
interculturaliteit & erfgoed 2.0
een verkenning in vogelvlucht

Migratie is meer dan het verlaten van de ene woonplaats voor een 

andere; het verandert de levens van de betrokkenen fundamenteel en 

diepgaand. Zo ook kan web 2.0 de werking veranderen van organisaties 

die hun interculturele kennis, collecties, levensverhalen en interculturele 

getuigenissen willen verzamelen of ontsluiten. Enkele voorbeelden.

[ Katrijn D’hamers ]

De meeste toepassingen die gebruikmaken van de web 2.0-
technologie, zijn websites die focussen op de ontsluiting van 
levensverhalen van migranten of die, in meer zeldzame gevallen, 
web 2.0 hanteren als een manier om de brug te maken tussen deze 
verhalen en bronnenmateriaal (foto’s, video, audio, artefacten) in 
musea of archieven.

enkele teasers
Zo surfen bezoekers van de website van het Migration Heritage 
Centre (www.migrationheritage.nsw.gov.au) langs de levens-
verhalen van migranten in Australië, ontdekken de omstandig-
heden van migratie van arbeiders afkomstig uit Estland, krijgen 
een dynamische inkijk in persoonlijke bezittingen als stille 
getuigen van migratie,… Hetzelfde, zij het uitgebreider, biedt 
de Moving Here-site (www.movinghere.org.uk). Deze website 
fungeert als een brug tussen persoonlijke verhalen van migran -
ten en materiaal verspreid over diverse archieven. De site 
enthousiasmeert bezoekers door haar aan trekkelijke en multi-
functionele aanpak om zelf ook verhalen toe te voegen of om zelf 
de eigen familiegeschiedenis te exploreren.
Dichter bij huis, in Nederland, doet de Verhalenvanger (www.
verhalenvanger.nl) ongeveer hetzelfde. De Verhalenvanger is 
zowel een methodiek om verhalen van migranten te verzamelen 
als de virtuele locatie waar de verhalen met behulp van 
archiefbronnen worden ontsloten. Ook hier kunnen bezoekers 
eigen herinneringen of anekdotes toevoegen.
Ook Xpats (http://xpats.designserver.nl), net als de Verhalen-
vanger een project van Imagine IC, rekent op de bijdragen van 
bezoekers om gedeelde geschiedenissen op te bouwen. Xpats 

is een onlineforum waarop bezoekers onmiddellijk kunnen 
reageren op beeldmateriaal uit archieven als op materiaal van 
andere bezoe kers. Bezoekers kunnen foto’s en video bekijken en 
audio beluisteren. Voordeel van deze site is dat gebruikers 
onderling informatie kunnen uitwisselen rond gedeelde geschie-
denissen, wat het ontstaan van een onlinecommunity alleszins 
bevordert.
Een forum dat niet zozeer doelt op het verzamelen of ontsluiten 
van erfgoed an sich, is de site van Netwerk CS, die dienst doet 
als dynamisch kennisplatform. Op www.netwerkcs.nl vinden 
professionals en organisaties uit de culturele sector een forum en 
een kennisplatform om ervaringen en informatie omtrent inter-
culturaliteit uit te wisselen. 

toegevoegde waarde
Al zal een webbezoek wellicht niet een bezoek aan een museum 
met de zintuiglijke gewaarwordingen van materialen zien, 
bekijken, voelen of beluisteren kunnen vervangen, toch lijkt de 
web 2.0-technologie beloftevol voor organisaties of groepen met 
interculturele inslag. De meerwaarde van web 2.0 voor inter-
culturaliteit is niet enkel de mogelijkheid om interculturele 
levensverhalen als getuigenissen van migratie bekend te maken, 
maar ook om bezoekers toe te leiden naar meer: toevoegen van de 
eigen ervaringen, her inneringen, beeldmateriaal, de mogelijk-
heden om de familie geschiedenis online te exploreren, het laten 
horen van de eigen stem,…  Zeker waar musea of archieven de stap 
nog niet hebben gezet om fysisch zulke bronnen in de collectie op 
te nemen of te ontsluiten, kan het ontstaan van een community of 
gemeenschap van gebruikers zorgen voor een netwerk aan 
informanten. Of om gekeerd, is de virtuele weg opgaan het 
uitgangspunt om de eigen collectie te linken aan de verhalen. 
Aandacht voor interculturaliteit 2.0 valt overigens goed te 
rijmen met de UNESCO Universele Verklaring betreffende 
Culturele Diversiteit (www.unesco-vlaanderen.be/culturele_diver-
siteit/index. html). In deze verklaring wordt het belang van 
culturele diversiteit benadrukt als deel van onze gemeenschappelijke 
geschiedenis. Web 2.0 geeft de mogelijkheid om de ontmoetingen 
tussen en de ervaringen met culturen beter te presenteren.
Het blijft echter de vraag in hoeverre web 2.0-toepassingen m.b.t. 
interculturele thema’s ook daadwerkelijk helpen en de beoogde 
doelgroepen te bereiken – kwestie van digitale geletterdheid en 
toegang tot computers – en in hoeverre organisaties bereid zijn 
om van interculturaliteit een prioriteit te maken. Totnogtoe lijkt 
web 2.0 (en bij uitbreiding erfgoed 2.0) jammer genoeg vaak erg 
wit gekleurd te zijn. n
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