
Van migratiemusea en nationale 
historische musea …
Een klein jaar geleden bezocht ik in Parijs de Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration. De site is gehuisvest in het monu-
mentale Palais de la Porte Dorée, voorheen het Musée national 
des arts d’Afrique et d’Océanie, en nog vroeger het Musée des 
Colonies. De Franse staat maakt ontegensprekelijk een state-
ment door dit voormalige ‘koloniaal’ museum vandaag een 
stem en invulling te geven als migratiemuseum. Ik ging er-
heen met een gezonde dosis nieuwsgierigheid over het the-
ma, maar was zelf vooraf niet zo’n groot voorstander van een 
‘specifiek, afzonderlijk migratiemuseum’ als aanpak. Nochtans 
werd ik onverwacht getroffen door de totaalervaring waar het 
museumbezoek me in onderdompelde. Met een mix van 
heden daagse kunst, feiten- en cijfermateriaal over migratie 
doorheen tijd en ruimte, persoonlijke portretten en migratie-
verhalen, sporen van migratie in het ‘Franse’ erfgoed en hoe de 
beeldvorming op migranten geëvolueerd is, tijdelijke tentoon-
stellingen, een oproep naar het publiek om ook zelf materiaal 
en verhalen aan te brengen voor ‘la Galerie des dons’… word je 
geappelleerd tot contextualisering, betrokkenheid en burger-
zin. Nog een beetje onder de indruk en in de war stond ik twee 
uur later opnieuw buiten aan de Parijse gordel. 

In heel wat landen leeft vandaag de roep om dergelijke ‘migra-
tiemusea’. Ook in Vlaanderen wordt er vanuit diverse hoeken 
gewerkt en over nagedacht. In Antwerpen opent in 2012 het 
Red Star Line Museum de deuren met als ondertitel People on 
the move, waarbij men ook het verhaal van de internationale 
menselijke mobiliteit vroeger en nu wil brengen. In 2010 werk-
te het Minderhedenforum een jaar lang samen met minder-
hedenverenigingen en erfgoedorganisaties rond het thema 
erfgoed en migratie, en ook hier keerde telkens de vraag terug 
of een groot ‘migratiemuseum’ al dan niet aan de orde was …

Gelijktijdig met het debat over migratiemusea woekeren ook 
in verschillende landen – zoals in Nederland – nieuwe plannen 
voor Nationale Historische Musea. Dit is natuurlijk geen toe-
vallige samenloop van omstandigheden. Zoals Marc Colpaert 
en Maykel Verkuyten beiden aanhalen in hun briefwisseling, 
zijn we in tijden van globalisering en individualisering meer 
dan ooit op zoek naar vormen van houvast die we in onze iden-
titeit en eigenheid proberen te vinden. De vraag wordt dan 

bovenal: hoe kan culturele identiteit en ook ‘erfgoed’ insluitend 
in plaats van uitsluitend werken? Hoe kan erfgoed toekomst
gezind in plaats van verstenend werken? Hoe kan erfgoed ver
bindend in plaats van differentiërend werken? …
Ik wil graag een aanzet tot antwoord hierop geven vanuit de 
insteek van de migratiemusea. 

erfgoed als politiek & een museum als 
oVergangsritueel 
In Parijs heb ik, mijn eerdere bedenkingen ten spijt, wel het 
heilzame en werkzame effect begrepen van een apart en speci-
fiek ‘migratiemuseum’. De expliciete focus op het migratiethe-
ma breekt de weg open naar erkenning en empowerment. Het 
kan de rol vervullen van een maatschappelijk overgangsritueel. 
Het heeft toch geen zin om tegen het verlangen naar een soort 
formele erkenning van gemeenschappen te strijden of die te 
ontzeggen, omdat net deze vraag getuigt van de wil tot inte-
gratie en volwaardig burgerschap?! Wanneer het plaatsvindt 
op een belangrijke lieu de mémoire van het nationale koloniale 
verleden, wordt bovendien een collectieve – emotionele, ethi-
sche – historische bewustwording aangesproken omtrent onze 
omgang met identiteit, diversiteit en samenleven. 
De presentatie en selectie van erfgoed is nooit waardenvrij. 
Het lezen van de geschiedenis is een politieke handeling, zoals 
Maykel Verkuyten schrijft. Dat erkennen is één ding, maar een 
stapje verder kan erfgoed ook bewust politiek (in de zin van 
moreel en maatschappelijk) ingezet worden. Erfgoed wordt 
volop ingeschakeld en gerecupereerd en is in die zin hoe dan 
ook een politiek medium. Het fenomeen van het opkomende 
volksnationalisme zul je niet tegengaan met een apolitiek erf-
goedbeleid. Tegen deze achtergrond hou ik een warm pleidooi 
voor bewust en divers waarden-vol erfgoedwerk. Ook in die 
zin is het gerechtvaardigd om het verhaal van mobiliteit en 
migratie vandaag even expliciet te belichten als een antwoord 
op voormalige (koloniale, nationale …) musea enerzijds en als 
een cultureel antwoord op maatschappelijke en politieke ten-
densen anderzijds.

Verhalen in beweging 
Van belang in dergelijk migratiemuseum is echter vooral hoe 
dit verhaal van de migratie op een indirecte, integrale, dynami-
sche, veelzijdige, participatieve … wijze in beeld komt, alsook 
de tijdelijke rol en het toekomstperspectief van zo’n museum. 
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erfgoed & migratie

Wie zal over tien jaar nog het migra-
tiemuseum in Parijs bezoeken? Die 
vraag moeten we ons ook stellen. Het 
lijkt me van belang om een dergelijk 
migratiemuseum als een overgangs-
ritueel en als tijdelijk instrument te 
herkennen. We zien anders de drei-
ging van potentiële nieuwe instituten 
al om de hoek loeren die een be-
staansrecht an sich gaan opeisen. 
 L’ histoire se répète. We moeten nieu-
we instituten met de gekende patro-
nen van verstening zien te voorko-
men … Het heeft tenslotte geen zin 
om in deze tijd – waarin we lessen 
kunnen leren uit het verleden én toe-
komstgezind duurzaam willen om-
springen met schaarse beschikbare 
bronnen en collectieve middelen – 
nog maar eens nieuwe musea in het 
leven te roepen. We zijn nog steeds op 
zoek naar een zinvol toekomstbeeld voor onze bestaande 
musea in de samenleving … 

Op termijn is de enige betekenisvolle weg die van inclusieve 
diverse erfgoedverhalen, in zoveel mogelijk van onze erfgoed-
organisaties, waarin ook symbolen, gewoontes, objecten, fees-
ten, kunsten … van onze medeburgers met wortels in de hele 
wereld een plek krijgen en deel van het grotere verhaal zijn. Dit 
soort inclusieve, diverse erfgoedverhalen worden echter traag 
geschreven; dat vraagt tijd. En de samenleving zelf blijft on-
derweg ook in beweging. Ching Lin Pang vertelde in het kader 
van het erfgoedproject van het Minderhedenforum: “In de ja-
ren 1970 was migrant zijn zeker geen probleem. Minderheden 
werden gezien als iets exotisch, iets speciaals in positieve zin. 
Pas in de jaren 1990 is dat veranderd.” Over pakweg tien jaar 
zal onze omgang met diversiteit al weer een andere zijn dan 
die van vandaag. 

In de tussentijd kan het meer dan zinvol zijn om een semi-
permanent project of museum van de migratie in het leven te 
roepen, als instrument van erkenning en transitie. 

erfgoed en migratie / al doende
Voorts zullen we vooral al doende de diverse erfgoedweg moe-
ten verkennen. In dit opzicht verschilt het werken met migra-
tie en interculturaliteit niet zoveel van werken met bv. inter-
generationaliteit. Op korte termijn (‘het migratiemuseum’) 
kan een doelgroepenbeleid efficiënt zijn, op lange termijn ech-
ter werkt een doelgroepenbeleid – tegen zijn eigen ambities in 
– stereotypen in de hand. Het werkt stigmatiserend en contra-
productief. Voor een duurzame sociale participatie (migratie 
als evident onderdeel van ons erfgoedwerk) moet veeleer een 
streven naar integratie in de samenleving meespelen, dan 
aandacht voor aparte (naast elkaar levende) doelgroepen: ga 
dus op zoek naar inclusieve werkwijzes om het interculturele 

Tentoonstelling ‘Ons verleden, onze 
toekomst’ over 15 pioniers van en voor 

etnisch-culturele minderheden.
© Minderhedenforum – Het Belang van 

Limburg, Foto: Luc Daelemans
Ching Lin Pang (47) begon haar loopbaan 
met het opdienen van dampende noedels 

in het Chinese restaurant van haar ouders. 
Momenteel schotelt ze als antropologe de 
samenleving hete migratiehangijzers voor. 
Leefde tussen twee werelden: in de ene zat 

ze op de schoolbanken, in de andere at ze 
met stokjes. Beschouwde de vele Aziaten 

in Amerika als een levend onderzoekslabo.
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te verweven in je erfgoedwerk, met oog voor diversiteit en 
ruimte voor diversifiëring. 

Voor de ontwikkeling van een inclusieve erfgoedpraktijk kun-
nen we een aantal sleutels en aandachtspunten aanreiken 
vanuit onze ervaringen bij tapis plein vzw als landelijk exper-
tisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie:

– werk op een impliciete manier: zet interculturaliteit niet als 
expliciete doelstelling in al je communicatie, maar ontwik-
kel een indirecte aanpak (een notie die ik graag deel met 
Marc Colpaert) vanuit andere thema’s of werkvormen;

– zet in op verbindende thema’s of werkvormen: gemeen-
schap, in de klassieke zin, heeft een connotatie van gelijk-
heid. De term verbondenheid daarentegen laat ruimte voor 
verschillende soorten sociale relaties en vormen van bin-
dingen gebaseerd op diversiteit;2 

– werk op een informele wijze: in informele contexten leg je 
dagelijks contact met mensen die helemaal anders zijn dan 

jijzelf – mensen uit andere culturen, met andere opleidings-
niveaus, beroepen en interesses, uit andere sociale milieus 
en van uiteenlopende leeftijden. Informele, minder strak 
gestructureerde sociale relaties werken dus vaak over groe-
pen of categorieën heen;

– maak gebruik van sociaal-ruimtelijke contexten: de buurt, 
gedeelde plekken … Werk bijvoorbeeld lokaal. Het ‘lokale’ is 
bij uitstek het maatschappelijke niveau waarop innovatie 
kan, waarop nieuwe verhoudingen tot stand kunnen ko-
men tussen mensen en organisaties. En het is bovendien 
een ideale inhoudelijke insteek om mensen te boeien en te 
verbinden, want onze leefomgeving raakt ons allen;

– denk aan DOE-gerichte werkvormen: onderzoek wijst op 
het eerder doe-gerichte karakter van maatschappelijke in-
zet bij jongeren, allochtonen en vrouwen, waardoor deze 
groepen vaak afhaken bij traditionele vormen van verbale 
representatie en participatie. Zoek een doe-gerichte aanpak 
die aansluit bij je eigen erfgoedpraktijk, met projecten die 
vaardigheden centraal stellen, het uitwisselen, tonen, aan-
leren van competenties en praktijken. Hier biedt het wer-
ken vanuit immaterieel cultureel erfgoed nieuwe en nog 
onderbenutte perspectieven!

Als uitsmijter laat ik graag Silvano Grossi aan het woord, die 
als pionier rond erfgoed en migratie geïnterviewd werd in het 
project ‘Ons verleden, onze toekomst’ van het Minderheden-
forum in 2010:
“In België heb je sportraden, cultuurraden, seniorenraden … 
en dus ook een integratieraad. Maar dat is helemaal geen op-
lossing. Ik wil niet dat andere mensen in onze plaats spreken: 
ze moeten ons als ‘allochtonen’ helpen een plaats te krijgen in 
al die andere raden. We zijn nu op het punt gekomen dat die 
integratieraad denkt dat ze het voor ons moeten doen. Maar 
dat klopt niet. Ze moeten het ons zelf laten doen, ze moeten 
ons de nodige vorming geven opdat we voor onszelf kunnen 
opkomen.” 

Laat ons als erfgoedsector alvast deze woorden ter harte ne-
men. En mét de migratiegemeenschappen zelf op pad gaan 
om migratie-erfgoed een plek te laten vinden in gedeelde en 
verbindende verhalen.

1 Jorijn Neyrinck is vergelijkend cultuurwetenschapper van opleiding en coördinator van tapis plein vzw sinds 2003. Voorheen was ze programmaverantwoordelijke 

bij de Culturele Hoofdstad van Europa Brugge 2002. Jorijn was en is steeds actief in diverse en interdisciplinaire fora waar cultuurparticipatie een rol speelt. Sinds 

2009 is tapis plein vzw erkend als landelijk expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie vanuit het Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet. De organisatie werd 

op 18 november 2010 ook erkend als geaccrediteerde organisatie bij UNESCO in het kader van de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel erf-

goed (2003). Jorijn is sinds 2008 ook voorzitster van de Vlaamse ad-hoccommissie voor immaterieel cultureel erfgoed.

2 R. Soenen, Het kleine ontmoeten. Over het sociale karakter van de stad. Antwerpen, Garant, 2006, 151 p.

Tentoonstelling ‘Ons verleden, onze toekomst’ over 15 pioniers van en 
voor etnisch-culturele minderheden.
© Minderhedenforum – Het Belang van Limburg, Foto: Luc Daelemans
Silvano Grossi (79) was vakbondsafgevaardigde en -secretaris van de 
Centrale van de Mijnwerkers. Trok als jong gastje zijn onderbroek aan 
in Italië en pas 27 dagen later weer uit in België. Geridderd door de 
Italiaanse staat. Officieel: ‘op rust’. Officieus: actiever dan ooit. Leest het 
Belang van Limburg én La Gazzetta dello Sport.
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