts een beperkte groep bezoekers

(ca. 8 % van de bevolking) aantrekt. Voor

hen ligt de opdracht naar integratie van

allochtonen eerder op het terrein van

welzijn, werkgelegenheid en onderwijs.

Maar als een substantieel deel van de bevolking een toenemende

aversie ontwikkelt ten aanzien van die andere 8 %, dan moet er

ingegrepen worden en kan een museum als maatschappelijke

instelling niet afzijdig blijven. Sterker, het museum krijgt een kans

om haar maatschappelijk nut te bewijzen indien het erin slaagt om

via tentoonstellingen en projecten discussies los te weken en een

dialoog tot stand te brengen. Door dialoog kan begrip ontstaan,

kunnen vooroordelen opgeheven worden en meningen

bijgestuurd. Op die manier kan het museum een bijdrage leveren

tot het ontwikkelen van een nieuw samenlevingsmodel.

Historische musea zijn daar bij uitstek toe geplaatst: geschiedenis

leert ons dat waarden en normen evolueren en dat identiteiten

veranderen. De integratie van vreemde invloeden vormt een

wezenlijk kenmerk van onze cultuur, emigratie en immigratie

lopen als een rode draad doorheen onze geschiedenis. Als

bijkomend argument voor een allochtonenbeleid geldt dat het

omgaan met de diversiteit tussen individuen en groepen met een

verschillende achtergrond een kerncompetentie wordt voor de

veranderende arbeidsmarkten. Het museum mag in deze niet

afzijdig blijven.

Voor het Openluchtmuseum van Bokrijk zelf zijn er een aantal

inhoudelijke argumenten. Het Openluchtmuseum werd opgericht

in de naoorlogse periode om de Vlamingen noch min noch meer

een Vlaamse identiteit te bezorgen. De schok van de huidige

migratie vraagt om een nieuwe bezinning over de grondslagen

van de eigen samenleving. Wie respect voor de rechtsorde wil

bevorderen, moet zelf weten wat de regels inhouden. Wie het

cultureel erfgoed zou willen overdragen, moet een idee hebben

van wat er wezenlijk is in de eigen cultuurgeschiedenis. De migratie

zadelt ons, met andere woorden, op met vragen die gaan over de

eigen identiteit, over wie we zijn en overmorgen willen worden, over

hoe anderen in die identiteit opgenomen kunnen worden, …

Hoe kan een openluchtmuseum bijdragen

tot het maatschappelijke streven naar een

multiculturele samenleving en een inter-

culturele dialoog? Op deze vraag zijn er drie antwoorden mogelijk:

• het publiek tonen dat de eigen geschiedenis er een is van migratie,

immigratie en de integratie van vreemde invloeden;

• programma’s ontwikkelen voor volwassen allochtonen. De

allochtone jongeren kunnen bereikt worden via het onderwijs;

• de levenswijze,de dagelijkse cultuur van de immigranten zelf tonen.

HET PUBLIEK TONEN DAT DE EIGEN GESCHIEDENIS ER EEN IS

VAN MIGRATIE, IMMIGRATIE EN INTEGRATIE

Reflectie over de migratiegeschiedenis, het in vraag stellen van de

zogenaamde westerse culturele fundamenten en collectieve

herinneringen, het benadrukken van het aandeel van andere

culturen in de ontwikkeling en evolutie van een samenleving

kunnen een discussie over culturele diversiteit uit een problematische

sfeer halen en stereotiepen ontkrachten, processen van

discriminatie en racisme doorprikken. Op het terrein van de

geschiedenis van de migratie is er nog veel werk aan de winkel.

Veel onderzoek is gedaan, maar de aandacht van de onderzoekers

spitste zich meer toe op het ‘witte’ perspectief, eerder vanuit de

vraag wat migranten aan onze geschiedenis toevoegden, dan wel

hoe zij naar ons keken en hoe zijzelf hun geschiedenis zagen. Die

geschiedenis van immigratie en integratie is in Vlaanderen niet

altijd vlekkeloos verlopen. Een paar voorbeelden tonen dit aan.

In de costuymen van meerdere dorpskeuren blijkt de sterk

protectionistische houding van de dorpelingen. Iedereen van

buiten het dorp was een vreemdeling en die moesten zo veel

MULTICULTURALITEIT & MUSEA

[ Annick Boesmans1 ] ‘Multiculturaliteit en musea’ was een van de thema’s van het 36e congres

van de Association of European Open Air Musea in Schotland.2 Vijf van de

zeventien sprekers boden zich aan om rond dit thema een lezing te

geven. Onderstaand artikel geeft een korte samenvatting van de lezing

van het Openluchtmuseum van Bokrijk, de reacties van de congres-

gangers en de standpunten van de vier overige sprekers ten aanzien van

dit thema. Kort samengevat trachtte de lezing van het Openluchtmuseum

een antwoord te geven op de vraag of een museum überhaupt een beleid

moet voeren naar migranten toe en zo ja, hoe dat dan moet gebeuren.

Waar iedereen zich thuis voelt,

is niemand allochtoon.
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mogelijk worden geweerd. Vooral armen en bedelaars werden

geviseerd. In 1722 was het in Beverlo bijvoorbeeld verboden

huizen te verhuren aan vreemdelingen die niet konden bewijzen

dat ze van een ‘echt catoliek apostoliek en Rooms geloof’ waren. Zij

moesten een borg stellen  van 100 ducaten zodat ze nooit ten laste

van de armentafel zouden vallen. Het moet verder worden

onderzocht, maar hieruit blijkt alvast dat niet de etniciteit maar de

godsdienst en het inkomen belangrijker waren. De prins-bisschoppen

die onze contreien voor de Franse revolutie bestuurden, waren

vaak van Oostenrijkse en Duitse afkomst: zij brachten hun

bestuursapparaat mee en vele hedendaagse, Duits klinkende

familienamen tonen dat zij zich niet beperkten tot besturen alleen.

De massale migratie van het platteland naar de steden, zo’n 150

jaar geleden - groter dan die van vandaag - veroorzaakte aanvan-

kelijk eveneens  angst, repressie en segregatie. Geleidelijk maakte

onredelijkheid plaats voor zachte vormen van solidariteit en

integratie. Elke vergelijking met wat vandaag aan de hand is, loopt

onvermijdelijk mank. De confrontatie met honderdduizenden

allochtonen grijpt nu in totaal gewijzigde omstandigheden plaats.

Toch zijn, althans volgens Luc Huyse, dezelfde mechanismen en

reacties waarneembaar - zij het uiteraard in een hedendaagse

gedaante. In de 19e eeuw leidde de binnenlandse migratie tot totale

verpaupering. Dat is tegenwoordig niet zo: nu is de ontworteling

hoofdzakelijk cultureel van aard. Enkele componenten daarvan

zijn: het conflict tussen traditionele en moderne opvattingen over

gezinsverhoudingen, de val van de status van vader /echtgenoot

(en de diepe vernedering die ermee verbonden is), de botsing

tussen een cultuur die in het teken staat van de lotsbestemming

en een samenleving die de individuele vrijheid prioriteit geeft.

Deze cultuurschok heeft onzekerheid, angst en isolement teweeg-

gebracht bij veel migranten. Komt daarbij dat we in België een wat

aparte vorm van samenleven ontwikkelden. We zijn een land waar

ongeschreven regels veel belangrijker zijn dan wat op papier is

gezet, waar de lat van de principes zo hoog wordt gelegd dat we er

met gemak onderdoor kunnen. Wij zijn een land waar belastings-

ontduiking een nationale sport is, waar 70 % van de bevolking

meent dat ‘zwart werken’moet kunnen en velen zich heiliger voelen

dan de paus.België bezet overigens de tweede plaats in een lijst van

landen met de minst efficiënte administratie. Maar we staan op de

vijfde plaats op de lijst van landen waar het goed leven is.

EEN SPECIFIEK PROGRAMMA VOOR ALLOCHTONEN?

In samenwerking met de allochtone netwerken, kunnen groepen

aangesproken worden om naar aanleiding van inburgerings-

cursussen of cursussen ‘sociale vaardigheden’ een museum aan te

doen. Ervaring leert dat de taal vaak een barrière vormt, maar nog

meer het gebrek aan inzicht bij de gidsen in de groepen die zij

rondleiden. Om aanknopingspunten te vinden is er kennis nodig

van de achtergronden van de bezoekers: dat geldt voor het eigen

publiek en evenzeer voor allochtonen. ‘Do not underestimate the

importance of the local knowledge’ is de slogan van de HSB-bank,

die wereldwijd opereert. Kennis van de knowledge van onze

bezoekers is mutadis mutandis even fundamenteel.

Discussieonderwerpen zijn in een museum dat de geschiedenis

van het dagelijks leven evoceert talloos: in de wijze waarop met

dood, geboorte en de andere levensfasen wordt omgegaan4, maar

ook in thema’s die meer conflictrijk zijn: het dragen van de

hoofddoek, het onderdrukken van de vrouw, maagdelijkheid, … én

omgekeerd de irritaties van de allochtone gemeenschap t.a.v. de

‘westerse’ reclame en communicatie. Hoe die thema’s in beeld

kunnen worden gebracht en aangereikt als discussiestof moet

worden onderzocht. Best gebeurt dit in samenwerking met

culturele antropologen, theatermakers en allochtonen. Met

technieken die gangbaar zijn binnen het ‘human resource

management’: een organisatie die binnen een marktgebeuren

opereert dat toenemend divers is, is beter uitgerust om haar doel

te bereiken als deze diversiteit binnen de organisatie aanwezig is.

Personeel van allochtone afkomst is één van de mogelijkheden

maar of daarom alle onderschriften in het Arabisch moeten

worden vertaald, is een andere vraag.

Hoe het klassieke museumpubliek zal reageren en hoe de

allochtonen zich zullen gedragen is moeilijker voorspelbaar… De

ervaring met een Marokkaanse suppoost die als enige voorwaarde

stelde om haar hoofddoek te dragen, ligt nog vers in het

geheugen. Hoewel de meeste bezoekers weten dat onze

voorouders - en sommige kloosterzusters vandaag nog - 100 jaar

geleden het huis niet buiten gingen zonder hoofddoek, vormde

het feit dat we Vlamingen vergeleken met Marokkanen op zich al

een steen des aanstoots. Omgekeerd slaagde een groep Turkse

jongeren erin de vrouwelijke begeleider te intimideren door Turks

onder elkaar te praten en door middel van gestes aan te geven dat

zij meer in haar figuur dan in haar boodschap geïnteresseerd

waren.

Een andere mogelijkheid bestaat erin om het museum naar de

allochtonen te brengen i.p.v. omgekeerd. Het Huis van Alijn werkte

al in die richting met haar ‘identificatiekoffers’5 maar ervaringen in

het bibliotheekwezen leren dat vooral de aanwezigheid van

allochtone gidsen/medewerkers/in- of toeleiders cruciaal is om de

allochtonen te bereiken.

Multiculturaliteit & musea

Identificatiekamer, Huis van Alijn, Gent
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MUSEUM & MAATSCHAPPIJ

DE CULTUUR VAN DE ALLOCHTONEN ZELF TONEN?

Er loopt in het Openluchtmuseum een onderzoek om de tijdslijn door

te trekken tot de jaren ’60. Een van de denkpistes is om de jaren ’50 te

documenteren met een woning van een immigrant waar ‘exempla-

risch’ het integreren van de meegebrachte cultuurelementen in de

nieuwe cultuur van het gastland kan worden getoond. Voor een

museum dat de geschiedenis van het dagelijks leven toont en een

soortgelijke evolutie doormaakt als het Openluchtmuseum van

Arnhem (zie verder) biedt deze optie mogelijkheden. De mogelijk-

heid om vandaag te tonen dat nieuwe Vlamingen ook deel uitmaken

van de geschiedenis én de mogelijkheid om  jongeren die op zoek

zijn naar hun roots, niet op hun honger te laten zitten.Tenslotte, werd

het Openluchtmuseum niet opgericht om ‘verdwenen’en dus ‘vreem-

de’ cultuuruitingen te tonen? Door het duiden van hedendaagse,

vreemde culturen, bouwt het museum, mutatis mutandis, conse-

quent aan deze visie verder. Leren omgaan met gefragmenteerde

identiteiten is vandaag de dag een van de grote uitdagingen. Leren

omgaan met diversiteit en inzicht verwerven in deze processen is een

must. De impulsen vanuit de volkscultuur kunnen veelzijdig zijn. Niet

in de laatste plaats door uit te leggen hoe identiteiten gevormd wor-

den.Hoe elke identiteitsdynamiek,op welk niveau ook,wordt bepaald

door de persoonlijkheid, de omgeving en de cultuur. Dat identiteiten

niet onveranderlijk zijn en afhankelijk van de plaats en de context

kunnen wisselen.6 Onderzoek in Nederland toont dat Turkse

voetbalfans supporteren voor Turkije in een match tegen België,maar

supporteren voor België in een match tegen Nederland.

Om echte integratie te bereiken is er natuurlijk veel meer nodig. Meer

aandacht moet gaan naar tewerkstelling, onderwijs,

gezondheidszorg, huisvesting, jeugdbeleid, godsdienstbeleving, poli-

tieke rechten, interculturalisering van het onderwijs, het toekennen

van alle mensenrechten zonder uitzondering...

De conclusie van de lezing werd als volgt geformuleerd:het beeld van

minderwaardigheid van etnisch-culturele minderheden in onze loka-

le gemeenschap en het gevoel van meerderwaardigheid van autoch-

tonen zullen zich pas wijzigen wanneer niemand zich allochtoon

voelt of genoemd wordt. Maar dit multiculturalistische optimisme zal

wellicht plaats moeten maken voor pragmatisme en scepsis…

REACTIES VAN DE CONGRESSISTEN

De leden van het congres reageerden verbaasd op het feit dat in

2002 ongeveer 66 % van de vreemdelingen in Vlaanderen

onderdanen waren van de Europese Unie en dat de drie talrijkste

nationaliteiten Italianen, Fransen en Nederlanders zijn.7 Het beeld

van een neger in Schotse kilt veroorzaakte geroezemoes en een

lichte deining in de zaal. De meeste museumdirecteurs echter zien

etnisch-culturele minderheden niet als een exclusieve doelgroep.

Zij klasseren ze in de categorie: sociaal lager geplaatsten aan wie

(opgelegd van overheidswege) financiële kortingen worden toe-

gekend. Anderen gaven expliciet toe dat zij geen voorstander zijn

om het publiek, dat naar het museum komt voor een dagje uit,

lastig te vallen met maatschappelijke problemen. Ook werd de

raad gegeven om ‘niet tegen schenen te schoppen’ en niet de weg

van de missiekringen of sommige ontwikkelingswerkers op te

gaan. Er werd even lauw gereageerd op de andere lezingen.

Het museum van Jamtli (Zweden) als een museum van vele culturen 8

Het Museum van Jamtli in Zweden presenteert het cultureel

erfgoed van het Jamtland als ‘multicultureel’ erfgoed, onder andere

met programma’s waarbij bezoekers teruggevoerd worden naar

de tijd dat Denen massaal naar Amerika uitweken of waarbij ze

geconfronteerd worden met het bezoek van zigeuners in 1787.

Bezoekers maken er kennis met de vele culturen die het Jamtland

beïnvloedden en met de etnische en nationale sporen in de levens

van de mensen vroeger. Maar het museum wenst een stap verder

te gaan en wil de nieuwe culturen daadwerkelijk een plaats geven

in het museum onder het motto dat nieuwe inwoners evenzeer

het recht hebben om hun geschiedenis tentoongesteld te zien in

hun nieuwe nationale omgeving. Onder welke vorm werd nog niet

bepaald, maar de voorkeur gaat naar de heropbouw van een

asielcentrum omdat de geschiedenis van vele immigranten vaak

daar begint. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende culturen

naast elkaar te tonen. Een andere optie is de bouw van verschil-

lende migrantenwoningen (in een appartement) waar kan worden

getoond hoe elementen van de cultuur van het thuisland met

elementen van de cultuur van het gastland samen functioneren.

Project ‘You Lucky number’, Openluchtmuseum Bokrijk, 19.09.03 Project ‘You Lucky number’, Openluchtmuseum Bokrijk, 19.09.03



M
o

re
s

4
 [

2
0

0
3

] 
4

14

De cultuur van de Maramuren (Roemenië) 9

Dr. Mikai Dancus sprak over het museum in Sighetul Marmatiei

(Roemenië) waar de levenswijze van de Maramures wordt getoond.

Het gebied van de Maramuren lag op het snijpunt van verschillende

Oost- en West-Europese culturen waar zich in de loop der eeuwen

verschillende etnische groepen vestigden die in harmonie leefden

met de lokale bevolking. Cultuur, kerk en etniciteit bevruchtten

elkaar en lagen er aan de basis van een cultureel syncretisme dat

vandaag het erfgoed van de Maramuren uitmaakt. In dit museum

werden de huizen van families van  Oekraïense, joodse, Hongaarse

en Duitse minderheden overgebracht. Het zijn huizen die de

bijdragen en de specificiteit van de oorspronkelijke bevolking en

de bijdrage van de etnische minoriteiten aan het nationale

patrimonium aanwijsbaar maken. Op die wijze toont het museum

tot welke kracht het respect voor de culturele waarden van elk volk

kan leiden. Aldus wordt het fenomeen van cultureel syncretisme in

een gebied, dat thans in  het centrum van Europa ligt, als

‘voorbeeld’ bewaard voor de toekomstige generaties

De heropbouw van een Molukse barak in het

Nederlands Openluchtmuseum 

Het Openluchtmuseum in Arnhem gaat in zijn park een stukje

Molukse historie realiseren. De museumcollectie wordt aangevuld

met een barak zoals die vroeger stond in Molukse woonkampen in

Nederland. Een Molukse barak lijkt misschien een beetje een

vreemde eend in deze bijt. Dr. Jan Vaesen legde uit waarom die

keuze gemaakt werd.

Het museum veranderde de laatste jaren sterk. Er kwam een

historische tram, een  kruisgebouw uit de jaren 1950 werd

heropgebouwd, samen met een Tilburgse studentenwoning uit

1970 en er werd een, intussen internationaal bekroonde

‘herinneringsmachine’, HollandoRama, geïnstalleerd. Maar, de

échte veranderingen gaan verder.

Van een museum dat vooral gericht was op het platteland groeide

het Openluchtmuseum uit tot een museum over de cultuur van het

dagelijks leven in Nederland. Een museum waar bezoekers ervaren

hoe gewone mensen in Nederland leefden – en leven – tot de dag

van vandaag. Daarbij gaat het niet enkel om de huizen en boerderijen

waarin ze leefden of de voorwerpen die ze dagelijks gebruikten.

Vooral de verhalen van de mensen achter de dingen zijn steeds

duidelijker te zien en te horen in het Nederlands Openluchtmuseum.

Juist waar het gaat om de cultuur van het dagelijks leven is

Nederland al lang geen ‘typisch’ Nederlands land meer. Mensen

van vele nationaliteiten maken deel uit van de samenleving en de

geschiedenis van Nederland wordt steeds meer een meerstemmige

geschiedenis.Het Nederlands Openluchtmuseum wil ook die nieuwe

stemmen een eigen plek geven. In deze authentieke Molukse

barak kunnen bezoekers meemaken hoe de Molukse mensen

leefden toen ze in 1951 in Nederland aankwamen. Ze zien het

contrast tussen de kleine, bedompte woning van de grote Molukse

familie en de veel ruimere woning van de kampbeheerder. Ze ver-

nemen er hoe ze hun eten (Hollandse pot) haalden bij de gaar-

keuken, en hoe ze omgingen met de kou en de heel andere

gewoonten. Ze voelen de zorgen die ze hadden, maar ook de

samenhorigheid, die door veel oud-bewoners nog steeds

gekoesterd wordt.

‘Imbissbuden - Essen ohne Grenzen’. Project Domäne Dahlem, Berlijn 10

Domäne Dahlem werd opgericht om inwoners en bezoekers een

inzicht te geven in de landbouw en voedingsgeschiedenis van

Berlijn. Het project, waarover Peter Lummel berichtte, is een

computerspel dat grenzen wil doorbreken aan de hand van eten.

Betekenissen die door verschillende landen aan bepaalde eetbare

producten (b.v. de aardappel) gegeven worden, vormen een

onderdeel van het spel. Aanvullend wordt er getoond hoe er

bijvoorbeeld in Turkije, Joegoslavië, Griekenland en Polen ontbeten

wordt. De beelden zijn afkomstig van films die door kinderen uit

die verschillende milieus zelf werden gemaakt.

CONCLUSIE 

Als slotconclusie moeten we stellen dat het Openluchtmuseum

Bokrijk nog een eindje te gaan heeft. Een weg van gesprekken, van

studie, van prospectie en van haalbaarheidsonderzoeken.

Het multicultulturalistische optimisme maakt plaats voor een

multiculturalistisch realisme. ■
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1 Annick Boesmans is conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk.

2 Het 21e congres van de Association of European Open Air Museums

vond plaats te Glasgow van 1 tot 6 september 2003. Andere congres-

thema’s waren: Education or Entertainement en Industrialisation

3 Etnisch-culturele minderheden maken een aanzienlijk deel uit van de

Vlaamse bevolking. We zijn er ons van bewust dat er gevaar voor

verstarring ontstaat - wanneer culturele diversiteit aan de orde is - over

een tweedeling autochtoon-allochtoon. Maar omdat niet de diversiteit

an sich aan de orde is, opteren we om de term te behouden.

4 R. Pinxten, Macht en cultuur. Antwerpen/Baarn, Houtekiet,1998, p.34.

5 Deze koffers bevatten een 12-tal voorwerpen die in de buurthuizen, de

culturele centra of de moskeeën ter identificatie en ter vergelijking met

de eigen leefwereld aangeboden worden.

6 Pinxten, p.41.

7 Terwijl het aantal Italianen langzaam terugloopt, is het aantal Fransen en

vooral het aantal Nederlanders sterk toegenomen met respectievelijk

een stijging van 17 % en 33 % op 10 jaar tijd (1993-2002). De sterke

daling van het aantal Marokkanen en de halvering van het aantal Turken

is te verklaren doordat jaarlijks gemiddeld zo’n 20000 Marokkanen en

15000 Turken de Belgische nationaliteit verwerven, terwijl het aantal

nieuwe immigraties beperkt blijft. Bron: www.vlaanderen.be.

8 H. Zipsane, The Open Air Museum and its new role as a museum of many

cultures. Lezing gehouden op het 21e congres van de Association of

European Open Air Museums, Glasgow, 1-6 september 2003.

9 M. Dancus, The presentation of Ukrainian (Ruthean, Jewish, Hungarian,

German Minorities in the Village Museum of Sighetul Marmatiei, Romania.

Lezing gehouden op het 21e congres van de Association of European

Open Air Museums, Glasgow, 1-6 september 2003.

10 P. Lummel, Imbissbuden - Essen ohne Grenzen. Lezing gehouden op het 21e

congres van de Association of European Open Air Museums, Glasgow,

1-6 september 2003.


