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Een moskee verbouwen of oprichten, zo mochten initiatiefnemers

in binnen- en buitenland ondervinden, heeft immers niet enkel te

maken met de financiële draagkracht van de achterban (of de

bouwvergunning), maar ook met de beeldvorming en instemming

van omgeving en overheden. Terwijl de ene bewoner zich met

gemak kan verplaatsen in een diverse omgeving, ziet een ander

zich geconfronteerd met grenzen. Tegen het licht van de

verkleuring van hun omgeving, zien ze geen ruimte voor

expressies die afwijken van de eigen waarden. In sommige gevallen

uit dit zich in een (tijdelijke) opflakkering van een nationale of

regionale identiteit.

Pia Karlsson1 merkte op dat naar aanleiding van de bouw van een

moskee in een Zweedse stad, de buurtbewoners niet enkel een

sterk lokaal en zelfs nationaal identiteitsgevoel claimden, maar ook

dat de betreffende plaats aanleiding gaf tot de associatie en de

erkenning ervan met de notie ‘erfgoed van historisch belang’, een

associatie die tot dan toe niet werd gelegd. Zo werd een klif in de

onmiddellijke nabijheid door de volksmond uitgeroepen tot

nationaal monument. Naast de spijtige mededeling dat er geen

plaats was voor een moskee gezien de bedreiging voor het

historisch belangrijke erfgoed, waren andere argumenten “wij zijn

niet zo streng dat wij enkel plaatsen voor ons zelf voorbehouden,

maar sommige dingen moeten we voor onszelf houden” en “een

moskee hoort hier niet thuis”.

De patstelling in Zweden én in Deurne was duidelijk, ware het 

niet dat de aanvragers van beide projecten antwoordden hun

bouwproject niet als een religieus symbool te willen poneren

en zich niet te willen segregeren, dan wel om een sociale ont-

moetingsplaats te creëren die net samenleven beoogt: de moskee

zou naast de gebedsruimte ook ruimte bieden aan educatieve en

culturele activiteiten.

De vragen over identiteitsbeleving en de beleving van diversiteit

waren de uitgangspunten voor het VCV en de dienst Cultuur van

de stad Turnhout om het identiteitsgevoelen aan de hand van

feestbeleving te onderzoeken. Met de resultaten wilden de

initiatiefnemers meer inzicht krijgen in de (evolutie van de)

interculturele samenleving, voeding geven aan intercultureel leren

en zeer specifiek het lokaal cultuurbeleid beter afstemmen op de

inwoners van de stad.

ONDERZOEK NAAR FEESTBELEVING IN TURNHOUT

Tussen april en juli 2005 vulden 734 inwoners of bezoekers van

Turnhout de vragenlijst in, digitaal, schriftelijk of via een interview

bij moeilijk bereikbare doelgroepen. De vragenlijst bevatte vragen

over kenmerken van feesten, de perceptie over lokale feesten en

festivals, de beleving van kalenderfeesten en overgangsrituelen en

als extra uitstap de kennis over streekgerechten.2

De resultaten bevestigen dat feesten en identiteiten in beweging

zijn.3 Feesten veranderen, ze worden aangepast aan de

hedendaagse context. Mensen kiezen er bovendien al dan niet

bewust voor om bepaalde feestelementen mogelijk mee te vieren

naargelang hun achtergrond en hun waarden. Door hun feest-

gedrag lichten de deelnemers een tip van de sluier over hun

identiteit. Waarom kennen ze bepaalde gebruiken niet meer en

accentueren ze andere?

Indicatoren die de diversiteit van mensen en daardoor ook hun

manier van feestvieren beïnvloeden, zijn onder andere gender,

leeftijd, geloof en etnisch-culturele achtergrond. Vaak inter-

fereerden deze indicatoren met elkaar voor elk individu. Naar de

socio-economische achtergrond werd in dit kader niet geïnfor-

meerd, hoewel we uit andere onderzoeken weten dat deze ook een

invloed heeft op cultuurdeelname en wellicht ook feestbeleving.4

De dynamiek in feestbeleving komt tot uiting in enkele opvallende

resultaten: de reductie van feesten tot hun gebruiken, de kennis

over de vermeende context van feesten en de associaties die men

met feesten maakt.

ZEG ME HOE JE FEEST,
EN IK ZEG JE WIE JE BENT

Onderzoek in Turnhout
over diversiteit in feestbeleving

In september 2005 protesteerden enkele buurtbewoners van een

Deurnese wijk tegen de verbouwingsplannen van een pand tot moskee

door een Marokkaanse vereniging. Redenen voor de afwijzing waren de

zogenaamde te verwachten lawaaihinder en verkeersoverlast. Nog

anderen meenden resoluut dat de buurt verder dreigde geïslamiseerd te

worden. Of men zich nu verschuilt achter redenen zoals verkeersoverlast

of niet, dit voorbeeld, dat niet alleen staat, zegt iets over het functioneren

van en samenleven in een multicultureel samengestelde samenleving.

[ Katrijn D’hamers ]
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FEESTEN & DIVERSITEIT

FEESTGEBRUIKEN

Feesten worden vaak gereduceerd tot gebruiken zoals ‘geschenken

geven’met Kerstmis of ‘chocolade eten’met Pasen. Naargelang hun

achtergrond gaan mensen hier anders mee om. Zo waren de oudere

deelnemers in het Turnhoutse beter vertrouwd met de variatie aan

gebruiken bij bijvoorbeeld Maria Lichtmis. Vooral zestigplussers

vermeldden bij Maria Lichtmis gebruiken zoals pannenkoeken

eten, kaarsen branden of een misviering. De leeftijd was een

belangrijke factor, naast het gelovig-zijn, voor het in ere houden

van gebruiken. 27 % van de vijftigplussers vierde Maria Lichtmis

tegenover slechts 9 % van degenen jonger dan 50 jaar. Hoe jonger,

hoe meer kans dat dit beperkt bleef tot enkel het eten van

pannenkoeken. Terwijl de gebruiken bij feesten zoals Maria

Lichtmis of Onnozele Kinderen dreigen in de vergetelheid te gera-

ken – ze zijn vaak nog slechts gekend door voornamelijk zestig-

plussers – en er zich geen veranderende gebruiken rond ontwik-

kelen, zien we tegelijk dat andere feesten met hun gebruiken bij

specifieke doelgroepen dan weer meer ingang vinden. Hoewel de

meeste deelnemers Halloween als een commercieel feest waarna-

men, waren het toch vooral de tieners en twintigers die positief

stonden ten opzichte van het feest en die verschillende gebruiken

omarmden. Van de tieners en twintigers ondernam 39 % iets met

Halloween tegenover 20 % van de dertigplussers. De tieners en

twintigers deden dit vooral door het kijken naar horrorfilms, het

geven of bijwonen van een halloweenfeestje, aan de hand van

halloweenversiering, door zich te verkleden en in mindere mate via

een bedeltocht. De dertigplussers vierden Halloween eerder enkel

aan de hand van themadecoratie.

KENNIS OVER DE VERMEENDE CONTEXT VAN FEESTEN

De kennis over de vermeende achtergrond van feesten blijkt af te

hangen van kenmerken zoals gender, vertrouwdheid met een

bepaalde religie of levensbeschouwing, en leeftijd. Doorgaans

steeg met de leeftijd de bewering de achtergrond te kennen bij

feesten zoals Maria Lichtmis, Witte Donderdag of Goede Vrijdag. Er

lijkt een sterke breuk te liggen tussen degenen die geboren zijn vóór

1945 en zij die na 1945 zijn geboren. Vooral de zestigplussers

munten uit in het kunnen opnoemen van verklaringen, vooral dan

van feesten die door de deelnemers religieus werden gepercipieerd

en de associatie van feesten met religie als belangrijkste eigenschap.

Feesten zoals Pasen, Kerstmis, 1 april of Driekoningen deden bij de

verschillende leeftijdsgroepen min of meer evenveel belletjes

rinkelen.Vrouwen waren doorgaans beter dan mannen op de hoogte

van de achtergrond van feesten die vrouwen meer in de kijker

plaatsen, zoals Maria Lichtmis. Vrouwen associeerden dit feest meer

dan mannen met de eerste kerkgang van vrouwen na een geboorte.
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Grafiek: halloweengebruiken volgens leeftijd.
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Doorgaans meende men ook beter vertrouwd te zijn met feesten

uit de eigen culturele of religieuze achtergrond. Islamitische

feesten van andere culturen of levensbeschouwingen, zoals de

ramadan, het Suikerfeest of het Offerfeest, waren bijna uitsluitend

gekend door de deelnemers die verklaarden van thuis uit

vertrouwd te zijn met de islam. Door andere groepen zijn zulke

feesten nagenoeg niet gekend en bovendien participeert men er

niet aan. Dat mensen met een islamitische achtergrond wel

elementen van bijvoorbeeld Pasen of Kerstmis meevieren, is

mogelijk een indicatie voor de publieke sfeer van deze feesten

door de invloed van media, reclame en school en de introductie en

overdracht door kinderen en jongeren.

Eens deze feesten los van hun (religieuze) achtergrond gepercipieerd

worden, worden aspecten ervan mogelijk sneller overgenomen

doordat men niet langer een confrontatie ziet met de eigen

waarden. Dat dit voor de overname van elementen van islamiti-

sche feesten niet geldt, is een aanduiding dat deze feesten voor

degenen met een niet-islamitische vertrouwdheid zich nog in een

religieuze sfeer bevinden, ongeacht de waarden van solidariteit

die door de betrokken gemeenschappen aan deze feesten wordt

meegegeven. Men zou hier kunnen overwegen om een kennis-

making met zulke feesten te gebruiken als een manier van

ontmoeting, wars van religieuze connotaties.

Niet alleen de thuissituatie, gender of leeftijd hebben een invloed

op feestgedrag en identiteitsbeleving. Ook de schoolcontext en de

media zijn belangrijke informatiebronnen voor de perceptie over

bepaalde feesten en de redenen voor al dan niet meevieren.

ASSOCIATIES DIE MEN MET FEESTEN MAAKT

Waar ouderen vaak nog wel de associatie maakten tussen een

feest en zijn religieuze traditie, verdwijnt deze religieuze associatie

ten voordele van de associatie met meer seculiere gebruiken. Zo

associëren de tieners en twintigers Kerstmis bijvoorbeeld eerder

met de kerstman en met geschenken, dan met de geboorte van

Jezus Christus. En Pasen is voor alle deelnemers eerder het feest

van de chocolade eieren dan van Christus. Opvallend is verder dat

waar het ging om islamitische feesten, de respondenten die dit

vierden, niet enkel een religieuze associatie maakten, maar boven-

dien de solidariteit beklemtoonden die deze feesten kenmerkt.

Uit deze korte analyse blijkt dat mensen hun feestgedrag vaak

persoonlijk inkleuren naargelang de achtergrond die op bepaalde

momenten en in situaties de doorslag geeft: gender, religie of

levensbeschouwing, leeftijd, thuissituatie,... Het functioneren van

mensen in een multiculturele samenleving is dan ook te bekijken

vanuit verschillende invalshoeken en wars van elke stereotypering.

Zulke resultaten kunnen ook input geven aan acties om

bevolkingsgroepen beter te betrekken in een samenleving, aan

instrumenten tot toenadering, en aan het aandacht vragen voor

het diverse erfgoed van elke bewoner.

Leren omgaan met de diversiteit in een samenleving die per

definitie multicultureel is en ook altijd al is geweest, is de uitdaging

voor haar bewoners en organisaties en het beleid. Het verwerven

van interculturele competenties hoeft geen bedreiging te zijn,

maar kan net een meerwaarde vormen. Dit vraagt in de eerste

plaats een kritische zelfblik en een mentaliteitsverandering.

Zeg me hoe je feest, en ik zeg je wie je bent

Perceptie Pasen
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Grafiek: perceptie over Pasen en Kerstmis volgens leeftijd.
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TRAJECT DIVERSITEIT IN DE SECTOREN CULTUUR,

JEUGD EN SPORT

Aandacht voor diversiteit blijft/wordt de komende jaren een

belangrijk aandachtspunt voor organisaties in de sectoren cultuur,

jeugd en sport. Vanuit de zorg dat verschillende kansengroepen

(gender, ouderen, mensen met een etnisch-culturele achter-

grond, gehandicapten, e.a.)5 toegang moeten hebben tot deze

sectoren (diversiteit op vlak van medewerkers, participatie en

aanbod) loopt momenteel een traject diversiteit als samenwer-

king tussen de minister van Cultuur, Jeugd en Sport en de res-

pectievelijke sectoren. Uitgangspunt is een etnisch-culturele

insteek waarbij dwarsverbindingen met andere invalshoeken –

socio-economisch, onderwijs, welzijn,… – worden meegenomen,

zodat  participatie binnen een realistisch kader wordt bekeken en

niet teniet wordt gedaan aan de diversiteit van identiteiten.

Als eerste concretisering van de beleidslijn Diversiteit van de

minister zal op 20 februari 2006 een actieplan worden gepresen-

teerd voor de ruimere cultuur-, jeugd- en sportsector dat een

integrale visie wil uitdragen over diversiteit en dat concrete

acties zal voorstellen, onder meer op het vlak van participatie,

aanbod en medewerkers. Dit traject wordt uitgevoerd door

sectorale werkgroepen (samengesteld uit de administraties en

de steunpunten) in samenwerking met de respectievelijke sectoren

en een transversale werkgroep die de gemeenschappelijke zaken

onder haar hoede neemt. De sectorgroep Erfgoed (samen-

gesteld uit een vertegenwoordiger van de administratie BKM,

Culturele Biografie Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor

Volkscultuur) informeerde bij de erfgoedsector voor het opmaken

van een stand van zaken en aanbevelingen. Tijdens de bijeenkomst

van 20 februari 2006 zullen acties voor de sectoren cultuur, jeugd en

sport worden voorgesteld.Uit de antwoorden van de bevraagden uit

de erfgoedsector nemen we alvast volgende aandachtspunten mee.

NIET ENKEL ETNISCH-CULTUREEL

Meer diversiteit heeft slechts slaagkans wanneer men zich niet

enkel vastpint op het zogenaamde etnisch-culturele, maar ook

oog heeft voor de verbindingen in identiteiten.Vaak zullen acties

zich bijvoorbeeld eerder moeten richten tot jongerengroepen en

niet noodzakelijk etnisch-culturele groepen moeten viseren. Het

kan immers niet de bedoeling zijn om een bepaalde groep te

stigmatiseren. Heel vaak spelen ook factoren zoals de socio-

economische achtergrond een rol in cultuurdeelname en moet

dit ook tegen deze achtergrond bekeken worden.

ALLE BELEIDSDOMEINEN!

Aandacht voor diversiteit vanuit zijn brede geledingen (aandacht

voor alle kansengroepen) heeft slechts zin en slaagkans wanneer

álle beleidsdomeinen worden betrokken. Er zijn immers ver-

schillende dwarsverbindingen te maken tussen cultuurdeelname

en sectoren zoals onderwijs, tewerkstelling en welzijn. Al deze

beleidsdomeinen moeten dan ook hun verantwoordelijkheden

opnemen. Zo kunnen acties in de onderwijssector bijdragen tot

meer aandacht voor erfgoed en tot toeleiding van jongeren naar

bijvoorbeeld de erfgoedsector.

BELANG VAN DE CONTEXT!

Verschillende bevraagde organisaties hielden een pleidooi om

rekening te houden met de context van elke organisatie.

Het Suikerfeest is één van de best gekende feesten van andere religies of levensbeschouwingen bij niet-moslims. Foto: Katrijn D’hamers.

FEESTEN & DIVERSITEIT
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Zeg me hoe je feest, en ik zeg je wie je bent

1 ‘Mosques in Sweden’, Studia Fennica Folkloristica, (2004) 14, p.153-164.

2 Een samenvatting van de resultaten kan je bekijken op www.feestonder-

zoek.be.

3 Waar mogelijk werden de resultaten vergeleken met de resultaten van

onderzoeken van het VCV bij een multiculturele school in Borgerhout en

anderstalige Brusselaars uit 2003, en bij Antwerpse hogeschool-

studenten. De resultaten van deze onderzoeken bevestigden groten-

deels de resultaten binnen dit onderzoek.

4 Zie ook het onderzoek van Re-Creatief Vlaanderen over cultuur-

participatie (www.re-creatiefvlaanderen.be).

5 Het gebruik van zulke termen in het publieke debat en in regelgeving is

vaak erg onduidelijk en dekt ook heel vaak de lading niet. De

administratie Werkgelegenheid omschrijft in het kader van haar onder-

steuning van  diversiteitsplannen ‘kansengroepen’op www2.vlaanderen.be/

ned/sites/werk/documenten/div_faq_rgl.doc.

Kerstmis is ook in multiculturele wijken aanwezig
Foto: Katrijn D’hamers.

Culturele diversiteit implementeren is niet voor elke organisatie

even gemakkelijk, rekening houdende met het aantal mede-

werkers (vaak één professionele kracht, heel vaak enkel vrij-

willigers), de omgeving leent zich niet altijd in even toegankelijke

mate. Wanneer bepaalde maatregelen verplicht zouden worden,

zou dit een averechts effect kunnen hebben, want het zou organi-

saties dwingen een werking te ontwikkelen die niet realistisch is.

VERSCHILLENDE SNELHEDEN!

Niet alle organisaties zitten aan dezelfde snelheid inzake culturele

diversiteit. Sommige organisaties hebben culturele diversiteit in

de ganse werking geïmplementeerd, andere moeten nog aan

het denkproces beginnen. Deze verschillende snelheden

moeten ook op aangepaste wijze gestimuleerd kunnen worden.

STIMULEREN BETER DAN VERPLICHTEN

Stimulansen zijn beter dan verplichte maatregelen. Wanneer

maatregelen verplicht worden, gaan organisaties er zich vaak

naar gedragen – omdat het moet, omdat het extra fondsen

genereert – terwijl de context van de organisatie hier niet mee

gediend is of het proces of de overtuiging niet wordt gedragen.

TOTAALWERKING

Culturele diversiteit moet een totaalwerking zijn en gedragen

worden door de betrokkenen van een organisatie: zowel door

de hogere als de lagere kaders, zowel door de professionele

krachten als de vrijwillige krachten. Daarnaast moet culturele

diversiteit zo veel mogelijk als een vanzelfsprekendheid door-

sijpelen tot in het medewerkersbestand, in aanbod en participatie.

NOOD AAN PRAKTIJKUITWISSELING EN TIPS

De bevraagde organisaties kaartten vooral een nood aan meer

informatie- en praktijkuitwisseling aan.

BUURTWERK

De organisaties benadrukten de meerwaarde van het inschake-

len van de organisatie in buurtwerk als sleutel tot diversiteit.

Rond deze thema’s zullen mogelijkheden tot een diversiteits-

werking worden voorgesteld die betrekking hebben op

intermediaire organisaties, het beleid en erfgoedorganisaties.

Op 20 februari wordt het actieplan ‘Diversiteit in cultuur, jeugd

en sport’ gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. U maakt er

dan alvast kennis met enkele goede voorbeelden. ■

STUDIEDAG 20 FEBRUARI 

De Vooruit, Gent. Zie ook www.culturelediversiteit.be


