
MUSEUM ALS VERZAMELAAR EN GENERATOR

Musea hebben een dubbele taak: zij zijn de plek waar het cultuur-

historisch geheugen bewaard wordt, en, zij zijn zelf ook

generatoren van cultuur en identiteit. Musea bepalen mede door

hun presentatiebeleid welke spiegel de bezoeker voorgehouden

wordt. Ze tonen rolmodellen, ideaalbeelden van een streek, land,

maatschappij. Daarnaast geven musea ook symbolische waarden

mee. De voorwerpen en verhalen in een museum helpen ons

begrijpen wie wij zijn en hoe wij ons ontwikkeld hebben. Door hun

verzamelbeleid bepalen de musea voor de bezoekers van de

toekomst, die op zoek zijn naar hun wortels en hun identiteit,

welke sporen zij kunnen volgen.2 In al zijn geledingen kan het

museum een taak tot stimulering van culturele diversiteit vervullen.

BELEID

In een Algemeen Verslag van de Koning Boudewijnstichting over

de armoede uit 1994 (in opdracht van de minister van Sociale

Integratie) werd voor het eerst op beleidsniveau duidelijk gesteld

dat culturele uitsluiting een niet-ideaal omschreven probleem was

en dat vooral moest worden gedacht in termen van cultuur-

participatie.3 Het heeft echter nog verschillende jaren geduurd

vooraleer een schaars aantal gemeenten het stimuleren van

culturele diversiteit ook effectief in hun cultuurbeleid opnamen. In

Antwerpen bijvoorbeeld is sinds 2000 de cultuurparticipatie van

allochtonen een vast onderdeel van de cultuurbeleidsnota.4

Op Vlaams niveau is er ook het één en ander in beweging met

betrekking tot minderheden. Naast de nadruk op een integraal

cultuurbeleid met daarin aandacht voor culturele diversiteit, heeft

de Vlaamse regering op 19 september 2003 de nieuwe kracht-

lijnen voor het Vlaamse minderhedenbeleid goedgekeurd. Met

deze krachtlijnen wil men afstappen van de klassieke invalshoek

van integratie en uitgaan van gemeenschappelijke waarden.

Naast diversiteit zijn kwaliteit, participatie en toegankelijkheid

kernwoorden van een integraal Vlaams minderhedenbeleid.

Voorlopig is het nog wachten op de prioritaire acties die zullen

worden voorgesteld door de ICEM 5. Maar ongetwijfeld liggen hier

kansen voor musea om op deze élan in te gaan.

AANBOD

Voor de nieuwe Belgen blijken musea moeilijk leesbaar, hun

dagelijks leven is er nauwelijks gedocumenteerd of slechts erg

sporadisch terug te vinden in de collecties. Als een museum zich al

tot doel stelt om tentoonstellingen te maken waarin deze

gemeenschappen zich kunnen herkennen, dan ontbreken vaak

simpelweg de voorwerpen en verhalen en de deskundigheid

inzake verzamelen en ontsluiten bij de medewerkers. Het is dan

ook van groot belang dat de medewerkers van musea zich bewust

worden van deze nood. Men zal een begin moeten maken met het

verzamelen van de materiële én orale cultuur van allochtone

stadsbewoners.Tevens kunnen musea aantonen dat de ervaringen

van diverse bevolkingsgroepen overeenkomsten vertonen en dat

diverse groepen in het verleden en ook nu bijdragen hebben geleverd

en leveren aan de culturele identiteit van een land, streek of stad.6

Men komt bovendien ook al een eind op weg wanneer men de

bestaande collectie met ‘multiculturele ogen’ leest. Vaak bevinden

zich in de collecties wel degelijk linken met andere culturen,

waaraan men slechts weinig aandacht heeft besteed. Het feit dat

cultuurhistorische musea vaak geen erfgoed van en over etnisch-

culturele minderheden in huis hebben en over weinig kennis

beschikken om zich een idee te kunnen vormen van de diverse

levenswijzen van allochtone groepen, mag voor een stadsmuseum

geen barrière vormen, maar kan een uitdaging zijn.7 Bovendien is

het vaak niet alleen een kwestie van het niet-bezitten van materiaal,

maar wel van het naar waarde te schatten van dat erfgoed.

Een aanknopingspunt zoeken met de dagelijkse leefwereld en met

maatschappelijke onderwerpen is al een eerste drempelverlaging

voor de aantrekking van nieuwe allochtone doelgroepen. Van

belang is dat de onderwerpen op een begrijpelijke manier worden

overgeleverd.

HERKENBAARHEID

Musea zijn vaak weinig herkenbaar voor nieuwe Vlamingen (of

Belgen). Omdat allochtonen weinig tot niets van hun eigen

identiteit terugvinden in de musea, of erger nog, omdat zelfs de

erkenning dat zij in een stad wonen en leven nergens terug te

vinden is, is het voor hen niet vanzelfsprekend om een bezoek te
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[ Michelle Hotterbeekx1 ] In een samenleving waar 1 op de 10 burgers een multiculturele

achtergrond heeft, is het niet verwonderlijk dat men aandacht besteedt

aan culturele diversiteit. Het is en wordt een troef voor culturele

organisaties om met deze diversiteit zinvol om te gaan. Sinds de jaren

1990 wordt met voorzichtige stappen aan dit thema aandacht besteed in

de Europese museumwereld. Toch weten we nog niet goed hoe met

culturele diversiteit om te springen. In dit artikel worden enkele

knelpunten in verband met culturele diversiteit in musea toegelicht.

©
 Bokrijk



brengen aan een museum.8 Een museum dient dus voldoende

aanknopingspunten voor een zo groot mogelijk aantal bezoekers

te bieden. Het kan hier gaan om onderwerpen die te maken

hebben met de eigen herkomstcultuur of die ingaan op de eigen

leefsituatie zoals feesten, rituelen of eten. Een

mooi voorbeeld van het

zoeken naar

gemeenschap-

pelijkheid was

te zien in de

tentoonstelling

L’Amour Tou-

jours9, een ten-

toonstelling over

liefde, ontmoetin-

gen, samenleven,

huwelijken en an-

dere manieren waar-

op koppels elkaar

trouw beloven.

Verhalen van oude en jonge Antwerpenaren, mannen en vrouwen,

autochtonen en allochtonen, hetero’s en homo’s kwamen aan bod.

Tegelijk mag men ook niet de waarde uit het oog verliezen van het

erfgoed in de musea, dat nieuwkomers iets zou kunnen leren over

de Vlaamse samenleving, zolang ook de link naar de eigen

beleving kan worden gelegd.

Participatie is telkens het sleutelwoord. Om een tentoonstelling

een succes te laten worden, is het heel belangrijk om de doelgroep

te betrekken bij de voorbereidingen. Door ze als adviseur te

vragen bij het uitwerken van bijvoorbeeld tentoonstellingsthema’s

wordt hun reden om naar een stadsmuseum te komen hopelijk

groter. Het persoonlijk betrekken van mensen bij een tentoon-

stelling kan ook op een andere manier, namelijk door de bezoekers

zélf gedeelten van de expositie te laten invullen. Via een

mondelinge-geschiedenistraject kunnen zij hun ervaringen

vertellen: hoe het was om hier te komen en hoe de eerste

contacten verliepen. Dit zal niet alleen heel erg aanspreken, een

positieve bijwerking is dat de geïnterviewde ouderen als

ambassadeur zullen optreden en mensen werven voor de

tentoonstelling waarin ze te zien zijn. Bovendien sluit zulk traject

aan op de behoefte aan speciale projecten voor allochtone senioren.

NIET-VERTROUWD

Voor verschillende etnisch-culturele gemeenschappen behoort

het concept museum niet tot de culturele traditie, net zo min als

het bezoeken van een museum. Door culturele drempels blijven

musea vaak ‘een-ver-van-mijn-bedshow’ en komt men er niet snel

toe om er op eigen initiatief naartoe te gaan.10 Dat neemt niet weg

dat ook voor andere bevolkingsgroepen een museumbezoek

geen evidentie is.11

Terwijl de jongere generaties via school meer vertrouwd kunnen

raken met musea en erfgoed, kunnen de oudere generaties bereikt 

worden via

allochtone zelforganisaties en een aanbod aan

laagdrempelige buitenactiviteiten voor alloch-

tone gezinnen en geïnteresseerden. Uit eerdere ervaringen

blijkt dat op - onder andere - allochtonen gerichte festivalactiviteiten

rond een museum het bezoek aan dat museum kunnen

bevorderen en dat in ieder geval de bekendheid ervan in

allochtone kringen enorm toeneemt.

MOBILITEITSPATROON

Allochtonen bewandelen andere stedelijke routes, hanteren een

andere territorialiteit en kijken anders aan tegen ‘mobiliteit’ in het

algemeen. In Antwerpen bijvoorbeeld zijn de belangrijkste

museumvoorzieningen gevestigd in centrale wijken, waar weinig

allochtonen wonen. De mobiliteitspatronen van allochtone

groepen verlopen, ook na verschillende jaren en zelfs generaties

aanwezigheid in Antwerpen, vaak anders dan die van de ‘autoch-

tone’ Antwerpenaars, zodat zij minder gemakkelijk de weg naar de

musea vinden. Terwijl de modale (autochtone) Antwerpenaar er

trots op is in een ‘stad aan de stroom’ te wonen, is het erg

waarschijnlijk dat allochtone groepen uit de stedelijke periferie

niet echt het besef delen dat ze in een havenstad met een sterk

uitgebouwde culturele infrastructuur leven.12

BEREIKEN

Allochtone doelgroepen informeren zich gedeeltelijk via eigen

kanalen. Interessant zou zijn om deze kanalen en netwerken voor

publieksbereik te onderzoeken en in kaart te brengen.

Aansluitend is de afstemming van de educatieve museum-

programma’s vanuit een multicultureel perspectief iets dat

eveneens aandacht verdient. Nu de samenstelling van de

schoolbevolking steeds vaker een multicultureel karakter krijgt, is

een multiculturele visie op het educatieve museumwerk aan-

gewezen. Het is echter wel belangrijk om aandacht te besteden

aan de ouders, zodat die gemakkelijker door hun kinderen kunnen

worden overgehaald tot een museumbezoek. Daarnaast is het

belangrijk dat zoveel mogelijk allochtone organisaties worden

voorgelicht over het bestaan en de bedoeling van de activiteiten,
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zodat er mond-tot-

mondreclame op gang kan worden gebracht.13

PERSONEEL

Culturele diversiteit begint bij de overlegstructuren van de

culturele instellingen. Want ook de organisatiestructuur van een

museum moet een afspiegeling zijn van de huidige maatschappij,

met al de culturele rijkdom en diversiteit die daarbij hoort. Niet

alleen haalt het museum met de aanwezigheid van allochtone

medewerkers een inhoudelijke expertise in huis, een cultureel

divers medewerkersbestand lijkt ook vaak een voorwaarde om

presentaties vanuit een ander perspectief te bekijken. Bovendien

wordt het hoog tijd dat allochtonen ook in de culturele sector

kunnen doordringen tot de hogere echelons. Ook al willen veel

culturele instellingen interculturaliseren, toch bestaat er nog

koudwatervrees; niet uit discriminatie, maar eerder uit angst voor

het onbekende, want het gaat tenslotte ook om een verandering

in denkprocessen.14  Een belangrijke voorwaarde voor een

geslaagd intercultureel museum is de bereidheid van alle

medewerkers, zowel op stafniveau als op het niveau van de andere

medewerkers, om vanuit een multicultureel perspectief te denken

en te werken. Een belangrijke rol hierin vervullen de conservators.

Een conservator die gedreven wordt door de specifieke interesses

van verschillende groepen in andere centra en in andere culturen,

zou zeer boeiende verbindingen tot stand kunnen brengen.15

Tot op heden zijn er relatief weinig allochtonen tewerkgesteld in

de Vlaamse  musea. Het is dan ook niet helemaal ondenkbaar dat

bij het personeelskader van de musea vaak onvoldoende kennis

van de allochtone behoeften, verwachtingen of culturele

consumptiepatronen aanwezig is. Langzaam begint echter bij

verschillende musea het besef door te dringen dat er iets moet

veranderen. Het initiatief van de stad Antwerpen om bij de

allereerste aanzet voor een nieuw stadsmuseum aandacht te

hebben voor de nieuwe ontwikkelingen is dan ook lovenswaardig.

BESLUIT

De aandacht voor culturele diversiteit in een museum moet verder

gaan dan de traditionele museale taken van verzamelen, beheren,

restaureren en exposeren van materiële cultuur. Een divers

museum dient meer aandacht dan gebruikelijk is, te schenken aan

andere dan materiële cultuur (orale cultuur, beeldcultuur).

Structurele aanpassingen op het niveau van aanbod, beleid,

mobiliteit en personeel én een mentali-

teitswijziging dringen

zich op. De

huidige initia-

tieven die aan-

dacht schen-

ken aan culture-

le diversiteit,

blijven al te vaak

beperkt tot inci-

dentele gebeurte-

nissen.

Aandacht hebben

voor de samenle-

ving rond een

museum betekent ook oog

hebben voor de culturele dynamiek. Een museum moet dan ook

voortdurend de vinger aan de maatschappelijke pols houden om

een betekenisvolle spiegel van de stad te zijn en te blijven. �
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