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Vooraf 
 

Het schrijven van een masterproef is een proces langsheen grillige paden, met stappen vooruit en stappen 

achteruit. Stappen die allemaal bijzonder en waardevol waren, en die ons meenamen doorheen een 

eigenzinnig proces om uiteindelijk in voorliggend document hun plaats te vinden.  

Onze eerste stap was de kennismaking met Jorijn, coördinatrice van het Landelijk Expertisecentrum voor 

Actieve Erfgoedparticipatie, Tapis Plein. Dat gesprek overtuigde ons allebei om de niet-zo-voor-de-hand-

liggende keuze te maken om een pedagogische masterproef te schrijven over erfgoed.  

 

Toen duidelijk werd dat ‘erfgoed’ de rode draad zou worden, doken we in de - voor ons helemaal nieuwe- 

wereld van de erfgoedliteratuur. Eens we die verkend hadden, vonden we beetje bij beetje onze weg in 

erfgoedland. We hadden de smaak te pakken om op ontdekkingsreis te gaan naar de betekenis van erfgoed 

voor andere reizigers. We besloten op onderzoek te gaan en banden aan te knopen met migranten uit Congo 

en Ecuador, twee landen die ons door vorige ontdekkingsreizen nauw aan het hart lagen. Door het 

vooruitzicht op deze ontmoetingen, raakten we geboeid door het concept van burger-zijn.  

 

Dat hele proces hebben we te danken aan veel verschillende mensen, maar in eerste instantie toch aan onze 

promotor Joke Vandenbeele. Zij hielp ons onze weg uit te stippelen op momenten dat onze masterproef een 

hectische zoektocht was. Zij gaf ons ook de ruimte om te vallen en weer op te staan, om plaatsen te ontdekken 

die we anders nooit waren tegengekomen.  

 

Onze dank gaat ook uit naar de medewerkers van Tapis Plein om mee te denken over de opzet van de 

masterproef, voor hun bereidheid mee te werken en af en toe te zwaaien van op de zijlijn.  

 

Daarnaast gaat voor de Ecuadoriaanse case erg veel dank naar de respondenten in Ecuador en België voor hun 

medewerking, gastvrijheid en bereidheid een stukje van hun verhaal te delen. Ook dank aan Lucas Spanhove, 

bezieler van VZW Esmeraldas, voor het doorgeven van de contactpersonen in België en zijn informatie en 

ervaringen over Ecuador. Tot slot wil Hanna ook graag haar dank betuigen aan de familie Barahona-Romàn, 

voor hun gastvrije ontvangst tijdens de maanden van onderzoek in Quito.  

Voor de Congolese Case wil Kimo in eerste instantie de verschillende respondenten bedanken die allemaal 

even enthousiast hebben toegezegd om te willen meewerken aan dit onderzoek, de aanmoedigingen die ze elk 

op hun eigen manier hebben gegeven en de warme ontvangst waarmee ze telkens onthaald werd. Ook Jeroen 

Markelbach, medewerker van Kuumba krijgt hier een hartelijke dankjewel voor het doorgeven van de namen 

en telefoonnummers van kandidaten voor het onderzoek.  

 

Dat de uitwerking van een meesterproef een opdracht is die veel tijd en energie vraagt, hebben we mogen 

ondervinden. Een goed evenwicht vinden tussen beide was ons niet gelukt zonder de niet-aflatende morele 

steun van onze ouders, medestudenten en vrienden. We willen hen dan ook graag via deze weg bedanken.  



 



Inhoudsopgave 
1	   Probleemstelling ............................................................................................................................1	  

1.1	   Verbreding en verdieping van erfgoed in de praktijk. Een voorbeeld: Tapis Plein................1	  
1.2	   Groeiende aandacht voor erfgoed ...........................................................................................4	  

1.2.1	   Veranderende maatschappelijke context .........................................................................4	  
1.2.2	   Ontstaanscontext van een beleid en een decreet voor erfgoed ........................................6	  
1.2.3	   Centrale thema’s in het huidige cultureel erfgoeddecreet ...............................................7	  

1.2.3.1	   Sociale en inhoudelijke verbreding...........................................................................7	  
1.2.3.2	   Culturele erfgoedgemeenschappen ...........................................................................8	  

1.3	   Onderzoeksvraag ....................................................................................................................9	  
2	   Theoretisch kader.........................................................................................................................11	  

2.1	   Het concept ‘erfgoed’: definities en tegenstellingen ............................................................12	  
2.1.1	   Definities........................................................................................................................12	  
2.1.2	   Tegenstellingen..............................................................................................................13	  

2.1.2.1	   materieel versus immaterieel erfgoed .....................................................................14	  
2.1.2.2	   kunst versus volkscultuur........................................................................................14	  
2.1.2.3	   Individu versus gemeenschap .................................................................................15	  
2.1.2.4	   Officieel versus onofficieel.....................................................................................16	  
2.1.2.5	   Positief versus negatief ...........................................................................................16	  
2.1.2.6	   Matriarchaal versus patriarchaal .............................................................................17	  
2.1.2.7	   Verleden versus toekomst.......................................................................................18	  

2.2	   Het erfgoed van de migrant ..................................................................................................18	  
2.2.1	   Culturele bagage ............................................................................................................19	  
2.2.2	   Dynamisch cultuurbegrip...............................................................................................20	  
2.2.3	   Geen intact behoud ........................................................................................................22	  
2.2.4	   Geen zuivere assimilatie ................................................................................................22	  
2.2.5	   Rugzak versus filter .......................................................................................................25	  

2.3	   Cultureel burgerschap ...........................................................................................................26	  
2.3.1	   Burgerschap doorheen de tijd: een spel van insluiting en uitsluiting ............................27	  

2.3.1.1	   Nationaal burgerschap ............................................................................................27	  
2.3.1.2	   Liberale en neoliberale burgerschapsopvattingen...................................................28	  
2.3.1.3	   Burgerschap, een spel van insluiting en uitsluiting ................................................29	  

2.3.2	   Burgerschap in de multiculturele samenleving..............................................................31	  
2.3.2.1	   Op zoek naar een meer inclusieve opvatting van burgerschap...............................31	  
2.3.2.2	   Een kosmopolitische opvatting van cultureel burgerschap.....................................32	  
2.3.2.3	   Behoren en gemeenschappelijkheid........................................................................34	  



2.3.2.4	   De problematisering van gemeenschapsvorming en sociale cohesie .....................35	  
3	   Methodologie ...............................................................................................................................38	  

3.1	   De Congolese Case ...............................................................................................................39	  
3.1.1	   Onderzoekskader ...........................................................................................................40	  

3.1.1.1	   Woord … ................................................................................................................40	  
3.1.1.2	   … en gebaar ............................................................................................................41	  
3.1.1.3	   De context ...............................................................................................................42	  

3.1.2	   Matonge Brussel ............................................................................................................43	  
3.1.3	   Verloop van het onderzoek ............................................................................................43	  

3.2	   De Ecuadoriaanse Case.........................................................................................................46	  
3.2.1	   Observaties.....................................................................................................................47	  

3.2.1.1	   Publieke ruimte .......................................................................................................47	  
3.2.1.2	   Private ruimte..........................................................................................................49	  
3.2.1.3	   Een voorbeeld .........................................................................................................50	  

3.2.2	   Interviews.......................................................................................................................51	  
3.2.3	   Respondenten.................................................................................................................53	  
3.2.4	   Leidraad en vragenlijst...................................................................................................55	  

3.3	   Analyses en interpretatie.......................................................................................................55	  
4	   Analyses.......................................................................................................................................57	  

4.1	   Congolese case: verticale analyses .......................................................................................57	  
4.1.1	   Marie-Louise..................................................................................................................57	  
4.1.2	   Euphrasie .......................................................................................................................59	  
4.1.3	   Papou .............................................................................................................................60	  
4.1.4	   Vitaline...........................................................................................................................62	  

4.2	   Ecuadoraanse case: verticale analyses ..................................................................................65	  
4.2.1	   Wilson............................................................................................................................65	  
4.2.2	   Ximena...........................................................................................................................69	  
4.2.3	   Teresa.............................................................................................................................72	  
4.2.4	   Yaku...............................................................................................................................74	  

4.3	   Congoles case: horizontale analyse ......................................................................................78	  
4.3.1	   Wat doet migratie met erfgoed : wat speelt daarbij een rol? .........................................78	  

4.3.1.1	   Contacten met het thuisfront...................................................................................78	  
4.3.1.2	   Nieuwe migranten...................................................................................................80	  
4.3.1.3	   Generatieaspect .......................................................................................................80	  
4.3.1.4	   De infrastructuur van erfgoed in het gastland.........................................................84	  
4.3.1.5	   Integratie .................................................................................................................90	  



4.3.1.6	   Discriminatie: materiële exclusie, symbolische exclusie, emotionele exclusie......94	  
4.3.1.7	   Tot slot ....................................................................................................................96	  

4.3.2	   Wat is de betekenis van erfgoed voor burgerschap?......................................................96	  
4.3.2.1	   Burgerschap (nationaal, actief, kosmopolitische opvatting van cultureel) .............96	  
4.3.2.2	   (Migranten)gemeenschap (fysiek/imaginair)..........................................................98	  
4.3.2.3	   Ruimte (exclusief/inclusief: publiek (Matonge), half publiek, privaat) ...............101	  
4.3.2.4	   Tot Slot .................................................................................................................109	  

4.4	   Ecuadoraanse case: horizontale analyse .............................................................................111	  
4.4.1	   Procesfactoren..............................................................................................................111	  

4.4.1.1	   Contacten met het thuisfront.................................................................................111	  
4.4.1.2	   Context immigratieland ........................................................................................115	  
4.4.1.3	   Integratie ...............................................................................................................117	  
4.4.1.4	   Discriminatie in het kader van integratie ..............................................................121	  

4.4.2	   Wat is de betekenis van erfgoed voor burgerschap?....................................................124	  
4.4.2.1	   Nationale opvatting van burgerschap ...................................................................124	  
4.4.2.2	   Liberale en neoliberale burgerschapsopvattingen.................................................126	  
4.4.2.3	   Kosmopolitische opvatting cultureel burgerschap................................................128	  
4.4.2.4	   Wij-zij en migrantengemeenschap........................................................................130	  

5	   Algemeen besluit .......................................................................................................................133	  
5.1	   Ter reflectie.........................................................................................................................133	  
5.2	   Burgerschap als kinderspel .................................................................................................135	  

5.2.1	   Het educatieve aspect van burgerschap .......................................................................139	  
Referentielijst ...................................................................................................................................143	  
Bijlage 1 Interviewleidraad Congolese Case ...................................................................................147	  
Bijlage 2 Interviewleidraad Ecuadoraanse immigranten in België..................................................149	  
Bijlage 3 Interviewleidraad Ecuadoranen in Ecuador......................................................................157	  
Bijlage 4 Fiche respondenten Ecuador - België ...............................................................................163	  
Bijlage 5 Analyseschema .................................................................................................................165	  
Bijlage 6 Portret Marie-Louise.........................................................................................................167	  
Bijlage 7 Portret Euphrasie ..............................................................................................................177	  
Bijlage 8 Portret Papou ....................................................................................................................185	  
Bijlage 9 Portret Vitaline .................................................................................................................195	  
Bijlage 10 Portret Wilson.................................................................................................................207	  
Bijlage 11 Portret Ximena................................................................................................................221	  
Bijlage 12 Portret Teresa..................................................................................................................231	  
Bijlage 13 Portret Yaku....................................................................................................................243	  



 



1 

1 Probleemstelling 

Erfgoed is, hoewel het oud klinkt, een erg actueel thema. Binnen het culturele veld duikt het 

concept op zeer verscheidene plaatsen op. Sprekende voorbeelden zijn de uiteenlopende initiatieven 

in 2008 rond de Expo ’58, de jaarlijkse Erfgoeddag, de nadruk die erfgoed krijgt in de visieteksten 

van Philip Van den Bossche (curator van het evenement Beaufort 03), … Het erfgoeddomein is ook 

sterk in beweging en er worden allerlei pogingen ondernomen om kwesties zoals participatie, 

democratisering, gemeenschapsvorming, de multiculturele samenleving, enz… mee inzet te maken 

van allerlei erfgoedinitiatieven. Op die manier ontstaan ook raakvlakken met de 

onderzoeksinteresses van sociale pedagogiek. Deelname aan erfgoedinitiatieven wordt ook meer en 

meer als een opstap gezien tot participatie aan het culturele en sociale leven. Dat is althans de hoop 

van het culturele erfgoedbeleid, zoals we verder zullen bespreken. Maar eerst beschrijven we hier in 

dit probleemstellende deel hoe de intentie is ontstaan bij het Landelijk Expertisecentrum voor 

Actieve Erfgoedparticipatie, Tapis Plein , om een onderzoek naar de erfgoedbeleving in Vlaanderen 

op te zetten. We hebben het daarbij ook over hoe de samenwerking tot stand is gekomen voor deze 

masterproef. Om deze vraag te kunnen kaderen in een ruimere maatschappelijke context, belichten 

we ten tweede in welke historische context erfgoed betekenis heeft gekregen en hoe daaruit 

uiteindelijk een geïntegreerd erfgoedbeleid is ontstaan zoals we het vandaag kennen. Tenslotte 

formuleren we de onderzoeksvraag van deze masterproef, volgend uit de vraag van Tapis Plein en 

uit een kritische blik op het erfgoedbeleid.  

1.1 Verbreding en verdieping van erfgoed in de praktijk. 
Een voorbeeld: Tapis Plein  

De inspiratie voor dit onderzoek kwam tot stand naar aanleiding van de hervormingen binnen het 

Landelijk Expertisecentrum voor Actuele Erfgoedparticipatie, Tapis Plein. In 2003 wordt Tapis 

Plein vzw opgericht door een groepje pas afgestudeerde, jonge mensen. Met hun ‘Projecthuis voor 

actueel en alledaags erfgoed’ willen ze in een breed netwerkverband met de erfgoedsector “speelse 

en gevarieerde initiatieven omtrent lokale geschiedenis ontwikkelen die op een actuele, 

experimentele en complementaire wijze een breed en wisselend publiek doen participeren in ons 

alledaagse erfgoed” (www.tapisplein.be). Ze gaan onmiddellijk actief aan de slag met gevarieerde 

projecten rond uiteenlopende actuele thema’s uit het roerend en immaterieel erfgoed zoals 

oorlogsverhalen, stedelijk erfgoed, buurtgeschiedenis, Unesco, ... De medewerkers van Tapis Plein 

omschrijven zichzelf nog steeds als “een pittig collectief dat u verrast met creatieve acties in het 

straatbeeld, ondeugende voetnoten en knipogen bij de feiten, stukjes geschiedenis die normaal de 

boeken nooit halen”. Ze werken met verschillende onderzoeks- en ontsluitingsmethoden zoals 
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mondelinge bronnen, publicaties, ééndagsacties, tentoonstellingen, workshops, buurtprojecten, 

enz... Ze richten zich daarbij op het brede Vlaamse publiek en een diversiteit aan doelgroepen. 

Doorheen de jaren voelt Tapis Plein zich extra versterkt in haar werking door de groeiende interesse 

voor erfgoed en het ontstaan van nieuwe initiatieven zoals de Erfgoeddag die sinds 2002 jaarlijks 

wordt georganiseerd. Doorheen de jaren ontwikkelde Tapis Plein zich tot een netwerkorganisatie 

die door haar gevarieerde menu aan experimentele projectervaringen een onderbouwde 

methodologische expertise kan uitbouwen. Vanaf januari 2007 wordt Tapis Plein vzw erkend door 

de Vlaamse Overheid als landelijke organisatie voor volkscultuur. Ze slaagt er ook in haar werking 

en functie in te passen in de nieuwe context van het cultureel-erfgoeddecreet dat op 23 mei 2008 

van kracht ging. Het decreet promoot een geïntegreerde aanpak voor erfgoedwerkingen waardoor 

Tapis Plein zich gemakkelijk kan terugvinden in de meeste aspecten van de beleidsvisie.  

In maart 2009 wordt de organisatie, in het kader van het nieuwe beleid, benoemd tot landelijk 

expertisecentrum in het werkveld. De nadruk verschuift daarmee van het begeleiden en 

ondersteunen van projecten naar het ontwikkelen van vernieuwende methodieken voor 

erfgoedparticipatie. Ook nieuwe thema's en aandachtspunten in het volksculturele domein behoren 

tegenwoordig tot haar hoofdinteresses. “Projectpioniering en projectbegeleiding, netwerkvorming, 

informatie en reflectie omtrent actuele volkscultuur wijzen zich in dit kader uit als 21ste eeuwse 

opdracht en thema voor deze organisatie” (www.tapisplein.be), aldus Tapis Plein zelf. 

Een nieuwe invalshoek roept nieuwe vragen op. Daarom wil de organisatie een breedte- en 

diepteonderzoek met betrekking tot erfgoed uitvoeren. ‘Alledaags’ erfgoed en inzicht in de rol van 

erfgoed in de samenleving vandaag staan hierbij centraal. De opzet is tweedelig. Enerzijds wil Tapis 

Plein een zo breed mogelijke laag van de bevolking bevragen over erfgoed en de betekenis daarvan 

binnen hun eigen leven (breedteonderzoek). Anderzijds wil de organisatie te weten komen hoe 

specifieke groepen binnen de bevolking erfgoed ervaren en welke vragen er leven met betrekking 

tot erfgoedparticipatie (diepteonderzoek). Onze masterproef zal een bijdrage leveren aan het tweede 

deel van het onderzoek. In samenspraak met onze promotor en de organisatie namen we het besluit 

in te zoomen op de Congolese bevolking in en rond Matonge (Brusselse wijk) en de Ecuadoraanse 

migranten die verspreid wonen over Vlaanderen. Op die manier kunnen we gaan kijken naar de 

erfgoedbeleving bij migranten op twee plaatsen en vanuit twee verschillende continenten. Daarbij is 

ook een vergelijking tussen beide groepen interessant. De migranten afkomstig uit Ecuador leven 

verspreid over Vlaanderen, maar op het eerste gezicht houden velen wel contact met elkaar en 

verzamelen ze zich bij feestelijke initiatieven van Latijns-Amerikaanse of Ecuadoraanse 

organisaties. De Congolese bevolking daarentegen leefde in de beginjaren van de migratiebeweging 

vooral geconcentreerd rond de Matongewijk in de Brusselse gemeente Elsene. Deze wijk blijft voor 

hen een belangrijke ontmoetingsplaats, ook al weken veel gezinnen de laatste jaren uit naar andere 

wijken omwille van de stijging van de huurprijzen. Met beide onderzoeksprojecten willen we 
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verhalen verzamelen over de beleving van erfgoed binnen deze twee groepen. Onze resultaten 

kunnen inzichten aanreiken die richting kunnen geven aan het ontwikkelen van eigentijdse 

erfgoedmethodieken en de begeleiding van erfgoedinitiatieven. We willen immers zicht proberen te 

krijgen op wat erfgoed betekent voor onze respondenten, wat ze met zich meedragen uit hun land 

van herkomst, hoe ze erfgoed beleven en hoe erfgoed door een leven in Vlaanderen en Brussel kan 

transformeren. Daarnaast kijken we ook naar wat hun ervaringen zijn met het culturele veld in 

Vlaanderen met betrekking tot erfgoed. Misschien organiseren ze zelf erfgoedevenementen of 

nemen ze deel aan initiatieven van organisaties die ze hier hebben leren kennen. De verhalen die 

deze bevragingen opleveren, kunnen voor Tapis Plein een inspiratie zijn bij de opzet van 

toekomstige initiatieven. Het hele onderzoek kadert dus in de zoektocht naar een dieper en meer 

divers verstaan van erfgoed en de beleving ervan in onze samenleving.  

Naast deze meer maatschappelijke relevantie, heeft deze masterproef ook een wetenschappelijke 

relevantie. In Vlaanderen is, ondanks de toegenomen aandacht voor erfgoed, nog weinig onderzoek 

verricht naar de beleving van erfgoed bij culturele minderheden. We willen daarom graag bijdragen 

aan een verstaan van de betekenis van erfgoed bij mensen van Congolese en Ecuadoraanse 

oorsprong in Vlaanderen en Brussel. We zullen gaan kijken naar wat zij als hun erfgoed 

beschouwen en hoe dat hier in België vorm krijgt. We stellen ons ook de vraag naar hun beleving 

van het erfgoed dat zij hier in België tegenkomen en de wijze waarop zij zich daartegenover 

verhouden. We zullen dadelijk kijken hoe we deze focus in de huidige beleidscontext kunnen 

terugvinden en hoe ze daarin verwoord wordt. Maar we willen verder gaan. We willen de aandacht 

voor erfgoed in dit onderzoek verder uitbreiden tot een focus op de beleving van erfgoed bij 

migranten en de betekenis daarvan voor burgerschap. We willen met andere woorden nagaan hoe 

migranten van Congolese en Ecuadoraanse oorsprong zich burger voelen in Brussel en Vlaanderen 

en welke rol erfgoed daarbij speelt. De koppeling van erfgoed en burgerschap komt niet uit de lucht 

gevallen. Zoals we verder nog theoretisch zullen duiden (zie hoofdstuk 2 Theoretisch kader), 

hebben beide begrippen een historische band die overigens nog steeds belangrijk is. Door het meer 

divers worden van de samenleving, wordt de traditionele band tussen erfgoed en burgerschap echter 

uitgedaagd. Het punt waarop erfgoed, burgerschap en migratie elkaar raken is dan ook een 

belangrijke onderzoeksinteresse naast de beleving van erfgoed bij twee groepen migranten. Door de 

aandacht voor burgerschap, krijgt het onderzoek ook een meer uitgesproken pedagogisch 

wetenschappelijke relevantie. Door de verhalen over erfgoed en burgerschap van etnisch-culturele 

minderheden te verzamelen, proberen we een bijdrage te leveren aan het verder begrijpen van 

burgerschap in een pluriforme en diverse samenleving. Dit lijken ons belangrijke inzichten in het 

kader van de huidige maatschappelijke veranderingen en bijpassende beleidsaanpak. Diversiteit en 

sociale cohesie krijgen in beleidsteksten vandaag veel aandacht. Met dit onderzoek willen we de 

opvatting van deze begrippen binnen het beleid in vraag stellen op basis van de bestaande literatuur 
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over erfgoed, burgerschap en migratie en op basis van onze interviews. We beogen geen richtlijnen 

te formuleren voor toekomstige beleidsinitiatieven in verband met erfgoed. We willen wel op zoek 

gaan naar opvattingen over burgerschap die niet exclusief van aard zijn en die het ook noodzakelijk 

maken om vragen te stellen rond erfgoed. We worden er zo toe geleid op een bepaalde manier om te 

gaan met de wijze waarop we als samenleving vandaag iets als erfgoed benoemen.  

 

Alvorens we deze onderzoekslijnen en -intenties concreet vertalen in een onderzoeksvraag, willen 

we eerst kijken naar wat er in de bredere maatschappelijke context aan het bewegen is rond erfgoed. 

We zullen met andere woorden enkele beleidsevoluties met betrekking tot erfgoed in kaart brengen 

en nagaan waartoe zij geleid hebben en wat ze ons zouden kunnen vertellen voordat we aan het 

onderzoek beginnen. We tasten decretale lijnen af en gaan op zoek naar woorden en een kader om 

erfgoed te denken en eventueel te herdenken.  

1.2 Groeiende aandacht voor erfgoed 

De veranderingen binnen de werking van Tapis Plein sluiten in feite aan bij het vernieuwde 

culturele erfgoeddecreet. Het beleid inzake erfgoed is de laatste jaren erg dynamisch. Een nieuw 

erfgoeddecreet deed zijn intrede in 2007. Cultureel erfgoed verwerft op die manier na lange tijd een 

belangrijke en zelfs stabiele positie binnen het cultuurbeleid. Daardoor verandert het veld zelf ook 

danig. 

 

In wat volgt zullen we de belangrijkste veranderingen kort toelichten, en werpen we een blik op de 

totstandkoming en de agenda van het nieuwe erfgoeddecreet dat zijn intrede deed in 2007. 

1.2.1 Veranderende maatschappelijke context 

Gielen (2005) reikt ons een aantal inzichten aan in zijn kritisch overzicht van de 

erfgoedgeschiedenis. Volkskunde als menswetenschap is ontstaan aan het einde van de 18de eeuw. 

Bij het ontstaan van de discipline werd vooral aandacht besteed aan het ‘authentieke leven op het 

platteland’. In de 19de eeuw nam, vooral met de opkomst van het nationalisme, de cultuurhistorische 

belangstelling voor volkscultuur toe. Bij het ontstaan van België als ‘natiestaat’, werd de ‘zorg voor 

het verleden’ erg belangrijk om nationale redenen. Om een gedeelde cultuur tot stand te brengen, 

werden gedeelde sociale, politieke, culturele, ... gebeurtenissen zorgvuldig geselecteerd uit het 

verleden. Deze gebeurtenissen konden gedeelde herinneringen genereren die een rol moesten spelen 

in de constructie van een (collectieve) identiteit. Geschiedenisonderwijs is daar een voorbeeld van. 

“Patrimonium of cultureel erfgoed kunnen in die zin een kind van de natiestaat genoemd worden” 

(Gielen, 2005, p. 98).  
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De 19de eeuw was cruciaal door twee tegenstrijdige, maar uit elkaar volgende tendensen. Enerzijds 

oppert Francoise Choay (in: Gielen, 2005) dat de industriële Revolutie (begin 19de eeuw) het 

werken aan een ‘nieuwe beschaving’ voorop stelde en dat bijgevolg alles wat oud was, genegeerd 

mocht worden. “De moderniteit bracht praktische en toekomstgerichte mensen voort” (p. 23), zoals 

Gielen schrijft. Anderzijds werd de volkscultuur in de 19de eeuw mee gevormd door nieuwe 

technieken die ontstonden door het streven naar die ‘nieuwe beschaving’, zoals de boekdrukkunst, 

de fotografie, de bandopnemer, ... Deze technieken werden meer en meer onderdeel van de 

algemene consumptiecultuur en de artefacten werden meer massaculturele goederen. Dit betekent 

ten eerste dat ze toegankelijker werden gemaakt voor iedereen en ten tweede ook dat een meer 

individuele beleving ervan mogelijk werd, zoals bijvoorbeeld het in stilte lezen van een boek. Wat 

ooit immaterieel was (vb. verhalen), overleeft ook nu nogal eens dankzij een mediale drager (vb. 

DVD). Met de evolutie gedurende de 19de eeuw, werd juist in een tijdperk van vooruitstrevendheid 

het bewaren en opslaan van het verleden mogelijk. Er ontstond een sterke wil tot archiveren en 

registreren. Deze hing voornamelijk samen met het streven naar accurate kennis en rationaliteit.  

 

Een tijdperk met zoveel nieuwe mogelijkheden werd ook gekenmerkt door een toenemende 

pluraliteit van de samenleving. In het zoeken naar (of het in stand houden van) een collectieve en 

een individuele identiteit kreeg de omgang met het verleden een centrale plaats.  Het collectieve en 

individuele bewustzijn in onze postmoderne - Gielen spreekt zelfs van ‘hypermoderne’- 

samenleving, is onderhevig aan constante veranderingen. We zijn steeds op zoek naar nieuwe 

dingen en vergeten liever wat vroeger gebeurde, dan kostbare tijd te moeten besteden aan het 

blijven herinneren. In beleidsteksten wordt het hedendaagse collectieve vergeten of de ‘structurele 

vergeetachtigheid’ (Gielen, 2005, p. 86) zelfs als kenmerkend gezien voor de hedendaagse 

samenleving. Volgens de filosoof Herman Lübbe induceert het helse tempo waarin onze 

geglobaliseerde wereld verandert “… een tijdelijk of blijvend gevoel van desoriëntatie en 

onzekerheid, soms van zinloosheid” (in Gielen, 2005, p. 86). Lübbe ziet echter ook een 

tegengestelde evolutie tot stand komen juist als gevolg van die ervaren ‘zinloosheid’: Deze ervaring 

wordt gecompenseerd door een verlangen om in het verleden enig houvast te vinden voor zowel een 

collectieve als een individuele identiteit. Ook in de beleidsteksten die het hebben over de 

vastgestelde ‘structurele vergeetachtigheid’, wordt gepleit voor meer herinneringswerk (Ibid).  

We zien dus tegenstrijdige tendensen aan het werk in het leven van de hedendaagse mens. Langs de 

ene kant zien we toekomstgerichtheid en de wens tot vooruitgang in een samenleving die steeds 

nieuwe mogelijkheden opent. Anderzijds blijft het verleden juist intrigeren en het lijkt een 

noodzakelijke basis te zijn voor zelfverstaan. Door het eigen verleden te herinneren vinden mensen 

een soort houvast in de wisselende en steeds meer divers wordende samenleving waar zoveel 

levenswijzen en ‘verledens’ samenkomen. Deze laatste tendens die belang hecht aan het verleden, 
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sluit aan bij de intentie van het erfgoeddiscours om mensen aan te sporen tot herdenken en 

herbeleven, tot rituelen. Wat uit deze korte analyse naar voor treedt, is een zoektocht om op een 

verantwoorde wijze om te gaan met wat als een algemene vergeetachtigheid wordt verstaan. Een 

beleid inzake erfgoed ontleent hieraan zijn geldigheid. 

1.2.2 Ontstaanscontext van een beleid en een decreet voor erfgoed 

De laatste decennia is er veel veranderd op het gebied van erfgoed. Het geïntegreerde erfgoedbeleid 

dat vandaag aan de orde is, heeft een lange weg achter de rug. We belichten kort enkele evoluties 

die voor de beleidsontwikkelingen relevant zijn geweest en ons misschien tonen waarom 

beleidsmakers vandaag hebben gekozen voor bepaalde specifieke aandachtspunten.  

Sinds het ontstaan van een erfgoedbeleid in 1999 is de aandacht voor erfgoed nog meer 

toegenomen. De reden waarom de totstandkoming van een geïntegreerd erfgoedbeleid een hele tijd 

in beslag nam, is onder meer te wijten aan het verdeelde politiek veld in ons land. De toewijzing 

van de bevoegdheid voor een beleid liet een hele tijd op zich wachten. Een andere reden is dat het 

begrip ‘cultureel erfgoed’ zelf pas aan haar optocht begon vanaf de jaren ’60, toen ook de UNESCO 

de term begon te gebruiken. In het begin van haar bestaan (ongeveer tot eind de jaren ’70) omvatte 

de notie echter enkel de materiële en fysieke kant van het erfgoedverhaal. Mede door toedoen van 

het recente erfgoedbeleid werd het begrip erfgoed opengebroken naar het bredere culturele veld. Zo 

stellen Corijn en Van Hoestenberghe (2002): “Enerzijds wordt het erfgoed, materieel en 

immaterieel, gemobiliseerd in artistieke en sociaal-culturele projecten. Anderzijds wordt aandacht 

gevraagd voor de actuele alledaagse cultuur” (p.16). Deze verruiming van het concept erfgoed ging 

hand in hand met een verbreding van het publiek. Het bereiken van een breed publiek blijft tot op 

de dag van vandaag een centraal aandachtspunt en is te verklaren vanuit een poging om de 

verdeeldheid tussen sociale lagen in de bevolking weg te werken. De intentie van Tapis Plein en 

deze masterproef getuigen daar ook van. Met de sociale verbreding wil men een punt zetten achter 

het eenzijdig ouderwetse en bestofte imago van volkscultuur en erfgoed. Erfgoed wordt steeds meer 

gezien als iets dat zijn waarde ontleent aan de actieve verbinding met actuele culturele praktijken en 

met het leven van de mensen vandaag en in de toekomst. Pas als erfgoed op die manier wordt 

benaderd en beleefd, kan het plaats en betekenis krijgen in de actuele samenleving, zo luidt het in 

de actuele literatuur en de beleidsteksten in verband met erfgoed.  

In mei 2001 publiceerde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een Informatiebrochure 

Cultureel Erfgoed, twee jaar na de totstandkoming van het professionele erfgoedbeleid. In datzelfde 

jaar wordt in een beleidsbrief geopperd dat er een stijgende noodzaak is aan een erfgoedbeleid. 

Werken aan cultureel erfgoed als schaars economisch goed zou bijdragen tot economische groei en 

het “bezorgt Vlaanderen een krachtig profiel” (Corijn & Van Hoestenberghe, 2002, p.19). Ook zou 

erfgoed volgens de beleidsbrief een maatschappelijke taak kunnen vervullen met betrekking tot 
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diversiteit. Zo luidt het dat het behoud van erfstukken belangrijk is omdat deze ons meer expliciet 

de multiculturaliteit tonen die er altijd al geweest is. Erfgoed wordt hier ingezet om een bepaalde 

opvatting over de samenleving kracht bij te zetten. Beleidsmakers trachten via een erfgoedbeleid 

dus een gemeenschapsgevoel te construeren. Er wordt gesteld dat sociale cohesie voortvloeit uit 

erfgoedinitiatieven en mensen een gevoel van verbondenheid binnen een grote groep verschaft. 

Erfgoed zou ook nauw verbonden zijn met de eigenheid van een regio en op die manier bijdragen 

tot de identiteitsconstructie van een (regionaal) gemeenschapsgevoel. De inhoud van deze 

beleidsbrief geeft tenslotte de formele aanzet tot de formulering van een uitgewerkt Cultureel 

erfgoeddecreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams 

cultureel-erfgoedbeleid. Dat Vlaamse decreet ging van kracht op 23 mei 2008 en zal van toepassing 

zijn voor een beleidsperiode die startte op 1 januari 2007 en eindigt op 31 december 2011.  

In onze bijdrage tot het diepteonderzoek van Tapis Plein willen we op een andere manier naar 

erfgoed kijken en een andere weg inslaan. We gaan niet direct uit van de gemeenschapsvormende 

effecten en de taak die aan erfgoed toegeschreven kan worden om diversiteit in de samenleving 

aanvaardbaar te maken. We kijken wel naar wat erfgoed kan betekenen voor een persoon zonder dat 

deze persoon direct het onderwerp van inclusie en behoren moet vormen.  

 

In het volgende deel belichten we enkele concepten die centraal staan in het nieuwe decreet en die 

ook voor deze masterproef van belang zijn.  

1.2.3 Centrale thema’s in het huidige cultureel erfgoeddecreet 

1.2.3.1 Sociale en inhoudelijke verbreding 

Het hedendaagse cultureel erfgoedbeleid, met als kers op de taart het nieuwe decreet, werd 

vormgegeven vanuit twee hoofdaccenten of twee verbredingen. Naast conservatie en ontsluiting 

krijgt de maatschappelijke inbedding ten eerste een belangrijke plaats toebedeeld. Deze verbreding 

of verruiming wil erfgoed een meer sociaal karakter geven.  

De publieke of sociale verbreding houdt in dat erfgoed in het decreet wordt beschouwd als 

belangrijk voor iedereen, dus zowel voor het individu als voor de hele gemeenschap. Sinds de jaren 

’80 is de publieksgerichte functie van erfgoed veld gaan winnen. Erfgoed moet tegenwoordig 

‘publieksvriendelijk’ en laagdrempelig zijn, het omhult een gemeenschapsvormende functie en 

moet maatschappelijk verankerd zijn. Ook in het decreet dat vandaag van kracht is, komt deze 

gerichtheid duidelijk naar voor. Cultureel erfgoed kan volgens het beleid bijdragen tot de 

“ontwikkeling van een cultuurhistorisch referentiekader, tot het verhogen van de individuele 

culturele competentie, tot een ‘cement’ voor de samenleving, tot gemeenschapsvorming” (Corijn & 

Van Hoestenberghe, 2002, p.20). Hier zien we weer de sterke nadruk op sociale cohesie door 

middel van erfgoed terugkeren. Concreet richt men zich met deze sociale verbreding zowel op 
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intellectuelen als op arbeiders, allochtonen en andere groepen en beoogt men hiermee een 

verschuiving van “hoogculturele of volksculturele artefacten naar geleefde of alledaagse cultuur” 

(Gielen, 2005, p. 28).  

De tweede verbreding is meer inhoudelijk van aard. Hierin wil het decreet de betekenis van erfgoed 

zelf verruimen. Objecten of tradities die van oudsher een plaats kregen in musea, archieven en 

monumenten zijn niet langer uitsluitend de invulling van erfgoed. Ook alledaagse artefacten zijn 

tegenwoordig het erfgoedlabel waard. Gielen verwoordt de doelstellingen van het decreet en wat het 

met deze verbredingen tracht na te streven:  

Het cultureel erfgoed bestaat slechts als het voortdurend wordt herdacht en herbenaderd 

hier en nu en in de toekomst. Ook de dingen bestaan niet zonder het weefsel van verhalen 

om hen heen. Met deze verbreding moet erfgoed betrekking hebben op de hele bevolking 

en aldus een laagdrempelig statuut genieten. Alleen wanneer het wordt getoond aan iemand, 

aan het publiek, kan iets bestaan als een erfgoedstuk. (Gielen, 2005, p. 91) 

 

Uit dit citaat komt weerom naar voor dat erfgoed actueel is, maar dat het ook de nodige zorg en 

ontsluitende initiatieven vraagt. Zoals hieronder zal blijken, nemen erfgoedgemeenschappen onder 

andere om die reden aan belang toe. Dat element uit het beleid nemen we graag mee om wat verder 

door te denken. Daarnaast krijgt ook het immateriële aspect van erfgoed de nodige aandacht. 

Erfgoed bestaat, volgens het decreet, echter maar voor zover het publiek gemaakt wordt. Daardoor 

komt meer aandacht te liggen op de plaats van erfgoed in de publieke ruimte en neemt het belang af 

van verborgen erfgoed, zoals bijvoorbeeld erfgoed dat terug te vinden is in archieven. Een 

kanttekening die we hierbij kunnen maken, is dat we in ons onderzoek erfgoed ook zullen 

benaderen in een huiselijke en persoonlijke context. We stellen de vraag naar het erfgoed dat zich 

bij de mensen bevindt en aldus niet ontsloten is of publiek is gemaakt. Ook dat is erfgoed en 

waardevol voor degene die het beleeft. 

1.2.3.2 Culturele erfgoedgemeenschappen  

Een ander belangrijk aandachtspunt in het Erfgoeddecreet is het nieuwe begrip 

‘Erfgoedgemeenschap’ (Kaderconventie van de Raad van Europa vermeld in: Faro, 27 oktober, 

2005). Het recht op erfgoed wordt in de Kaderconventie gekoppeld aan de plicht het eigen erfgoed, 

maar ook dat van anderen, te respecteren. Erfgoedgemeenschappen krijgen hier een sleutelpositie in 

toegedicht.  

Een cultureel-erfgoedgemeenschap wordt omschreven als een groep organisaties en personen die 

een bijzondere waarde hechten aan specifieke aspecten van het cultureel erfgoed en die deze 

aspecten wensen door te geven aan toekomstige generaties (Memorie van toelichting bij het 

Voorontwerp van Cultureel-erfgoeddecreet, 2008). Wij behoren in dit perspectief allemaal, bewust 
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of onbewust, tot één of meerdere cultureel-erfgoedgemeenschappen door gemeenschappelijke 

interesses en de passie en zorg voor een bepaald type cultureel erfgoed. Het behoren tot een 

cultureel-erfgoedgemeenschap vertelt dan iets over de verhouding die we hebben tot (aspecten van) 

het cultureel erfgoed van een gemeenschap.  

Cultureel-erfgoedorganisaties zijn in het nieuwe decreet belangrijke stakeholders in een cultureel-

erfgoedgemeenschap. Ze hebben een ankerfunctie of een voorbeeldfunctie en zorgen vaak voor het 

cement binnen een cultureel-erfgoedgemeenschap. Het is een rol die zowel landelijke musea, 

landelijke culturele archiefinstellingen, landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur, 

landelijke expertisecentra cultureel erfgoed als het samenwerkingsverband van erfgoedbibliotheken, 

de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, … op zich kunnen nemen. Met de centrale plaats die culturele 

erfgoedgemeenschappen krijgen, wil het nieuwe decreet bewerkstelligen dat nog meer (groepen 

van) mensen zich bij het cultureel erfgoed betrokken voelen, zo staat in de beleidsbrief van gewezen 

Minister Anciaux (2008). 

1.3 Onderzoeksvraag 

Wat we doorheen bovenstaande analyse  zien, is dat beleidsinitiatieven rond erfgoed hun relevantie 

steeds lijken te zoeken in gemeenschapsvormende waarden en manieren om iedereen in de 

samenleving te betrekken via erfgoed. Uit de invulling die het beleid geeft aan sociale en 

inhoudelijke verbreding komt dit duidelijk naar voor. Waar het beleid aan voorbij lijkt te gaan, is 

dat begrippen als gemeenschapsvorming, sociale cohesie, identiteitsconstructie… een problematisch 

aspect hebben. Het beleid neemt deze begrippen echter kritiekloos over in zijn eigen discours. In 

deze masterproef pluizen we deze begrippen verder uit en gaan op een eigenzinnige manier op zoek 

naar een meer eigentijdse invulling ervan in relatie tot erfgoed en burgerschap in een diverse 

samenleving. De hieruit afgeleide onderzoeksvraag die we zullen meedragen en hanteren luidt ten 

slotte als volgt:  

 

 Welke rol speelt erfgoed, zowel uit het land van oorsprong als uit het gastland, in het leven 

van Congolese en Ecuadoraanse immigranten in België en wat betekent dat voor de wijze 

waarop zij zich als burger ervaren?  

 

Om een antwoord te vinden op deze vragen lichten we in het hierop volgende hoofdstuk eerst 

enkele concepten in verband met erfgoed toe, die een kadering kunnen vormen van waaruit we 

kijken naar de veranderingen die het gevolg kunnen zijn van migratie. Vervolgens zullen we 

trachten zicht te krijgen op enkele belangrijke thema’s die betrekking hebben op processen van 

migratie, gemeenschapsvorming en de link tussen migratie en erfgoed om daarna dieper in te gaan 
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op vormen van burgerschap en te kijken hoe we met ons onderzoek een weg kunnen uitstippelen 

tussen deze verschillende concepten.  
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2 Theoretisch kader 

In dit deel van onze masterproef diepen we enkele concepten, aangereikt in de probleemstelling, 

verder uit. Waar we in de probleemstelling zicht wilden krijgen op een aantal recente 

beleidsontwikkelingen waarbinnen erfgoed zich situeert en op de werking van de erfgoedorganisatie 

Tapis Plein, zullen we in dit hoofdstuk vooral ingaan op de maatschappelijke betekenis van erfgoed.  

In een eerste deel proberen we op basis van bestaande definities van erfgoed en tegenstellingen die 

in de literatuur naar voor komen, een ruimte te creëren waarbinnen we over erfgoed kunnen 

spreken. We kiezen er bewust voor geen affirmatieve definitie te ontwikkelen, omdat deze exclusief 

kan zijn, maar uit te blijven gaan van een vraag (zie deel 2.1). 

In de twee volgende delen bekijken we de maatschappelijke kant van erfgoed. We ontwikkelen een 

theoretische achtergrond voor de sociale verbreding die in het cultureel erfgoeddecreet centraal 

staat. We gaan na in hoeverre de assumpties uit het decreet met betrekking tot identiteitsconstructie, 

gemeenschapsvorming, sociale cohesie,… overeenkomen met literatuur inzake migratie en cultureel 

burgerschap. De keuze voor de Ecuadoraanse en Congolese case impliceert een achtergrond van 

migratie. Aangezien we ons met onze cases richten op twee groepen met wortels in een overzeese 

cultuur, willen we in dit conceptueel kader nagaan hoe we kunnen kijken naar de ervaringen die 

migranten hebben met erfgoed uit het land van herkomst en het land van aankomst en welke 

betekenis erfgoed heeft in het dagelijkse leven van mensen die in een ander land gaan leven dan 

waar ze geboren werden of waar hun familie en/of hun thuis is. Welke processen ondergaat erfgoed 

door migratie en welke vorm neemt het aan in de nieuwe omgeving? Dit zijn onderwerpen die in 

het tweede deel van dit theoretische kader aan bod komen (zie deel 2.2).  

In een derde deel blijven we niet bij het concreet beschrijven van erfgoedprocessen in de context 

van migratie, maar willen we nagaan hoe we vanuit het perspectief van cultureel burgerschap op 

een niet-exclusieve manier over erfgoedparticipatie kunnen denken. We willen zicht krijgen op wat 

cultureel erfgoed kan betekenen voor gemeenschapsvorming en identiteit in een samenleving waar 

diversiteit zichtbaar aanwezig is en welke rol het eventueel kan spelen bij het tot stand komen van 

een gevoel van behoren. We gaan op zoek naar een vorm van cultureel burgerschap die inclusief 

werkzaam kan zijn in de publieke ruimte. Onze focus ligt daarbij niet meer specifiek bij 

migrantengroepen, maar verbreedt zich meer naar de totaal aanwezige diversiteit binnen onze 

samenleving (zie deel 2.3).  

 

In een volgend stadium zullen we deze inzichten en concepten onderwerpen aan een empirische 

toetsing met betrekking tot onze twee exemplarische cases.  



12 

2.1 Het concept ‘erfgoed’: definities en tegenstellingen  

2.1.1 Definities 

Uit de beknopte geschiedenis van de organisatie van erfgoedbeleid, komt duidelijk naar voor dat het 

begrip erfgoed aan veranderingen onderhevig is geweest. Dat is trouwens nog steeds zo. Erfgoed 

heeft verschillende betekenissen en wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Wanneer we 

kijken naar de erfgoedorganisatie Tapis Plein zien we dat zij ervoor koos om niet te werken met een 

enge definitie van erfgoed. De organisatie vindt het belangrijk de dialoog gaande te houden over 

wat mensen als erfgoed ervaren. Het erfgoed dat Tapis Plein centraal stelt, is niet het erfgoed dat in 

musea wordt bewaard, maar het erfgoed dat mensen thuis bewaren en beleven en dat vaak onbewust 

een belangrijke plaats in hun leven inneemt.  

 

Hoewel Tapis Plein niet uitgaat van een bepaalde definitie, ondernemen we hier toch een poging tot 

het zoeken van een zekere omschrijving van erfgoed. Gielen (2007) waarschuwt immers voor de 

tendens waarbij erfgoed een paraplubegrip wordt voor alles en niets. Wij trachten hier dan ook om 

erfgoed een zekere afbakening te geven en het begrip werkbaar te houden, zonder daarbij te 

vervallen in onvruchtbare tegenstellingen zoals belangrijk en minder belangrijk erfgoed, goed en 

slecht erfgoed, … Deze tegenstellingen kunnen immers uitsluiting in de hand werken. We zien onze 

zoektocht naar een mogelijke omschrijving eerder als een evenwichtsoefening tussen een te strakke 

definitie en een te overkoepelend begrip zonder inhoud. Deze oefening kan opgevat worden als een 

poging om erfgoed betekenis te geven zonder haar te reduceren tot een exclusief concept.  

In onze zoektocht naar de betekenis van erfgoed zijn we op zeer uiteenlopende definities gestoten 

die elk hun eigen accenten leggen. We gingen bij verschillende instanties en op verschillende 

plaatsten op zoek om een zo gevarieerd mogelijk beeld te krijgen van de wijze waarop erfgoed 

begrepen kan worden (www.wikipedia.be; Van Dale (1976); Environmental Protection Agency van 

Queensland (in Howard, 2003); www.erfgoedcelterf.be). Uit deze verkenning konden we besluiten 

dat iedere definitie enkele aspecten van erfgoed weergeeft, maar tegelijkertijd andere aspecten 

helemaal uit het oog verliest, waardoor de rijkheid van het begrip niet echt tot zijn recht komt. 

Bovendien kwamen we tot de conclusie dat hoe concreter de definities, hoe problematischer ze zijn. 

De betekenis van erfgoed wordt vaak verengd tot een bepaald soort erfgoed, een bepaalde soort 

erfgoedpraktijken, … Dat plaatste ons voor een moeilijkheid omdat we toch een zeker handvat 

nodig hadden om te bepalen wat erfgoed is en wat niet. Naar analogie van de aanpak van Howard, 

besloten we niet te werken met een definitie, maar met een vraag. We formuleerden daarom de 

vraag:: “Wat vinden mensen de moeite waard om te bewaren?”om te weten te komen wat erfgoed 

is voor mensen. Het antwoord op die vraag kan alle richtingen uitgaan en laat daardoor ook toe dat 

verschillende betekenissen en belevingen van erfgoed aan bod kunnen komen. Met Howard (2003) 
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gaan we ervan uit dat de uiteenlopende antwoorden die mensen op deze vraag kunnen geven, 

verwijzen naar erfgoed. Aangezien alles dat bestaat en bestaan heeft in principe door iemand als 

erfgoed kan opgeëist worden, is de enige manier om erfgoed te onderscheiden, op zoek te gaan naar 

de betekenis die eraan gegeven wordt. In die zin zijn erfgoedgemeenschappen een handige indicator 

voor wat als erfgoed wordt aanzien. Omgekeerd mogen we er niet vanuit gaan dat alles wat erfgoed 

is, ingebed zit in een gemeenschap. Een bepaalde traditie of voorwerp kan ook erfgoed zijn zonder 

dat daar een hele gemeenschap rond bestaat. Individuele of persoonlijke tradities en voorwerpen 

kunnen ook erfgoed zijn. De manier om uit te maken of het om erfgoed gaat is zich de vraag te 

stellen of er iemand is die dat bepaalde object of gebruik de moeite waard vindt om te bewaren.  

 

2.1.2 Tegenstellingen 

Met de vraag die we hebben geformuleerd om te onderzoeken wat erfgoed kan betekenen, mogen 

we verwachten dat we heel uiteenlopende antwoorden zullen krijgen. Om toch enige structuur te 

brengen in de antwoorden die de vraag naar wat erfgoed is kan genereren, hebben we op basis van 

de literatuur van Gielen (2007) en Howard (2003) een hele reeks dimensies verzameld van waaruit 

erfgoed beleefd en gedacht kan worden.  

We zetten daarbij telkens twee begrippen tegenover elkaar die allebei van belang zijn binnen het 

denken over erfgoed. Het is niet de bedoeling hiermee te insinueren dat erfgoed ofwel het één, 

ofwel het ander is. In veel gevallen situeert erfgoed zich op een continuüm tussen de beide 

begrippen of overlappen beide begrippen elkaar. Wat ons interesseert is de ruimte die ontstaat 

tussen de begrippen. Dit is een mogelijke ruimte waarbinnen over erfgoed gedacht kan worden. We 

pretenderen immers niet volledig te zijn in onze uiteenzetting. De bedoeling van deze manier van 

werken is enerzijds om een mogelijke ruimte uit te tekenen waarbinnen erfgoed betekenis kan 

krijgen. Anderzijds maakt het gebruik van deze begrippen ons aandachtig voor de verschillende 

dimensies die het concept erfgoed bepalen. De besproken begrippen zullen we in het onderzoek 

opnieuw bespreken, daarom stellen we na elke tegenstelling telkens enkele vragen als richtlijnen 

voor het onderzoek. Tot slot kunnen de dimensies ook een kader vormen, dat onvermijdelijk 

onvolledig is, maar dat ons desalniettemin attent kan houden op de multidimensionele betekenis van 

het begrip erfgoed. Gielen (2005) wijst ons er alleszins op dat in een vluchtig tijdperk als het onze 

vaak moeite gedaan moet worden om ook aandacht te hebben voor het oude, dat anders dreigt te 

verdwijnen door de eenzijdige aandacht op wat ons nu omringt in het heden, en alleen maar in het 

heden.  

We zullen na elke tegenstelling enkele vragen formuleren die we willen meenemen in ons 

onderzoek. 
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2.1.2.1 materieel versus immaterieel erfgoed 

Een eerste en vaak voorkomend onderscheid binnen erfgoed wordt gemaakt tussen materieel en 

immaterieel erfgoed. Hoewel de grens op het eerste gezicht duidelijk is, is veel erfgoed niet strikt 

onder te brengen in één van beide begrippen. Materieel erfgoed enerzijds, kan vaak maar ten volle 

begrepen worden als we ook rekening houden met de immateriële aspecten die het betekenis geven, 

zoals de verhalen die erover verteld worden, de beelden die we er ons bij voorstellen,… 

Immaterieel erfgoed anderzijds, heeft doorheen de tijd vaak een materiële drager gekregen om het 

te kunnen bewaren (Gielen, 2005). Zo zijn veel sprookjes in boeken vastgelegd, liedjes zijn 

opgenomen en zitten opgeslagen in digitale geluidsbestanden, enzovoorts. Deze materiële dragers 

tonen echter maar één versie van het immateriële erfgoed, of maar een stukje ervan. Foto’s van 

familiebijeenkomsten bijvoorbeeld, leggen maar één beeld vast van een situatie. Voor diegenen die 

aanwezig waren, is dat beeld meestal al voldoende om zich de gebeurtenis weer helemaal te 

herinneren. Voor wie er niet bij was, is de foto het enige beeld dat, eventueel aangevuld met 

verhalen, de interpretatie van de situatie zal bepalen. Immaterieel en materieel erfgoed zijn dus 

maar moeilijk te scheiden. Het heeft dan ook weinig zin ze op een artificiële manier te willen 

onderscheiden. Hetzelfde geldt voor beide manieren van omgang met erfgoed: bewaren en beleven. 

Bewaren verwijst naar materieel erfgoed, beleven eerder naar immaterieel, maar de grens is zeker 

niet altijd even strikt te trekken. Aan de beleving van erfgoed komt vaak materieel erfgoed te pas en 

materieel erfgoed kan op zijn beurt ook een erfgoedbeleving opwekken. Interessanter lijkt het ons 

om zich de vraag te stellen in welke mate materieel en immaterieel erfgoed op elkaar inspelen en de 

betekenis van het betreffende erfgoed verdiepen.  

- Over welk (im-)materieel erfgoed hebben Congolese en/of Equadoriaanse migranten het in 

hun verhalen?  

- Welke rol speelt het in hun leven? 

- Heeft het migratieproces de betekenis van hun (im-)materieel erfgoed veranderd?  

- Wat betekent erfgoed beleven en bewaren voor Congolese en Ecuadoraanse migranten?  

- Heeft het migratieproces die betekenis veranderd? 

 

2.1.2.2 kunst versus volkscultuur 

De inhoudelijke invulling die we aan erfgoed geven is heel uiteenlopend. Het kan gaan om kunst 

zoals schilderijen en muziek, maar eveneens om alledaagse voorwerpen of tradities. Met de 

verbredingswind die door het Vlaamse erfgoedland waait, krijgt ook volkscultuur en alledaags of 

geleefd erfgoed meer aandacht. Zoals Gielen (2005) reeds opmerkte, moeten we erover waken dat 

daardoor erfgoed van de jongste jaren niet samenvalt met het heden. Wat onze cases betreft, zullen 

we onderzoeken wat het voorwerp van bewaring is bij beide groepen. Blijft het onderscheid zinvol, 
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of moet het onderscheid tussen kunst versus volkscultuur herdacht worden wanneer het gaat om 

mensen met een verleden in een andere cultuur? We stellen ons hier deze vraag vanuit de ervaring 

dat alledaagse voorwerpen in de Congolese cultuur en oude gebruiksvoorwerpen in de 

Ecuadoraanse cultuur sterker met kunst worden verbonden. Kunst zoals wij die kennen, is weinig 

toegankelijk voor een groot deel van de bevolking. In landen zoals Congo en Ecuador, waar het 

gevoel voor esthetiek en symboliek in sommige gemeenschappen sterk leeft, vindt kunst haar 

uitweg in de versiering van alledaagse voorwerpen, eerder dan in uitsluitend decoratieve objecten of 

taferelen die in de publieke ruimte of musea tentoongesteld worden. Misschien is een opdeling 

tussen kunst en volkscultuur een zeer westerse opdeling die weinig relevantie heeft in het kader van 

onze twee cases. We stellen ons daarom volgende vragen. 

- Maken Congolese en Ecuadoraanse migranten een onderscheid tussen kunst en volkscultuur 

en zo ja, op welke basis?  

- Hechten Congolese en Ecuadoraanse migranten vooral belang aan het bewaren van erfgoed 

dat wij verstaan als volkscultuur of als kunst?  

- Welke rol speelt het in hun leven? 

- Heeft het migratieproces de betekenis van hun kunst en volkscultuur veranderd? 

 

2.1.2.3 Individu versus gemeenschap 

Zowel individuen als gemeenschappen kunnen zich met cultureel erfgoed identificeren. De mate 

waarin en de manier waarop individuen en groepen zich met bepaald erfgoed identificeren kan 

echter danig verschillen. Eén erfgoedreferent kan immers vele verschillende vormen van behoren 

genereren (Gielen, 2007). Met andere woorden: het behoren tot een collectief rond een bepaalde 

erfgoedreferent betekent nog niet dat de identificatie met dat erfgoed bij de hele groep dezelfde 

betekenis heeft. De biografieën van de mensen die zich met hetzelfde erfgoed identificeren, zijn 

vaak verschillend. Bijgevolg is het gevoel van behoren dat het erfgoed genereert nooit identiek. 

Mensen met gelijkaardige interesses kunnen wel samengebracht worden rond een erfgoedreferent 

en daar kunnen in sommige gevallen nieuwe gemeenschappen door ontstaan of bestaande 

gemeenschappen versterkt worden.  

In het Cultureel Erfgoeddecreet (2008) nemen erfgoedgemeenschappen een centrale plaats in. De 

assumptie die gemaakt wordt, is dat erfgoed sowieso gemeenschapsvormend is. Deze stelling trekt 

Gielen terecht in vraag. We zullen daar later verder op ingaan.  

Ook bij deze dimensie van erfgoed is de scheidingslijn tussen de twee begrippen, ‘individu’ en 

‘gemeenschap’ niet absoluut. Het verschilt namelijk van individu tot individu hoe sterk de 

identificatie met erfgoed en de gemeenschap is. De vraag naar de plaats waar een gemeenschap 

begint en eindigt, kan niet eenduidig beantwoord worden. Het lijkt ons hier opnieuw interessanter 



16 

de vraag te herformuleren naar welke betekenis gegeven wordt aan de gemeenschap en aan het 

individuele en waarom, dan kost wat kost een lijn te willen trekken tussen beide begrippen.  

- Zijn Congolese en Ecuadoraanse migranten zich bewust van de erfgoedgemeenschappen 

waarvan ze deel uitmaken?  

- Welke rol spelen deze gemeenschappen in hun leven? 

- Is er bij onze Congolese en Ecuadoraanse migranten sprake van een gevoel van behoren ten 

aanzien van bepaalde erfgoedreferenten?  

- Welke betekenis heeft erfgoed voor de constructie van hun identiteit?  

- Heeft het migratieproces de betekenis van het behoren tot een erfgoedgemeenschap 

veranderd? 

 

2.1.2.4 Officieel versus onofficieel 

Sterk aanleunend bij het vorige onderscheid, is het onderscheid dat Howard (2003) maakt tussen 

officieel en onofficieel erfgoed. Officieel erfgoed wordt voornamelijk bepaald door commissies, 

wetenschappers en andere professionelen. Onofficieel erfgoed is alles wat mensen de moeite waard 

vinden om te bewaren maar dat waarschijnlijk niet terecht zal komen op erfgoedlijsten of 

geklasseerd zal worden. Onofficieel erfgoed krijgt met de sociale verbreding in het erfgoeddecreet 

de laatste jaren steeds meer aandacht. Ook Tapis Plein interesseert zich in eerste instantie voor dit 

soort erfgoed. Het onderscheid komt ook dicht in de buurt van het onderscheid tussen kunst en 

volkscultuur, alledaags of geleefd erfgoed.  

- Identificeren Congolese en Ecuadoraanse migranten zich met onofficieel en/of met officieel 

erfgoed van het land van herkomst?  

- Identificeren Congolese en Ecudoriaanse migranten zich met onofficieel en/of officieel 

erfgoed uit België? 

- Welke rol spelen onofficieel en officieel erfgoed in hun leven? 

- Heeft het migratieproces de betekenis van (on-)officieel erfgoed veranderd?  

 

2.1.2.5 Positief versus negatief 

Een vijfde tegenstelling betreft deze tussen positief en negatief erfgoed. Howard (2003) geeft aan 

dat er meestal onenigheid bestaat over de waardering van een bepaald erfgoed. Een positieve 

herinnering voor één persoon is dat niet noodzakelijk voor de ander. Erfgoed en bewaring zijn met 

andere woorden niet waardevrij. Het is dan ook de taak van de erfgoedwerker om de negatieve 

gevolgen die samengaan met de bewaring van sommige herinneringen of artefacten voor zoveel 

mogelijk mensen te beperken. Of zoals Howard het zelf zegt “…de betrokkenheid moet groot 
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blijven op de andersdenkende stem en diegene die onvermijdelijk onterfd worden” (Howard, 2003, 

p.30). Erfgoedstudies moeten, volgens Howard, met andere woorden ethisch en transparant zijn in 

hun doen en denken.  

- Maken Congolese en Ecuadoraanse migranten een onderscheid tussen positief en negatief 

erfgoed uit hun land van herkomst en van België? 

- Welke rol speelt het in hun leven? 

- Heeft het migratieproces de betekenis van erfgoed met een positieve en een negatieve 

connotatie veranderd? 

 

2.1.2.6 Matriarchaal versus patriarchaal 

Zoals we bij de definitie uit de Van Dale opmerkten en zoals Howard ook benadrukt, bestaat er 

zowel matriarchaal als patriarchaal erfgoed. Met deze tegenstelling willen we erop wijzen dat heel 

wat verschillende soorten erfgoed slechts mogelijk zijn door de specifieke aandacht die ze krijgen 

van één van beide seksen. Mannen en vrouwen hebben vaak andere affiniteiten en leggen andere 

prioriteiten als het gaat om de vraag wat de moeite waard is om te bewaren. We moeten er hier dus 

steeds waakzaam voor blijven erfgoed niet te belichten vanuit een éénzijdig mannelijk of 

vrouwelijk standpunt, willen we tegemoetkomen aan de diversiteit binnen erfgoed. Deze 

tegenstelling nemen we omwille van twee redenen op in onze probleemstelling. We vragen ons af 

wat de verschillen zijn binnen onze twee cases tussen erfgoed bewaren en beleven bij mannen en 

vrouwen. Een verschillende aanpak van omgang met erfgoed kan namelijk een andere aanpak van 

erfgoedinitiatieven vergen. Bulmer en Solomos (1998) wijzen erop dat een te sterke nadruk op ras 

en etnische verschillen andere ervaringen en interesses kunnen overschaduwen die bijvoorbeeld 

vrouwen met andere vrouwen delen. Daarom is het belangrijk om steeds de vraag te blijven stellen 

wie de categorieën bepaalt en wie de grenzen definieert. Onmiddellijk vloeit daaruit ook de vraag 

voort wie deze categorieën en grenzen aanvecht. Immers, ook een vrouwelijke identiteit heeft 

grenzen die bewaakt worden en waardoor bepaalde individuen kunnen uitgesloten worden. Dit alles 

om te onderlijnen dat categoriaal denken steeds een verantwoording nodig heeft en oproept tot 

nadenken over de gevolgen van de gebruikte categorieën. Daarnaast stellen we ons de vraag of een 

genderperspectief op erfgoed emanciperende kracht kan genereren en via welke praktijken dat tot 

uiting komt. Hiermee raken we opnieuw sterk het werkveld van de sociale pedagogiek.  

- Op welke manier zijn de erfgoedpraktijken van Congolese en Ecuadoraanse migranten 

gendergekleurd? 

- Heeft het migratieproces de gendergekleurde zorg voor erfgoed veranderd? Hoe en in welke 

mate? 
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2.1.2.7 Verleden versus toekomst 

Een zevende en laatste tegenstelling betreft deze tussen verleden en toekomst. Erfgoed heeft, zoals 

we in verschillende definities konden lezen, inherent te maken met het verleden, los van de vraag 

wanneer dat verleden begint of eindigt. Erfgoed is echter tegelijkertijd sterk gericht op de toekomst, 

zoals ook bleek uit de definities. Iets uit het verleden moet namelijk via een bewarings- of 

belevingsact in het heden zijn voortbestaan garanderen voor de toekomst omdat het de moeite 

waard is. Zowel verleden als toekomst zijn dus van tel, met daartussen het evenwichtspunt van het 

heden waarop afgewogen moet worden hoe die beleving of bewaring best gebeurt: met het oog op 

zoveel mogelijk respect voor het verleden? Of met het oog op een zo breed mogelijke ontsluiting of 

bewaring in de toekomst? Deze vraag kan over alle erfgoed gesteld worden. We merkten op dat er 

twee houdingen te onderscheiden zijn in de omgang met erfgoed. Erfgoed kan belangrijk zijn om de 

band met het verleden niet te verliezen en kan voortkomen uit een zekere nostalgie naar een 

vervlogen tijd. Erfgoed kan echter ook belangrijk zijn voor de toekomst. Erfgoed wordt dan minder 

bewaard vanuit een gevoel van nostalgie, maar eerder vanuit de wil om een toekomst te creëren 

rondom waardevolle zaken.  

- Is erfgoed voor Congolese en Ecuadoraanse migranten van belang omwille van de 

herinnering aan het verleden of eerder omwille van de boodschap voor de toekomst? 

 

2.2 Het erfgoed van de migrant 

Migranten hebben veelal een geplande stap gezet richting een overzees gastland en we kunnen er 

van uit gaan dat de meesten iets meenemen uit hun thuisland. Iets dat van belang is voor hen, iets 

dat hen praktisch nut verschaft, iets met een speciale waarde of gewoon iets waar ze zich 

onmogelijk los van kunnen maken. We hebben het dan zowel over materiële als immateriële 

‘ietsen’ omdat beide een waardevolle plaats kunnen innemen in het leven van migranten. In een 

eerste deel bekijken we wat migranten meenemen vanuit hun geboorteland en thuiscultuur in hun 

‘rugzak’ met bagage (deel 2.2.1).  

We vermoeden dat de inhoud van die culturele rugzak een belangrijke rol speelt in de manier 

waarop de migrant zich zal settelen in het nieuwe land en op hoe hij daaraan betekenis zal geven. 

Als we even kijken naar cultuur zien we dat het een dynamisch concept is en aldus geen constante 

kan zijn voor collectieve groepen noch voor individuen. Cultuur staat steeds open voor verandering 

(deel 2.2.2). We kunnen bijgevolg vermoeden dat de rugzak er niet blijft uitzien zoals hij was bij het 

vertrek uit het thuisland. We stellen ons dan ook de vraag wat migratie doet met het culturele 

erfgoed van mensen. We gaan daarbij op zoek naar enkele handvaten en bouwstenen om nadien de 

data uit onze casestudies te kunnen kaderen en analyseren.  
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We verwachten dat cultuur- en erfgoedelementen niet onveranderd zullen blijven na aankomst in de 

nieuwe omgeving (deel 2.2.3). Of zoals Nettleford het zegt: “The maintenance of heritage is hardly 

ever in pure form” (Nettleford, 2004, p. 80). Het feit alleen al dat men omgeven wordt door andere 

mensen, bezigheden en instituties zal voor verandering zorgen. Mensen zullen -bewust of onbewust, 

gewild of ongewild- hun culturele erfgoedelementen aanpassen.  

Verder verwachten we ook dat er geen sprake zal zijn van assimilatie aan de dominante cultuur 

(deel 2.2.4). De immigrant is nog steeds de eigenaar van de bagage die hij meebracht en zal belang 

hechten aan zekere zake. Erfgoeddelen kunnen zo behouden blijven.  

Tot slot proberen we een andere metafoor uit die ons misschien verder kan brengen dan die van de 

rugzak, in het kijken naar het erfgoed van de migranten (deel 2.2.5). We tasten daarom de rol van 

cultureel erfgoed als filter af, die kleur geeft aan de nieuwe omgeving doorheen wat de migrant 

meebracht.  

 

2.2.1 Culturele bagage 

Dikwijls wordt immigratie bekeken vanuit een pathologieperspectief en wordt de nadruk gelegd op 

het verlies van een thuis, een cultuur en een identiteit. Daar wijst onder andere Noam (2003) op, een 

ontwikkelingspsycholoog aan Harvard. In zulk pathologieperspectief lijken migranten losgerukt te 

zijn van hun bestaan en voor de opdracht te staan van nul een nieuw leven op te moeten bouwen. Ze 

worden binnen dat perspectief dikwijls in de marginaliteit geduwd en het slachtoffer van 

vooroordelen. Aan de andere kant idealiseert de ontvangende samenleving vaak de mogelijkheden 

en kansen die de eigen samenleving biedt aan jonge nieuwkomers. De immigrant doet er binnen het 

pathologieperspectief dan goed aan zich volledig te assimileren aan de nieuwe samenleving om ten 

volle gebruik te kunnen maken van die voorziene kansen (Noam, 2003) en zo zijn rol van 

slachtoffer te overwinnen. Dit pathologieperspectief is echter niet helemaal geldig wanneer we zien 

dat een groot deel van de culturele bagage mee wordt genomen naar het ‘gastland’. Alle 

immigranten brengen bagage mee vanuit hun eigen cultuur (Stodolska, 2000). Zowel materiële als 

immateriële zaken maken mee de reis en zorgen voor een culturele vertrekbasis voor de migrant in 

het nieuwe land. Daarnaast verliezen migranten misschien wel de meest directe contacten met hun 

familieleden en omgeving. Desalniettemin blijkt dat er dikwijls nog op verscheidene manieren 

sterke banden worden onderhouden tussen hen en het thuisfront, maar daarover later meer (zie deel 

3.3.4).  

De bagage maakt deel uit van de cultural roots van een persoon, zo stelt sociologe Nancy Foner 

(1997). Haar onderzoek is voor ons boeiend door haar interesse in migratie waarbij de ervaringen 

van migranten centraal staan. Ze focust niet letterlijk op het concept erfgoed, maar heeft het over 

culturele invloeden uit zowel het thuis- als het gastland. Er valt een duidelijke lijn te trekken naar 
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immaterieel erfgoed zoals waarden en tradities, maar hier en daar spelen ook materiële elementen 

een rol in haar onderzoek. In het beschrijven van de migrantenfamilie biedt ze verschillende 

bruikbare concepten en metaforen aan (bv. crossfertilisatie) als handvaten die ook van toepassing 

kunnen zijn bij een onderzoek naar erfgoed in de context van migratie. De culturele wortels die 

Foner bespreekt liggen volgens haar aan de basis van de verschillen tussen mensen, groepen en 

culturen en verlenen hen hun eigenheid. De bagage is dus geworteld in een cultuur die we kunnen 

verstaan als: “taken-for-granted but powerfully influential understandings and codes that are learned 

and shared by members of a group” (Peacock, 1986, in Foner, 1997, p.962). Onder andere Van Der 

Loo (2004), socioloog aan de Universiteit van Utrecht, stelt dat cultuur altijd ruimtelijk is gesitueerd 

en lokaal, nationaal, of streekgebonden vorm krijgt. Door dat plaatsgebonden karakter en door de 

notie op een ruime en omvattende manier te omschrijven als: “…het geheel van veronderstellingen, 

opvattingen, waarden, normen én de materiele uitdrukking ervan die in de samenleving of in een 

groep gedeeld en overgeleverd worden” (Laermans, Lievens & Waege, 2003), kunnen we stellen 

dat cultureel erfgoed van mensen deels voortkomt uit de eigen groep of samenleving, met andere 

woorden uit de plek waar mensen zijn opgegroeid of waar ze zich ‘thuis’ weten. Cultureel erfgoed 

gaat ook om wat mensen als waardevol beschouwen en kan de vorm aannemen van 

(bewaar)elementen die eigen zijn aan een bepaalde cultuur. Daardoor kunnen we verwachten dat 

een antwoord op de vraag ‘Wat vindt een individu of gemeenschap belangrijk om te bewaren?’ 

telkens zal gesitueerd zijn binnen de cultuur van die persoon. Door de verweving van een persoon 

met zijn cultuur, zullen de waardevolle aspecten dus voortkomen uit of verband houden met die 

specifieke cultuur. 

 

2.2.2 Dynamisch cultuurbegrip 

Zeggen dat bagage van migranten steeds past in hun achtergrond en thuisland, kan echter 

misleidend zijn. We zouden ten onrechte kunnen afleiden dat erfgoed voor een bepaalde groep 

mensen gelijk is en daarmee een statische opvatting van cultuur aannemen. Inwoners van een land 

en migranten uit een land kunnen niet vereenzelvigd worden met een bepaalde eenvormige cultuur 

die toebehoort aan dat land. We gaan daarom uit van een dynamisch cultuurbegrip.  

In de klassieke antropologische betekenis (Tylor, 1871, in De Ruijter, 2002), wordt cultuur gezien 

als iets dat wordt verworven als lid van een gemeenschap. Een persoon krijgt een bepaalde bril 

aangemeten doordat hij deel uitmaakt van een bepaalde afgebakende groep en gebonden is aan een 

bepaald gebied. Met een dynamisch cultuurbegrip, dat door vele auteurs werd beschreven, wordt 

cultuur echter gezien als zijnde voortdurend in beweging (oa. De Ruijter, 2002). Een natiestaat met 

één cultuur voor al haar inwoners is er simpelweg niet. We kunnen dus naast verschillen tussen 

migrantengroepen, ook verschillen verwachten tussen migranten afkomstig uit hetzelfde land. Zo 
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zegt Lamphere (2007) inderdaad dat er best niet wordt vergeleken tussen migrantengroepen omdat 

de variaties binnen populaties dan uit het oog dreigen verloren te worden.  

Als er dus al een bril is, is het er één die voortdurend wordt aangepast in sterkte, vorm of kleur. Ze 

zal dus nooit dezelfde blijven en kan ook nooit gelijk zijn aan die van iemand anders. Cultuur is 

steeds een sociale constructie en krijgt vorm doorheen uiteenlopende sociale relaties. Het gaat niet 

over één vaste cultuur die samenhangt met een bepaalde natie of groep, maar om een wisselend 

concept dat een uniek patroon vormt voor elk individu. Zo stelt sociaal wetenschapper Arie De 

Ruijter (2002) dat cultuur verbonden is met persoonlijke en sterk situationele ervaringen.  

De unieke identiteit van een persoon krijgt onder andere vorm doorheen de culturele achtergrond en 

de gemeenschap waarin de persoon is opgegroeid. Maar ook identiteiten zijn dynamisch en steeds 

in beweging in een discursief veld. Ze staan niet stil en evolueren mee met de persoon en met wat 

deze persoon omringt. Ze veranderen voortdurend en passen zich aan doorheen invloeden van en 

contacten met anderen. Omdat immigranten grote veranderingen van omgeving, leefstijl en 

contacten zullen doormaken doorheen hun immigratieproces, kunnen we ook verwachten dat hun 

culturele identiteit erg zal wisselen.  

Bij een statische invulling van cultuur en identiteit worden deze begrippen gezien als “een 

onveranderlijk (het is altijd zo geweest), homogeen (het is voor iedereen van een bepaalde groep 

mensen hetzelfde) wezenskenmerk (…) van een individu of een groep mensen” (Piessens, Sinnaeve 

& Suijs, 2004, p.14). Een individu is echter geen vertegenwoordiger van zijn of haar cultuur. 

Mensen behoren tot verschillende gemeenschappen en sociale groepen en hebben steeds een 

individuele geschiedenis. Individuen kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van hetzelfde gezin, maar 

kunnen toch een apart cultuurpatroon ontwikkelen door participatie in andere werkcontexten en 

vriendengroepen. Ze combineren elementen uit verschillende culturele contexten. In het thuisland 

maken individuen dus deel uit van verschillende culturele groepen en bewegingen, waardoor ze al 

een individuele historie opbouwen. Door de migratie naar het buitenland wordt aan deze historie 

nog een extra dimensie toegevoegd. Ook in het nieuwe land zal de immigrant deelnemen aan 

verschillende sociale en culturele groeperingen, deels door toeval, deels door eigen keuzes.  

In recentere literatuur vinden we aldus een overgang van een eenvormige natiecultuur, naar een 

begrip van cultuur dat zich manifesteert als een dynamisch, discursief veld waarbinnen continu 

onderhandeld en gestreden wordt om stijlen, articulatievormen, waarden, normen, enz.. Cultuur is 

altijd hybride, gefragmenteerd en dynamisch (Leeman, Lutz & Wardekker, 1996), waarbij vage, 

meerduidige, ambigue en met elkaar verknoopte complexen van opvattingen en praktijken bestaan 

die bepaalde mensen gemeenschappelijk hebben en anderen niet. Er valt dus niet alleen een verschil 

te verwachten tussen praktijken en opvattingen van verschillende migrantengroepen aangekomen in 

min of meer dezelfde context, maar er moet ook oog zijn voor variaties binnen migrantengroepen. 

Ze kunnen bepaalde elementen gemeenschappelijk hebben (bv. taal), maar op andere vlakken weer 
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erg van elkaar verschillen (bv. arbeidssituatie). Dit zal zich ook uiten in het culturele erfgoed dat 

wordt meegebracht van thuis. Dat kan verschillende vormen aannemen voor immigranten afkomstig 

van hetzelfde land afhankelijk van hun specifieke culturele historie en de culturele context(en) waar 

ze deel van uitmaken.  

2.2.3 Geen intact behoud 

Cultuur zal dus niet onveranderd blijven en aanpassingen ondergaan afhankelijk van de 

verschillende situaties en omgevingen waar een persoon zich in begeeft. Ook het behoud van het 

culturele erfgoed, de verhalen, gebruiken, feesten enzovoorts gebeurt nooit volledig intact. 

Migranten zullen in de nieuwe omgeving hun immateriële erfgoed veranderen, aanpassen en 

eventueel vermengen met immateriële erfgoedelementen van het land van aankomst (Nettleford, 

2004). Wanneer mensen geconfronteerd worden met nieuwe omstandigheden “… many beliefs, 

values, and cultural symbols as well as behaviour patterns undergo change” (Foner, 1997, p.965). 

Migranten reproduceren dus niet exact hun oude cultuurpatronen, aldus Foner. Opvattingen en 

praktijken van voor het migratieproces blijven niet onveranderd, ze worden gereconstrueerd, 

geherdefinieerd en opnieuw onderhandeld in de nieuwe setting desondanks de vaststelling dat de 

cultuurpatronen van voor de migratie belangrijk blijven: “Immigrants continue to draw on 

premigration family experiences, norms, and cultural frameworks” (Ibid., p.963). De ‘memory of 

things past’ (Ibid.) die ze met zich mee brengen, blijft dus wel van invloed, maar: “while some 

former beliefs and social institutions persist apparently intact, they may change, if only subtly, in 

form and function in the new environment” (Ibid., p.965). De inhoud van de rugzak blijft dus niet 

hetzelfde als de inhoud waarmee de migrant oorspronkelijk toekwam in het nieuwe land. 

 

2.2.4 Geen zuivere assimilatie 

Hoewel de oude cultuurpatronen niet onveranderd blijven, blijven ze toch een sterke invloed 

uitoefenen op het vormgeven van familiewaarden en -normen en gedragspatronen binnen de nieuwe 

context (Foner, 1997). We kunnen, zoals we eerder aanhaalden, dus ook niet zomaar van een 

volledige assimilatie spreken. De Amerikaanse antropologe Louise Lamphere (2007) die onder 

meer de Navajo indianen uit New-Mexico bestudeerde, stelt dat het assimilatie-acculturatie-kader 

niet meer bruikbaar is. De Navajos hebben bijvoorbeeld te maken met een stijgende regionale 

migratie en verbindingen met een omringende dominante maatschappij. Lamphere bekijkt hoe 

culturele praktijken en identiteiten zowel worden behouden als worden aangepast. Haar inzichten 

geven ons een mooie inkijk op wat er gebeurt wanneer groepen met een specifieke culturele 

achtergrond in aanraking komen met een dominante andere culturele groep.  
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Dat migranten veranderen, wil aldus niet zeggen dat ze zich ten volle assimileren aan de nieuwe 

cultuur. Volgens Foner (1997) is de notie assimilatie te simpel om de veranderingen die migranten 

doormaken te analyseren in een complexe maatschappij. De overbruggingsactiviteit tussen 

verschillende culturen is een erg complexe aangelegenheid. Migranten geven betekenis aan de 

verschillende culturen waar ze deel van uitmaken en vormen op die manier hun culturele identiteit 

(Noam, 2003). Ze laten hun migratieverleden en de erfgoedelementen die gaandeweg betekenisvol 

werden voor hen, niet zomaar achterwege, maar geven ze een plek binnen die identiteit.  

Homogenisatie en volledige assimilatie zijn dus niet alleen niet wenselijk, maar tegelijk niet 

mogelijk gezien het blijvend aanwezige erfgoed van migranten. Waarneembare verschillen tussen 

de oorspronkelijke cultuur van de migrant en diegene die hij beleeft in het land van aankomst, moet 

men dan ook niet onmiddellijk labelen als stappen tot assimilatie. Zo haalt Lamphere (2007) aan dat 

sommige gebruiken en feesten voorbeelden lijken van assimilatie en dat er soms ook een bewijs is 

van structurele assimilatie (zoals werkintegratie, aansluiting bij het educatienetwerk, taalassimilatie, 

gemengde huwelijken,… ). Toch, aldus Lamphere, zou het verkeerd zijn dit eenzijdig door de lens 

van assimilatie te bekijken. Elementen moeten in hun specifieke context worden bekeken om 

verschillen te kunnen opmerken tussen de aangenomen cultuuruitingen van de immigrant en 

cultuuraspecten van het gastland. Participanten kunnen zich daarnaast in een andere situatie ook 

engageren in evenementen, gebruiken of culturele elementen die wel volledig binnen de eigen 

cultuur passen. Daarbij zijn er combinaties van elementen van de eigen cultuur met elementen van 

de nieuwe cultuur terwijl men zichzelf kan blijven zien als behorende tot de specifieke cultuurgroep 

(dus niet uitsluitend als behorende tot een bepaald land, maar ook tot verschillende groeperingen 

binnen één land) van herkomst.  

Verschillende auteurs halen argumenten aan voor een verfijning van het concept ‘assimilatie’ en het 

ontwikkelen van vernieuwde assimilatiekaders. Lamphere (2007) stelt bijvoorbeeld dat men de 

creatie en het behoud van cultureel verschil beter zou moeten begrijpen en dat: “the new view of 

assimilation is one that does not demand ‘Anglo conformity’ [in casu conformiteit aan een 

Belgische cultuur, red.] but sees assimilation as compatible with the maintenance of some culturally 

distinct religious practices, associations, symbols and values.” (Lamphere, 2007, p.1140) Ook bij 

acculturatie kan de gangbare notie herwogen worden. Zo stelt Gibson (1988, in Foner, 1997): 

“acculturation may be an additive process or one in which old and new traits are blended ” (p.966).  

Structurele assimilatie neemt volgens Lamphere zeker plaats, maar op een variëteit aan manieren. 

Het gaat om een complex proces van culturele constructie van identiteit doorheen het behoud van 

bijvoorbeeld de eigen taal en traditionele ceremonies (Lamphere, 2007), terwijl men toch een plaats 

inneemt op de reguliere arbeidsmarkt.  

Volgens Alba en Nee (2003, in Lamphere, 2007) vereist assimilatie niet het verdwijnen van de 

etniciteit van de migrant. Deze kan behouden blijven en tegelijkertijd kan de assimilatie van 
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immigrantenpopulaties ook de mainstream van de nieuwe omgeving zelf veranderen. Het gaat dus 

om een tweerichtingsverkeer. Lamphere haalt ook het voorbeeld van segmented assimilation aan 

(waarop zij overigens kritiek heeft), waarbij drie mogelijke paden naar assimilatie zich voordoen. 

Bepaalde groepen of individuen zullen hun acculturatie en integratie in de witte middenklassen van 

de nieuwe omgeving verhogen. Anderen vertonen een eerder neerwaartse mobiliteit en vormen 

bijgevolg een reactieve subcultuur in de marges van de nieuwe context. Een derde mogelijkheid is 

het bewegen naar de middenklasse door bijvoorbeeld professionele beroepen aan te nemen en zaken 

te doen. Daarbij behoudt deze derde groep haar eigen etnische instituties en culturele praktijken als 

verbindingen met het land van herkomst. Segmented assimilation vergeet echter rekening te houden 

met variaties binnen migrantengroepen en families. Studies ernaar zijn enkel gebaseerd op 

vergelijkingen tussen verschillende ‘migrantengroepen’. Daarnaast ligt de focus steeds op sructurele 

factoren, zoals economische en sociale aspecten van integratie. Lamphere haalt de noodzaak aan 

ook aandacht te schenken aan culturele factoren om een blik te werpen op migratie. Daarmee 

bedoelt ze elementen als taal en participatie aan migrantenorganisaties, maar ook vooral “the 

complex cultural construction of meanings and practices that blend ethnic cultural forms with those 

derived from the larger (...) repertory.” (p.1136)  

Ook Foner (1997) nuanceert het begrip ‘Segmented assimilation’. Ze stelt dat migranten zelf 

selectief kiezen welke delen en aspecten ze overnemen van de nieuwe maatschappij. Daarnaast 

haalt ze ook aan dat wanneer gelijkenissen optreden tussen migranten en autochtonen, deze niet 

noodzakelijk verwijzen naar een assimilatieproces. Het kunnen ook onafhankelijke antwoorden zijn 

op gelijke sociale en economische condities. Beide groepen kunnen ook dezelfde normen hebben, 

maar “they may conceptualize these norms in light of different folk histories” (Foner, 1997, p.966). 

Lamphere (2007) benadrukt nog het belang van identiteit. Op het einde van een assimilatieproces 

zien leden van specifieke cultuurgroepen (vb. Haïti of Chili), zich eerder als zwart of latino in het 

algemeen. “Not only can identities be multilayered or contextual (Mexican in some context and 

Latino in others), but individuals can retain or grow up to attain identities that have deep cultural 

and symbolic roots.” (p.1140). Er bestaat aldus een variëteit aan manieren waarop families culturele 

praktijken en identiteiten behouden en nieuwe toevoegen. Er is niet één manier en “Rather than 

measuring assimilation, it is important to see life cycle events and rituals as providing the raw 

materials for maintaining a distinct (…) culture and identity” (p.1145).  

Doorheen een migratieproces assimileren migranten dus niet zomaar in de dominante cultuur. 

Lampere besluit zelfs dat er dikwijls sprake is van een heropleving van de eigen cultuur juist door 

de verhuis over de grenzen heen. In het gastland is het dus mogelijk dat migranten nog sterker hun 

cultuur gaan beleven dan ze thuis deden. Zo halen kunst en muziek soms profijt uit culturele 

innovatie die plaatsvindt in het nieuwe land. Het is daarom belangrijk culturele factoren mee in 
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rekening te brengen (Lamphere, 2007) en ook te kijken naar het belang dat gehecht wordt aan 

blijvende verbindingen met het land van herkomst.  

 

2.2.5 Rugzak versus filter 

In onze zoektocht naar wat migranten meenemen van thuis hebben we meerdere malen gebruik 

gemaakt van de ‘rugzakmetafoor’. Bij de rugzak zijn een aantal elementen aanwezig in de bagage 

die de immigrant opbouwde in het thuisland en meedraagt naar het nieuwe gastland. Eens 

aangekomen worden er nieuwe elementen aan toegevoegd en kunnen oude elementen uit de rugzak 

worden gehaald die niet meer van belang zijn. De inhoud van de rugzak verandert dus door de 

aanwezigheid van een nieuwe omgeving en nieuwe invloeden. De erfgoedrugzak lijkt echter een te 

simplistisch beeld voor wat er werkelijk gebeurt met de culturele bagage. Oorspronkelijk kunnen 

we stellen dat de migrant inderdaad een erfgoedrugzak draagt bij aankomst in het migratieland. 

Deze functioneert echter als een soort bril waardoor de migrant de werkelijkheid waarneemt en 

beleeft. We kunnen dan niet stellen dat nieuwe elementen letterlijk en authentiek worden 

overgenomen en opgenomen in de eigen bagage. Zij zullen steeds gezien worden vanuit het 

perspectief van de migrant en vanuit wat reeds aanwezig is in die bagage. We spreken dan ook 

liever van cultureel erfgoed als een ‘filter’. Dit erfgoed draagt de migrant steeds bij zich en het 

bepaalt de manier waarop hij zijn nieuwe omgeving ziet en ervaart. Het culturele erfgoed als filter 

filtert het nieuwe erfgoed uit de nieuwe omgeving en geeft het betekenis in relatie tot het erfgoed 

dat al aanwezig was. Het nieuwe erfgoed zal dus nooit exact dezelfde vorm aannemen als voor de 

autochtone bevolking van het gastland. Het zal in een gewijzigde vorm opgenomen worden en 

toegevoegd worden aan het erfgoed van de immigrant afhankelijk van de wijze waarop het 

betekenis gekregen heeft doorheen het filterproces. Daardoor ontstaan nieuwe constructies, nieuwe 

betekenissen en nieuwe erfgoedelementen. De ‘memory of things past’ (Foner, 1997) die migranten 

steeds met zich meebrengen, fungeert dus als een soort filter (cfr. bril) om een nieuw leven door te 

aanschouwen en op te bouwen. In de nieuwe omgeving zal die filter een belangrijke rol spelen. 

Door haar werking sijpelen nieuwe elementen binnen in wat er al was en bijgevolg vermengen de 

nieuwe elementen zich met de oude. De nieuwe elementen vloeien ook niet zomaar intact naar 

binnen, maar worden door de filter geselecteerd en gekleurd alvorens doorgelaten in het 

erfgoedreservoir van de migrant.  

Langs de andere kant kunnen door de toevoeging van nieuwe elementen, oude elementen een 

andere betekenis krijgen of niet meer bruikbaar zijn. De filter zelf is dus tevens voortdurend in 

verandering en behoudt over verloop van tijd niet volledig haar oorspronkelijke vorm en 

selectiemechanismen. Dezen kunnen aangepast worden waardoor de migrant weer een nieuwe blik 

zal werpen op de omringende erfgoedomgeving.  
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Bij de integratie van migranten in een nieuwe samenleving gaat het dus noch om een volledig 

behoud van de eigen cultuur en meerbepaald het eigen erfgoed, noch om een volledige aanpassing 

aan de cultuur van de nieuwe omgeving en het klakkeloos overnemen van dat erfgoed. 

Verschillende auteurs hebben het over een mix van beiden. Hoe die tot stand komt, bespreken we in 

het volgende deel. 

 

2.3 Cultureel burgerschap 

Nu we hebben beschreven hoe we naar erfgoed kunnen kijken en meer in het bijzonder het erfgoed 

van de migrant, bouwen we in dit deel een kader uit waarmee we het begrip sociale verbreding 

kunnen onderzoeken. We willen hier doorheen het perspectief van burgerschap, en meer bepaald 

cultureel burgerschap, nagaan hoe participatie, sociale cohesie, gemeenschapsvorming en diversiteit 

vorm kunnen krijgen in de samenleving en hoe erfgoed daarbij een rol speelt. Om te beginnen 

vergelijken we verschillende opvattingen over burgerschap die historisch gegroeid zijn en gaan na 

hoe zij gemeenschapsvorming, sociale cohesie en participatie begrijpen. In een tweede deel 

belichten we de culturele opvatting over burgerschap zoals die door Stevenson werd ontwikkeld. 

Deze opvatting van burgerschap sluit aan bij ons onderzoek omdat ze de diversiteit van de 

samenleving en gemeenschapsvorming centraal zet. Dat is wat het erfgoeddecreet ook probeert te 

doen. Zoals verder zal blijken, gaat het cultureel erfgoeddecreet echter voorbij aan haar exclusieve 

neveneffecten. Stevenson daarentegen gaat op zoek naar een meer inclusieve opvatting van 

gemeenschapsvorming in zijn concept van wat hij noemt een ‘inclusieve publieke ruimte’.  

In het huidige cultureel erfgoeddecreet is te lezen dat erfgoed op twee manieren toegankelijker 

gemaakt moet worden: door het inhoudelijk en sociaal te verbreden. Inhoudelijke verbreding komt 

neer op het verruimen van de onderwerpen en artefacten waarrond erfgoedinitiatieven opgezet 

kunnen worden. Sociale verbreding gaat hand in hand met inhoudelijke verbreding en benadrukt de 

noodzaak om erfgoedinitiatieven te organiseren die verschillende groepen in de samenleving 

aanspreken en zich niet langer voornamelijk richten op de middenklasse en elite van de 

samenleving. De achterliggende bedoeling van het decreet lijkt te zijn om de zichtbaarheid van de 

diversiteit in de samenleving te tonen en via erfgoed de sociale cohesie te vergroten. 

Sociale cohesie, participatie en diversiteit zijn centrale elementen binnen de sociale verbreding in 

het culturele erfgoeddecreet. Naast erfgoed hebben ze ook veel te maken met burgerschap. In dit 

derde deel van ons theoretisch kader vragen we ons af hoe verschillende burgerschapsopvattingen 

zich positioneren ten aanzien van een toenemende diversiteit en de multiculturele samenleving. We 

gaan hierbij niet uit van een diversiteitbegrip dat enkel de aanwezigheid van verschillende 

migrantengroepen in rekening neemt, maar dat ook de diversiteit aan levensstijlen en culturen in de 



27 

aandacht zet. Migratie is dan eerder een exemplarisch voorbeeld van de algehele diversiteit binnen 

de samenleving en dus niet de betrachting of misvatting om diversiteit te herleiden tot enkel en 

alleen etnische diversiteit. In het kader van deze masterproef willen we migratie belichten als één 

mogelijk aspect van de diverse samenleving en nagaan hoe erfgoed een rol speelt bij de opvatting 

die mensen met een verleden in een andere cultuur erop nahouden met betrekking tot burgerschap. 

 

2.3.1 Burgerschap doorheen de tijd: een spel van insluiting en uitsluiting 

2.3.1.1 Nationaal burgerschap 

De oorspronkelijke betekenis van burgerschap kwam tot stand in een tijd dat nationale grenzen heel 

belangrijk waren (Stevenson, 2003). In zijn essay ‘Citizenship and Social Class’ (Marshall 1950, in 

Biesta, 2010), definieerde Marshall burgerschap als “a status bestowed on all those who are full 

members of a community,” waarbij “(a)ll those who possess the status are equal with respect to the 

rights and duties with which the status is endowed”. Zijn centrale stelling luidde dat modern 

burgerschap toegang gaf tot drie verschillende soorten rechten: burgerrechten die de individuele 

vrijheid garandeerden, politieke rechten die het mogelijk maakten om te gaan stemmen en politiek 

actief te zijn en sociale rechten die onder andere welvaart en veiligheid moesten bieden en de 

mogelijkheid om een geciviliseerd leven te leiden in overeenstemming met de heersende normen in 

de samenleving. Burgerschap was dan ook voornamelijk terug te brengen tot nationaal burgerschap. 

Het diende om een gevoel van behoren tot stand te brengen bij de bevolking tot de natiestaat waarin 

zij leefde. In de constructie van dat burgerschapsconcept speelde erfgoed een cruciale rol. Bepaalde 

artefacten en tradities werden ingezet om een gezicht te geven aan de natie en het gevoel van 

eenheid te versterken. De burger kreeg beelden en symbolen aangeboden om zich mee te 

identificeren en zijn gevoel van behoren concreet te maken. “A sense of belonging to the citizenry 

of the nation-state is produced through historical narratives, predominantly of participation in war, 

through religion and language” (Nordberg, 2006, p.536). Stevenson legt vooral de nadruk op het feit 

dat elke gemeenschap een constructie is die bij elkaar gehouden wordt door symbolen. Zij kunnen 

ontstaan daar waar normen, waarden en taal elkaar ontmoeten. Of zoals hij het zelf zegt:  

Society is always a self-creation that depends on norms, values and language that help give 

a diverse society a sense of unity. The ‘imaginary’ is a social and historical creation, and 

serves to remind us that society must always create symbolic forms beyond the purely 

functional (2003, p.332). 

 

In België trachtten de verschillende zuilen elk volgens hun eigen ideologie vorm te geven aan de 

‘eigen gemeenschap’. Op basis van democratisch overeengekomen onderhandelingsprocedures 

leefden de zuilen samen, gestuurd door de notie van het ‘algemeen belang’ en het vooropgestelde 
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nationale burgerschapsideaal. Normatieve vragen en besluiten kregen vorm langs de 

richtinggevende waarden en normen die binnen de eigen gemeenschap van belang waren. Elke 

gemeenschap was daarbij de bakermat voor eigen symbolen die de eenheid binnen de gemeenschap 

vertegenwoordigden. Het individu werd overkoepeld door zijn eigen zuil en hoefde geen al te grote 

verantwoordelijkheid te dragen voor zijn woorden en daden, voor zover deze in overeenstemming 

waren met het gedachtegoed binnen de zuil.  

2.3.1.2 Liberale en neoliberale burgerschapsopvattingen 

Vanaf de jaren zestig begonnen de zuilen echter barsten te vertonen. De stevig uitgetekende 

ideologie en gedeelde waarden begonnen te verbrokkelen, want de behoefte aan het maken van 

eigen keuzes nam toe. Deze tendens van individualisering werd nog versterkt door een opkomend 

liberaal gedachtegoed vanaf de jaren zeventig. Autonomie van het individu, solidariteit en vrijheid 

stonden daarbij centraal. Onder andere door deze liberale trends die bepalend zijn geworden binnen 

de westerse wereld, heeft het individu de mogelijkheid gekregen zijn eigen leven vorm te geven 

(Stevenson, 2003). De opkomst van het neoliberalisme zorgde ervoor dat de welvaartsstaat en de 

sociale rechten vervangen werden door marktrechten. Men geloofde erin dat deze er beter zouden in 

slagen het individu te activeren en verantwoordelijk te stellen voor zijn eigen welzijn. Dat zou het 

individu bevrijden van de passiefmakende structuren die het liberalisme in het spel had gebracht. 

Door actief burgerschap te promoten, veranderde het discours van rechten in een discour van 

plichten. De maatschappij had nood aan actieve en betrokken burgers en legde de 

verantwoordelijkheid daarvoor bij het individu zelf. De aandacht voor het spelbord waarop gespeeld 

diende te worden raakte op de achtergrond.  

De ontwikkeling die enkele decennia geleden in gang is gezet, is nog steeds aan de orde. Europa 

heeft met de goedkeuring van de Lissabon-strategie volmondig toegestemd om mee te gaan in deze 

tendens. Daarbij wordt actief burgerschap een noodzakelijke competentie om te kunnen participeren 

in de meest competitieve en op kennis gebaseerde economie ter wereld, die Europa wil worden 

(Lisbon European Council, 2000, in Biesta, 2010). Actief burgerschap speelt zich af binnen ethische 

grenzen die bepalen dat het individu in overeenstemming met de universele rechten van de mens en 

de (inter-)nationale wetten moet handelen en de gemeenschap niet mag tegenwerken (Hopkins, 

2006, in Biesta, 2010). 

Nationaal burgerschap heeft met de opkomst van nieuwe opvattingen over burgerschap de laatste 

decennia meer en meer van haar aantrekkingskracht verloren. Het individu moet zijn eigen keuzes 

maken op basis van de beschikbare informatie en culturele representaties die hij belangrijk vindt 

voor zijn leven. Daardoor is de veelheid aan levensstijlen en visies binnen de samenleving enorm 

toegenomen. Nieuwe vormen van burgerschap zijn tot ontwikkeling gekomen zoals seksueel, 

ecologisch, sociaal, economisch, postkoloniaal, (multi-) cultureel, transnationaal, … burgerschap. 
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Nyers (2007) en Stevenson (2003) merken op dat deze nieuwe vormen van burgerschap ook in 

burgerschapsstudies aan belang winnen. Burgerschap heeft tegenwoordig meer te maken met 

participatie. Erkenning en erbij horen in het dagelijkse leven zijn indicatoren geworden voor actief 

burgerschap (Nordberg, 2006).  

Naast individualisering oefenen ook externe tendensen zoals globalisering hun invloed uit op de 

samenleving. De toename van de communicatiekanalen en de uitbreiding van 

transportmogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de wereld bekijkbaar en bereikbaar is geworden 

voor heel veel mensen (Faist, 2000). Zoals we verder zullen zien, hoeven samenlevingen niet meer 

gebonden te zijn aan plaats en tijd, maar manifesteren ze zich als netwerken die de landsgrenzen 

overstijgen. Invloeden van buiten de natie sijpelen binnen in lokale culturen en zorgen voor een nog 

grotere diversificatie van culturen en stijlen. Een duidelijk voorbeeld zijn de migratiestromen die 

door de moderne mogelijkheden zijn toegenomen. Migranten uit alle hoeken van de wereld gaan op 

zoek naar betere levensomstandigheden en komen terecht in samenlevingen die zelf volop in 

verandering zijn. Een ander voorbeeld van globale invloeden op nationaal en lokaal gebied is het 

toenemende belang van Europa op het vlak van nationale besluitvorming en de uitbreiding van 

internationale economische, politieke en sociale overeenkomsten en regelgevingen.  

Ondanks de snelle veranderingen en de toegenomen pluraliteit van levensstijlen en visies, blijven de 

natie en de zuilen in mindere of meerdere mate van belang, zij het minder expliciet dan enkele 

decennia geleden. Vaak onbewust lijken de maatschappelijke keuzes die we maken, zoals de keuze 

voor een school, een mutualiteit, een bank, de media, …, samen te hangen met de zuil waartoe we 

zelf en onze (oudere) familie behoren en behoorden (Manguez, 2010). Hoewel de toekomst in 

verschillende discours meer belang lijkt te krijgen dan het verleden, blijft onze (recente) 

geschiedenis vorm geven aan ons dagelijks leven. Alleen al de toegenomen aandacht voor erfgoed 

is daar een teken van. Door de diversificatie binnen de samenleving, lijkt ook de behoefte groter te 

worden om zichzelf te definiëren en te identificeren. Individualisering en globalisering lokken dus 

een spanning uit tussen enerzijds uniek en zichzelf zijn en anderzijds de behoefte ergens bij te horen 

en zich te conformeren. Een zelfde beweging is ook op te merken binnen het erfgoeddecreet tussen 

aandacht voor het eigene en het alledaagse enerzijds, en de zoektocht naar en de wil tot 

gemeenschappelijkheid anderzijds. Wat belangrijk voor is voor iemand, kan verschillen van wat als 

belangrijk wordt ervaren door zijn buurman, bijvoorbeeld. Maar wat de ene wil bewaren, vinden bij 

wijze van spreken een miljoen andere mensen over de hele wereld ook interessant en belangrijk.  

2.3.1.3 Burgerschap, een spel van insluiting en uitsluiting 

De ideologische verruiming van het concept burgerschap betekent nog niet dat de verruiming ook in 

de dagelijkse praktijk algemeen doorgedrongen is. Nationale grenzen bepalen nog steeds het kader 

waarbinnen nationaal of regionaal beleid gedacht wordt. Nationaal burgerschap is dan ook geen 
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probleemloos concept. In haar onderzoek naar de gemarginaliseerde stemmen in 

burgerschapsdiscours, ontdekte Camilla Nordberg (2006) dat nationaal burgerschap op drie 

dimensies exclusief van aard is. Structurele veranderingen en een toenemende nadruk op 

consumptie binnen een samenleving zijn de oorzaak van materiële exclusie. Wie niet flexibel 

genoeg kan zijn en/of zich bepaalde (status-)symbolen niet kan veroorloven, hoeft niet te rekenen 

op volledige erkenning en hoort er dus ook niet helemaal bij. Verder toonde ze aan dat niet alle 

minderheidsgroepen in de samenleving het voor de hand liggend vinden om ingang te vinden in een 

‘communicatieve’ gemeenschap waar onder andere Stevenson (2003) het over heeft. Zij ervaren dat 

de symbolische grenzen van deze cultuur bewaakt worden en de toegang moeilijk maken. Tot slot 

zijn discriminerende praktijken en respectloosheid in de dagelijkse praktijken, een ongelijke 

herverdeling en een symbolische ongelijkheid op het beleidsniveau de oorzaken van emotionele 

exclusie. Burgerschap blijft dus nog steeds het spel waarin de dominante groepen in de samenleving 

de winaars zijn. De vereiste om niet alleen burger, maar actief en participerend burger te zijn, 

verscherpt  nog eens wie in staat is om mee te spelen in het burgerschapsspel.  

Burgerschap is blijkbaar niet toegankelijk uit zichzelf. We willen hier nog even op verder gaan. 

Honig (1993, in Biesta 2010) toont op basis van een bespreking van het werk van Rawls aan dat het 

liberalisme condities verbindt aan de deelname aan democratische politiekvoering. Deze condities 

zijn: een minimumniveau van rationaliteit en moraliteit. Ze worden door hem echter als natuurlijk 

en daardoor als prepolitiek gezien. Daardoor is het ook niet mogelijk ze vanuit de politiek in vraag 

te stellen. Het liberalisme vereist een zekere mate van conformiteit aan de normen van de 

samenleving om van tel te kunnen zijn. Wie daarvan afwijkt, zal buiten spel worden gezet en daar 

neemt het liberalisme zelf weinig verantwoordelijkheid voor op.  

Binnen het neoliberale denken is de sturing minder duidelijk geworden, maar daarom niet per se 

minder aanwezig. Burgerschap wordt niet meer gepromoot omwille van de samenleving alleen, 

maar ook omwille van het individu. Het plan dat aan die samenleving ten grondslag ligt en een 

duidelijk toekomstbeeld voor ogen heeft, wordt zelf niet in vraag gesteld. Als iedereen zich 

voortbeweegt langsheen de lijnen van dat plan, dan heeft iedereen er namelijk een plaats in. Wie 

niet volgens die lijnen loopt omwille van wat voor reden ook, is problematisch. Binnen een 

multiculturele samenleving is het nochtans niet vanzelfsprekend dat iedereen meeloopt. Dat zorgt 

onder andere voor spanningen tussen verschillende gemeenschappen en de overheid. Allerlei 

organisaties kunnen helpen om de spelregels duidelijk te maken aan diegenen die ze nog niet 

kennen of kunnen toepassen. Maar of het hier gaat om een kwestie van kennen/kunnen of eerder 

van willen, is een vraag die zelden gesteld wordt. We kunnen alleen vaststellen dat het niet steeds 

op wieltjes loopt. Integratie is dan ook een pijnpunt geworden op politieke, sociale en culturele 

beleidsagenda’s. Hoewel de toegang tot het maatschappelijke leven wel open gemaakt is, gaat het 

toch nog steeds om een voorwaardelijke toegang. Wie kan meewerken aan een voorbepaalde 
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toekomst mag binnenkomen. Wie dat niet kan (of wil), kan zich beter laten helpen of activeren, 

want anders zal er van meespelen niet veel in huis komen.  

Nog andere auteurs wijzen ook op het feit dat een beweging van insluiting tegelijk uitsluiting 

teweeg brengt (Parekh, 2000; Nagel & Staeheli, 2005). Burgerschap heeft zoals we zagen te maken 

met een gevoel van behoren tot een bepaalde gemeenschap en de erkenning door die gemeenschap. 

De culturele representaties waarmee deze gemeenschap zich identificeert, bepalen wie tot de 

gemeenschap kan en mag behoren, en dus ook wie niet. Culturele representaties die veraf liggen 

van de eigen leefwereld genereren geen sterk gevoel van behoren. Een samenleving die 

bijvoorbeeld gebaseerd is op neoliberale waarden en normen en zich identificeert met moderne 

culturele representaties en symbolen is weinig uitnodigend en bijgevolg ook minder toegankelijk 

voor wie er andere waarden en normen op nahoudt .  

 

2.3.2 Burgerschap in de multiculturele samenleving 

2.3.2.1 Op zoek naar een meer inclusieve opvatting van burgerschap 

Stevenson (2003) stelt vast dat we in een kosmopolitische tijd leven, waar de ‘culturele consensus’ 

door de diversificatie van publieke smaken en levensstijlen verleden tijd is. Burgerschap kan dan 

ook maar ten volle begrepen worden en betekenis krijgen door de complexe culturele realiteit van 

maatschappijen mee in rekening te brengen. De Britse socioloog heeft het niet over nationaal of 

actief burgerschap, maar stelt een culturele opvatting van burgerschap voor, die een antwoord moet 

bieden op de uitdagingen waar burgerschap vandaag mee te maken heeft. De meerwaarde van deze 

culturele opvatting van burgerschap voor onze masterproef, is de aandacht die hij in zijn visie op 

cultureel burgerschap besteedt aan minderheden. Zelf omschrijft hij het belang van zijn concept als 

volgt:  

…‘cultural’ citizenship has to be able to define new forms of ‘inclusive’ public space so 

that ‘minorities’ are able to make themselves and their social struggles visible and open the 

possibility of dialogic engagement, while offering the possibility of deconstructing 

normalizing assumptions. Cultural citizenship than becomes the struggle for a 

communicative society (Stevenson, 2003, p.333). 

 

Stevensons opvatting over cultureel burgerschap sluit aan bij het gedachtegoed van het 

kosmopolitisme. Om niet te vervallen in tekortkoming van liberale of kapitalistische opvattingen 

van kosmopolitisme, krijgt het maatschappelijk middenveld bij Stevenson een belangrijke plaats 

toebedeeld. De taak van dat maatschappelijk middenveld is het institutionaliseren van de alledaagse 

praktijk van democratische communicatie. (p.334) 
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2.3.2.2 Een kosmopolitische opvatting van cultureel burgerschap 

Stevensons’ (2003) opvattingen over cultureel burgerschap is gebaseerd op het werk van enkele 

andere auteurs, zoals Habermas, Mouffe en Foucault. Alle drie schuiven ze aspecten naar voor die 

Stevenson in zijn pleidooi voor een culturele opvatting van burgerschap opneemt. We geven 

hieronder kort weer welke aspecten Stevenson relevant acht voor zijn eigen theorie.  

 

Habermas (in Stevenson, 2003) onderschrijft het belang van moraal en ethiek in de totstandkoming 

van de communicatieve civiele maatschappij waar Stevenson het ook over heeft. De normen en 

waarden die richtinggevend zijn in zo’n communicatieve maatschappij ontlenen hun geldigheid aan 

het feit dat ze het individuele niveau overstijgen : “A norm can only be considered valid if all those 

it would potentially affect would freely accept it” (p.335). Deze waarden en normen verschillen van 

traditionele waarden en normen omdat ze niet ontstaan vanuit sociale conventies of door beroep te 

doen op tradities. Aan hun basis ligt een cultuur die gestoeld is op participatie en democratie. In het 

maatschappijbrede debat dat bepaalt welke waarden en normen richtinggevend zijn voor de 

samenleving, leren de participanten van elkaars standpunten. 

Hoewel de bijdrage van Habermas zeker verhelderend is, heeft ze weinig oog voor de culturele 

dimensie van de civiele maatschappij. Zoals we al bespraken krijgt de notie ‘burgerschap’ maar 

betekenis door ze tegenover ‘niet-burger-zijn’ te plaatsen. In een traditionele civiele maatschappij 

moeten er dus altijd niet-burgers of outlaws zijn om het over burgers te kunnen hebben. Stevenson 

benadrukt dat  

All citizens make judgments between those who are deserving of exclusion from the public 

right to speak or indeed who is worth hearing. Who is deemed listening to, which parts of 

the city are coded as dangerous, and whose languages and perspectives are able to pass as 

‘normal’ are all contentious questions (p.336).  

 

Habermas heeft volgens Stevenson te weinig oog voor het proces waarin deze maatschappelijke 

tweedeling tot stand komt.  

 

Mouffe (2000, in Stevenson, 2003) gaat in tegen de rationele benadering van Habermas door op te 

roepen tot een verstaan van burgerschap dat zich niet beperkt tot formele processen van burgerschap 

zoals het recht om te gaan stemmen, de manieren waarop de actieve civiele maatschappij in stand 

gehouden moet worden, enzovoorts. Mouffe pleit eveneens voor een culturele opvatting van 

burgerschap. Cultureel burgerschap moet zich volgens haar in de eerste plaats de vraag stellen 

“…who is silenced, marginalized, stereotyped and rendered invisible” (Rosaldo, R., 1999, in 

Stevenson, p.336), of positief gesteld: “who needs to be visible, to be heard, and to belong”(Ibid.).  
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Toch sluit Mouffe zich deels aan bij het liberaal en eveneens communitaristisch gedachtengoed 

door te stellen dat een politieke gemeenschap op zijn minst deels bepaald moet zijn om haar 

werkbaar te houden. Een democratische maatschappij hoeft zich bovendien niet uiteen te zetten met 

diegenen die de instituties die aan haar basis liggen, verwerpen. Ze benadrukt hier wel dat de 

exclusie die ze toelaatbaar vindt, begrepen moet worden in politieke en niet in morele termen. Dat 

betekent dat de vragen die verworpen worden binnen de democratische maatschappij niet 

verworpen worden omdat ze slecht zijn, maar omdat ze de instituties die de democratische politieke 

associatie vormgeven, kunnen aantasten. Anticiperend op mogelijke kritiek op deze stelling, 

onderschrijft ze het belang van het feit dat de natuur van deze instituties zelf ook tot het 

democratische debat kan behoren. Haar idee van een ‘conflictual consensus’ toont aan wat ze 

hiermee bedoelt. ‘Conflictual consensus’ verstaat ze als “a consensus on the ethico-political values 

of liberty and equality for all, dissent about their interpretation” (in Biesta, 2010, p.9). Ze stelt 

‘pluralistic antagony’ dan ook voor als alternatief voor democratie. Deze bestuursvorm is “the 

ensemble of practices, discourses and institutions which seek to establish a certain order and organize 

human coexistence in conditions that are always potentially conflictual because they are affected by the 

dimension of ‘the political’” (Ibid.). ‘Politiek’ verstaat Mouffe als het zoeken naar eenheid in een 

context van conflict en diversiteit. Daarin zal altijd sprake zijn van een ‘wij’ en een ‘zij’. Mouffes 

bijdrage in het denken in termen van democratische politiek, bestaat eruit dat: 

…she argues for the transformation of antagonism into agonism, so that the ‘them’ in 

democratic politics is no longer perceived and approached as an enemy to be destructed but as 

an adversary. Mouffe defines an adversary as a “legitimate enemy, one with whom we have 

some common ground because we have a shared adhesion to the ethico-political principles of 

liberal democracy: liberty and equality” but with whom “we disagree on the meaning and 

interpretation of those principles (Biesta, 2010, p.11). 

 

Mouffe heeft in tegenstelling tot Habermas dus wel aandacht voor de manier waarop minderheden in 

de samenleving buiten spel worden gezet. Ze wil deze gemeenschappen toegang geven tot de civiele 

maatschappij in de mate dat ze de instituties die aan haar basis liggen niet aantasten. Groepen of 

gemeenschappen die akkoord gaan met de instituties van de democratische maatschappij, hoeven het 

niet eens te zijn met alle principes die er gelden. Ze moeten wel bereid zijn in een agonistische situatie 

te leven die gebaseerd is op de waarden vrijheid en gelijkheid. De plaats die de mensen die deze 

spelregels niet aanvaarden toebedeeld krijgen, komt niet aan bod.  

 

Foucault (in Stevenson, 2003) ziet in het vrijkomen van het normaliserende, legitieme en dominante 

discours van burgerschap het recht ontstaan om anders te zijn en persoonlijke keuzes te maken die 

los staan van de retoriek van de consumptiemaatschappij, de staat of sociale instituties. Foucault op 
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zijn beurt, pleit voor een opvatting van cultureel burgerschap die niet vereenzelvigd wordt met 

politieke correctheid. Politiek correct denken ligt volgens hem aan de basis van normaliserende 

discours die maatschappelijke hiërarchieën tot stand brengen. Hij schuift in tegenstelling een beeld 

van het ‘zelf’ naar voor dat kan en mag experimenteren met levenswijzen en nieuwe mogelijkheden 

voor wat hij selfhood noemt. Met dit idee komt hij in de buurt van wat Rancière subjectivering 

noemt.  

 

Cultureel burgerschap is, om met Habermas en Foucault verder te gaan, zowel begaan met het 

zoeken naar consensus als met de deconstructie van dominante culturen die exclusief van aard zijn. 

Hoewel de conceptualisering van de democratische publieke ruimte volgens Habermas gericht is op 

het vinden van universele normen en dus exclusief blijft, is ze beter dan helemaal geen 

democratische publieke ruimte. De anti-normativiteit die Foucault bepleit, maakt ons attent voor het 

feit dat we ook in democratische omgevingen alert moeten blijven voor de exclusieve dimensie van 

belangenbehartiging. Het blijft namelijk de vraag of universaliteit bestaat. Vanuit Mouffes 

assumptie dat er altijd sprake zal blijven van een ‘wij’ en ‘zij’, kunnen we de vraag alvast negatief 

beantwoorden.  

Hoewel een kosmopolitische opvatting van cultureel burgerschap, zoals hierboven beschreven, 

‘exclusie’ zoveel mogelijk probeert te minimaliseren, mogen we niet uit het oog verliezen dat 

burgerschap en de civiele maatschappij westerse concepten zijn. In een multiculturele samenleving 

waarin er een grote diversiteit van levensstijlen en -visies aanwezig is, is ook de diversiteit groot 

van de manieren waarop mensen en groepen ‘politiek zijn’. Vormen van politiek-zijn kunnen 

verschillen in ruimte en tijd (Nyers, 2007). Ook Stevenson onderkent dat een democratische 

publieke ruimte geen garantie is voor inclusie. Binnen zo’n publieke ruimte zou er, zoals Foucault 

opmerkt, ruimte moeten zijn om “anders” te zijn en de traditionele politiek van burgerschap in 

vraag te stellen. Dat is alvast een eerste voorwaarde om over een inclusieve publieke ruimte te 

denken.  

2.3.2.3 Behoren en gemeenschappelijkheid 

Traditioneel wordt burgerschap verbonden met het concept van ‘behoren’. Binnen de culturele 

opvatting van burgerschap kunnen we ons de vraag stellen waartoe dat gevoel van behoren zich 

richt. Er is immers minder sprake van één voorbepaalde vorm van ‘goed burgerschap’. Uit de 

opvattingen over cultureel burgerschap die we hierboven hebben besproken, wordt het duidelijk dat 

de mogelijkheid tot communicatie in een inclusieve publieke ruimte en het recht ‘anders’ te mogen 

zijn belangrijke kenmerken zijn. Burgerschap heeft lange tijd praktijken gebruikt om culturele 

verschillen te verbergen of te normaliseren. Door deze praktijken te onderzoeken en te 

deconstrueren kan aan het licht komen hoe essentialistische identiteitsvorming van bepaalde 
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groepen zoals vrouwen, homoseksuelen, of niet-blanken bijvoorbeeld is ontstaan. Door groepen op 

te sluiten in identiteiten die opgebouwd zijn rondom enkele vaste eigenschappen, worden 

gelijkenissen over de groepen heen verwaarloosd. Daarbij doet een essentialistische benadering van 

culturele groepen, los van een positieve of een negatieve connotatie, geen recht aan de diversiteit 

die telkens ook binnen de groepen leeft. Ondanks de specifieke aandacht voor culturele 

minderheidsgroepen, bestaat er zo’n grote diversiteit aan posities, sociale ervaringen en culturele 

identiteiten binnen (minderheids-)groepen, dat het naar voor schuiven van één juiste benadering 

weinig zin heeft (Bulmer & Solomos, 1998). Deze visie sluit ook aan bij onze keuze om diversiteit 

op te vatten als een begrip dat niet alleen de culturele minderheidsgroepen in de samenleving in 

rekening neemt, maar ook de diversiteit aan levensstijlen en –visies opneemt. We willen diversiteit 

namelijk ruimer blijven zien dan etnische diversiteit. De diversiteit in de samenleving valt dan niet 

langer samen met het lappendeken aan verschillende etnische culturen in de samenleving, maar gaat 

ook over de verschillen in levensstijlen en –visies die vaak niet helemaal samenvallen met etnische 

groeperingen.  

Identiteitsclaims genereren bovendien ook de totstandkoming van een ‘binnen’ en een ‘buiten’. 

Stevenson stelt vast dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van identiteitspolitiek naar een 

politiek van het verschil, waarin identiteit tegenwoordig meer wordt gezien als meervoudig, 

gefragmenteerd en als een domein van strijd dan als vaststaand en natuurlijk (2003). Waar 

oorspronkelijk de staat een belangrijke taak had in het creëren van een gemeenschapsgevoel dat 

tastbaar werd in culturele representaties en symbolen, krijgt bij Stevenson nu het maatschappelijk 

middenveld die verantwoordelijkheid. De publieke ruimte -waarin het middenveld handelt - is 

echter niet voorbedacht, maar krijgt vorm door dialoog. Dialoog, niet in de zin van het zoeken naar 

consensus, maar in de zin van een permanente staat van dissensus, waarin sporadisch sprake is van 

een evenwicht. Een dialogische relatie veronderstelt dat de deelnemers bereid zijn hun eigen 

waarden in vraag te stellen en afstand te doen van het geloof dat zij de waarheid in bezit hebben. 

Bijgevolg kan geen enkel subject superioriteit claimen binnen de dialogische relatie. De enige 

waarheidsaanspraak die de dialoog kan maken situeert zich in de wederkerigheid tússen de 

subjecten en de mogelijkheid tot deelname aan de dialoog, waaruit een gevoel van 

gemeenschappelijkheid kan voortkomen (Burbules, 1993, in Wildemeersch & Vanheeswijck, 

2004). Deze dialogische relatie is tegenwoordig nog niet geïnstitutionaliseerd en identiteitspolitiek 

wordt nog steeds gevoerd, maar er zijn tendensen die erop wijzen dat de dialogische relatie binnen 

bepaalde groepen een belangrijke plaats inneemt en aan belang wint.  

2.3.2.4 De problematisering van gemeenschapsvorming en sociale cohesie 

Zoals we reeds in de probleemstelling bespraken, was erfgoed oorspronkelijk sterk verbonden met 

de staat en had het bijgevolg ook een belangrijke rol binnen (nationale) burgerschapspraktijken. 
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Erfgoed werd het middel om de staat een gezicht te geven en het gevoel van behoren ten aanzien 

van de staat te versterken. Erfgoedreferenten waren de al dan niet tastbare zaken waarmee het volk 

zich kon identificeren en zich bijgevolg ook deel van de staat voelde of erbij hoorde. Tegenwoordig 

is erfgoed nog steeds verbonden met het gevoel ‘behoren’. Het Cultureel Erfgoeddecreet (zie 

probleemstelling), maar ook de cultuursocioloog Pascal Gielen, en de auteur Stanley, besteden 

aandacht aan de gemeenschapsvormende kracht die erfgoed kan hebben.  

Stanley (2006) haalt bijvoorbeeld aan dat erfgoed sociale cohesie opbouwt. Sociale cohesie is “...the 

willingness of people in a society to cooperate with each other in common enterprises to achieve 

collective goals” (Stanley, 2003a, in Stanley, 2006, p.11). Zo hebben ervaringen met erfgoed 

volgens Stanley een direct effect op sociale cohesie doordat het de groepsidentiteit bevestigt en 

groepen helpt trots en vertrouwen te winnen in hun mogelijkheden. Erfgoedactiviteiten verhogen in 

dit opzicht dan ook de bereidheid om samen te werken door de creatie van sterkere 

groepsidentiteiten en vertrouwen. 

Deze opvatting over sociale cohesie en groepsidentiteiten contrasteert met de opvatting van 

Rancière over politieke subjecten. Politieke subjecten kunnen volgens hem niet opgevat worden als 

“een groep die bewust wordt van zichzelf, stem vindt en gewicht uitoefent op de maatschappij” 

(Rancière 1999, in Biesta, 2010, p.12). Het politieke subject ontstaat pas ìn de politieke activiteit en niet 

ervòòr. Trots en vertrouwen bemoeilijken het om de kwetsbare positie in te nemen waarin het politieke 

subject zich plaatst.  

Een verschil tussen beide denkers Stanley (2006) en Rancière (1999, in Biesta, 2010), is de manier 

waarop het subject naar de ander toetreedt. Bij Stanley staat het subject in een stevige positie die het 

heeft verworven door zich te identificeren met zaken die belangrijk voor hem zijn. Vanuit de 

overtuiging dat hij weet wat goed en slecht is treedt hij naar de ander toe. Zijn oordeel over de ander 

bepaalt de ontmoeting. Als hij zich met de ander kan identificeren, smeedt hij er een band mee die een 

gevoel van vertrouwen en kracht geeft. Er ontstaat een ‘wij’. En dus ook een ‘zij’. De subjecten waar 

Rancière het over heeft, zijn zich bewust van het ‘anders’-zijn van elkaar en hebben daar in de 

ontmoeting geen oordeel over. Ze zijn ook niet op zoek naar identificaties met de ander, maar zijn 

bereid te luisteren en daardoor zelf te veranderen. Uit de ontmoeting kunnen dus (ver-)nieuw(d)e 

subjecten tevoorschijn treden. De band die deze subjecten aangaan, situeert zich op het niveau van de 

dialoog. Groepen die een ‘wij-gevoel’ willen creëren, lopen het risico exclusieve praktijken te 

installeren, ook al is dat niet de bedoeling.  

Ook Gielen problematiseert gemeenschapsvorming door participatie aan erfgoedinitiatieven. Hij 

maakt met Zygmunt Bauman (2004, in Gielen, 2007) en Anderson (1989, in Gielen, 2007) een 

onderscheid tussen fysieke nabijheid en imaginaire gemeenschappen. Attachment, of fysieke 

nabijheid is het fenomeen waarbij mensen samenkomen en deel uitmaken van interactienetwerken 

naar aanleiding van bijvoorbeeld een erfgoedinitiatief. Hoewel deze initiatieven wel degelijk 
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mensen samenbrengen, is het gevoel van gemeenschap vooral te herleiden tot het ‘samen ergens 

zijn’. De jaarlijkse erfgoeddag is daar een voorbeeld van. Andersons begrip ‘imaginaire 

gemeenschap’ daarentegen, verwijst naar het collectieve ‘wij-gevoel’ dat groepen ervaren en dat 

gebaseerd is op gedeelde waarden en normen en een gemeenschappelijk gedachtegoed. Het 

onderscheid is van belang aangezien in veel erfgoedpraktijken wordt verondersteld dat fysieke 

nabijheid rond een erfgoedelement, vanzelf een ‘wij-gevoel’ creëert, steunend op gedeelde waarden 

en normen. Volgens Gielen (2007), is dat een brug te ver en gaat het voornamelijk om een fysieke 

nabijheid.  

Gielen heeft het ook over cultureel burgerschap en kent daarbinnen een belangrijke plaats toe aan 

erfgoed. Cultureel burgerschap is volgens hem een vorm van burgerschap waar het gevoel van 

behoren tot stand gebracht wordt door de identificatie met cultureel erfgoed. Een van de 

belangrijkste kenmerken van cultureel burgerschap is volgens hem dat het toegang geeft tot allerlei 

diverse culturele bronnen voor alle mensen die deel uitmaken van de maatschappij en er in de 

toekomst deel van uit zullen maken. Hier is een taak weggelegd voor het onderwijs en culturele 

instellingen om het culturele erfgoed toegankelijk te maken. Mouffes’ vraag om in eerste instantie 

diegenen die traditioneel naar de rand geschoven zijn, weer in het spel te brengen, wordt hier weer 

belangrijk. Dat impliceert dat toegang tot culturele bronnen, toegang moet zijn tot de culturele 

bronnen die traditioneel als de moeite waard gezien worden en tot culturele bronnen die traditioneel 

geen of weinig aandacht krijgen. Al deze bronnen zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 

Wanneer verschillende mensen zich identificeren met en affiniteiten ontwikkelen ten aanzien van 

dezelfde waarden, plaatsen, mensen, verhalen, beelden, objecten, geschiedenissen, … kunnen 

groepsidentiteiten ontstaan en het gevoel ergens bij te horen. Cultureel burgerschap veronderstelt 

verder dat iedereen ook het recht heeft om een eigen taal te spreken, een eigen identiteit te bezitten 

en te behouden en de mogelijkheid krijgt om de rijkdom van een cultuur door te geven. Volwaardig 

cultureel burger-zijn betekent samengevat het recht hebben op een eigen cultureel verleden en de 

mogelijkheid krijgen om dat publiek te communiceren. Kortom, cultureel burgerschap schept de 

mogelijkheid om werkelijk creatief en succesvol te participeren in een samenleving, volgens Gielen 

(2007). 

Hoewel de besproken auteurs het allemaal over cultureel burgerschap hebben, bestaat er veel 

variatie in de manier waarop ze het concept begrijpen. Ook de wijze waarop ‘behoren’ gezien kan 

worden binnen cultureel burgerschap en de rol die erfgoed daarbij speelt is niet eenduidig. In het 

volgende deel gaan we onderzoeken hoe onze respondenten hun erfgoed beleven en welke 

betekenis dat heeft voor hun opvatting over (cultureel) burgerschap. We onderzoeken met andere 

woorden wat migranten van Congolese en Ecuadoraanse oorsprong verstaan onder erfgoed, hoe het 

verandert doorheen een migratieproces en welke betekenis erfgoed heeft vanuit het perspectief van 

cultureel burgerschap. 
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3 Methodologie 

Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag van Tapis Plein (TP) om samen te 

werken met studenten van de KUL binnen de opleiding Sociale Pedagogiek. Als aanloop naar de 

benoeming tot expertisecentrum in 2009 werkte Tapis Plein het plan uit om een breedteonderzoek te 

voeren naar de vraag rond erfgoed bij de Vlaamse bevolking en een diepteonderzoek naar meer 

specifieke groepen binnen de bevolking om inzicht te krijgen in de vraag hoe zij erfgoed ervaren en 

wat de hindernissen en motivaties zijn om te participeren aan erfgoedinitiatieven. Samen met enkele 

TP-medewerkers beslisten we ons toe te spitsen op dat laatste, het diepteonderzoek. Omdat Tapis 

Plein totnogtoe zelden of nooit specifiek met erfgoed van migranten aan de slag was gegaan en 

omdat de vraag naar de invloed van migratie op erfgoedbeleving en -participatie ons erg boeide, 

kozen we ervoor ons elk te verdiepen in een groep mensen van niet-Europese origine.  

Kimo Williame’s interesse ging uit naar migranten in België van Congolese origine. Haar keuze 

wordt gemotiveerd door een stage die ze drie jaar eerder liep in de Democratische Republiek Congo 

en die haar aantrekking tot de Centraal-Afrikaanse manier van leven versterkte. In dit onderzoek zal 

ze zich richten op de Congolese bevolking in en rond de wijk Matonge in Brussel en nagaan hoe 

migranten van Congolese origine doorheen een proces van migratie betekenis blijven geven aan 

erfgoed.  

Hanna Peeters koos ervoor om Ecuadoriaanse migranten te bevragen. Zij motiveerde haar keuze 

vanuit de ervaring die ze gedurende haar uitwisselingsjaar met AFS in Ecuador had (tijdens het 

schooljaar 2004-2005). De kans die ze kreeg om tijdens haar masterproefperiode een sociaal-

pedagogische stage te lopen in Ecuador, gaf haar tevens de gelegenheid om voor haar onderzoek 

een extra interessant spoor te verkennen en eerst een blik te werpen op erfgoed in het thuisland.  

 

De fase van de literatuurstudie heeft bijna een jaar in beslag genomen. Omdat erfgoed voor zowel 

ons studenten, als voor onze promotor een relatief nieuw gebied was, heeft het een hele tijd geduurd 

om onze weg te vinden doorheen de erfgoedliteratuur die we op het spoor kwamen in de bibliotheek 

van Tapis Plein en de Erfgoedbibliotheek van FARO. Deze fase resulteerde uiteindelijk in een 

werkbare formulering van onze probleemstelling. Na de erfgoedfase waagden we ons aan een 

nieuwe brok literatuur over migratie die we in databases (LibriSource, Web Of Science) opzochten 

op basis van zoektermen als migratie, migrants, refugees, diaspora, … in combinatie met termen als 

(cultural) heritage, cultural participation, … en via de referenties die we van onze promotor kregen 

van tijdschriften zoals Citizenship Studies, Ethnic and Racial Studies, Journal of Urban Affairs, 

Journal of Cultural Geography, Multicultural Perspectives. We waren oorspronkelijk van plan om 
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met twee één tekst te schrijven, maar practisch gezien bleek dat een zeer moeilijke opgave. Op een 

gegeven moment namen we dan ook de beslissing om elk apart verder te werken omdat we 

vermoedden dat dat de kwaliteit van onze teksten ten goede zou komen. Hanna ging op zoek naar 

wat migratie met erfgoed doet en welke betekenis erfgoed voor de migrant kan hebben. Kimo 

focuste op cultureel burgerschap, dat een centraal begrip bleek te zijn in de koppeling tussen 

erfgoedbeleving en participatie. Eens het theoretische kader er lag, scheidden onze wegen zich in 

het vooruitzicht van de uitvoering van het onderzoek.  

 

Elk van ons werkte afzonderlijk een methode uit om haar doelgroep te onderzoeken. We lieten ons 

daarbij leiden door kenmerken van de doelgroepen en de mogelijkheden en beperkingen voor het 

onderzoek in tijd en ruimte. Door het uitwerken van verschillende methodieken, beantwoordden we 

ook aan de vraag van Tapis Plein om nieuwe wetenschappelijke methoden van erfgoedonderzoek te 

ontwikkelen en uit te testen. Aangezien de studie van erfgoed nog een relatief jong 

onderzoeksdomein is, bestaat er nog niet zoveel literatuur over erfgoed en zijn het aantal 

erfgoedonderzoeken beperkt (Howard, 2003). Dat geeft ons de kans om pionierswerk te doen met 

ons masterproefonderzoek en een nieuwe aanpak uit te proberen. Enerzijds geeft ons dat een 

vrijheid die binnen meer gevestigd onderzoek misschien minder voor de hand zou liggen. 

Anderzijds betekent het dat we veel belang zullen moeten hechten aan reflectie.  

 

In wat volgt belichten we achtereenvolgens de methodieken gebruikt voor het onderzoek rond de 

Congolese Case en voor het onderzoek rond de Ecuadoriaanse Case.  

 

3.1 De Congolese Case  
Ik kies er met mijn aanpak voor om een erfgoedonderzoek op te zetten dat ruimte laat voor 

creativiteit en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd blijft. Ik wil met dit onderzoek aantonen dat 

creativiteit het wetenschappelijk werk niet enkel aangenamer maakt, maar er de bouwsteen van 

vormt. Alleen wie durft verdwalen, kan nieuwe wegen ontdekken. 

 

Zoals reeds gezegd is dit onderzoek ontstaan naar aanleiding van een vraag van het 

expertisecentrum Tapis Plein. Als landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed wil Tapis Plein 

vzw bemiddelen voor een erfgoedpraktijk die mensen zin geeft in erfgoed. Het wil organisatoren 

van cultureel erfgoedactiviteiten in heel Vlaanderen begeleiden bij het vinden van originele insteken 

en reikt methodieken en tools aan om het publiek actiever te betrekken. Via proeftuinen wil tapis 

plein antwoorden zoeken op actuele uitdagingen en zo bijdragen tot de verdere ontwikkeling van 

expertise. Iets gelijkaardigs wil ik nastreven met dit onderzoek. Het leek mij al bij het begin van dit 
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onderzoek duidelijk dat ik op zoek moest gaan naar een methode om dit onderzoek op te zetten die 

zich niet beperkte tot een reeks interviews. Ik ben ervan overtuigd dat de rijkheid en betekenis van 

cultuur, en dus ook van erfgoed, maar moeilijk te vatten zijn met woorden alleen. Cultuur komt niet 

alleen tot uiting door de taal, maar doordringt ook het lichaam, de beweging en laat zijn afdruk na 

op de fysieke omgeving. Hoewel taal een belangrijk medium is om de cultuur vatbaar te maken, kan 

taal alleen de hele cultuur niet vatten. Ik wil naast mijn oren en ogen ook mijn andere zintuigen 

inzetten om een antwoord te krijgen op mijn vraag hoe migranten erfgoed beleven.  

 

Voor de dataverzameling van dit onderzoek ga ik op zoek naar talige data en naar een combinatie 

van informatie die ik krijg door actief bewust te zijn van wat ik zie, hoor, ruik, proef en voel.  

 

3.1.1 Onderzoekskader 

3.1.1.1 Woord … 

Het vermogen om taal te gebruiken en met taal te communiceren is iets wat mensen verbindt en 

tegelijk onderscheidt van andere levende wezens. Taal neemt dan ook een belangrijke plaats in in 

ons leven, vaak in de vorm van verhalen die ons verteld worden of die we over onszelf vertellen. De 

verhalen die we beluisteren en vertellen structureren onze ervaringen en geven betekenis aan onze 

handelingen (Phoenix & Sparkes, 2009). Het is trouwens vaak pas door het vertellen van ervaringen 

of verhalen dat we ten volle inzicht krijgen in de situatie die we onder woorden proberen te 

brengen. Vertellen heeft daarom ook een therapeutische werking en kan opluchten (Csordas et al, 

2010). In die zin is onderzoek dan ook meer dan een rapportering alleen. Onderzoek verandert 

onvermijdelijk de praktijk die wordt onderzocht. Zo ook in dit onderzoek. In de activiteit van het 

vertellen over een leven in de aanwezigheid van verschillende culturen en levensstijlen, kunnen de 

respondenten een reflexieve identiteit (Gielen, 2007) ontwikkelen. De activiteit van het vertellen 

kan gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden in een nieuw perspectief zetten door ze onder 

woorden te brengen. 

 

De context waarin iemand op verhaal komt, speelt ook mee in de wijze waarop het verhaal verteld 

zal worden. Binnen onderzoek is het dus van belang zich bewust te zijn van de context en de 

elemententen die het verhaal kunnen kleuren. In dit onderzoek laat ik de respondenten bepalen waar 

het interview doorgaat. De keuze voor een locatie is op zichzelf interessante informatie voor het 

onderzoek. Ten eerste vertellen de ruimtes waarin iemand zich begeeft iets over die persoon dat uit 

zijn woorden alleen niet steeds zal blijken. Het is ook mogelijk dat de verteller ervoor kiest om 

bepaalde zaken niet te vertellen, maar dat de ruimte waarin hij zich bevindt toch zaken onthult die 

een aanvulling op zijn verhaal zijn. De keuze om het interview in de publieke of private ruimte te 
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laten doorgaan, impliceert een andere opvatting over de geschikte ruimte om te vertellen over het 

eigen leven. Ten tweede is erfgoed zowel materieel als immaterieel en bijgevolg is het een 

meerwaarde voor de interpretatie van het interview en de rijkheid van de data om, waar mogelijk, 

het erfgoed dat ter sprake komt ook echt in zijn materialiteit te ervaren. De verhalen die de 

respondenten vertellen zijn geen vluchtige aaneenschakelingen van woorden, maar betekenisvolle 

gehelen die verbonden kunnen zijn aan tastbare voorwerpen en zichtbare ruimten. Het visueel 

maken van deze voorwerpen en ruimten is een verrijking voor de talige data.  

 

Ik ben mij er ook sterk van bewust dat de verteller in veel gevallen het verhaal wil vertellen 

waarnaar hij denkt dat de toehoorder op zoek is, zeker als verteller en toehoorder elkaar (nog) niet 

goed kennen. Dat impliceert dat het vertelde verhaal vaak geen realiteit weergeeft, maar een beeld 

schept van wat de verteller aan de toehoorder wil tonen. Een verhaal kan daarnaast ook politiek zijn. 

In het vertellen streeft de verteller, al dan niet bewust, bepaalde belangen na. Langs de andere kant 

heeft ook de toehoorder bepaalde belangen die de interpretatie van het verhaal en de betekenis die 

hij eraan geeft, kleuren. Vóór het uitvoeren van de interviews heb ik in mijn logboek mijn eigen 

belangen onder woorden proberen brengen, evenals mijn verwachtingen. Tijdens de interpretatie 

van de interviews grijp ik regelmatig terug naar deze documenten om na te gaan of ik mijn eigen 

belangen niet projecteer op de verhalen van de respondenten. Ze helpen me om bij het verhaal van 

de respondent te blijven en mijn eigen verhaal daarvan los te koppelen.  

 

Een verhaal is ook zelden enkel een individuele constructie. Het heeft in tegendeel vaak een sociale 

achtergrond die niet uit het oog verloren mag worden. Atkinson verwoordt het als volgt:   “If we 

collect spoken (and indeed written) accounts of ‘events’ or ‘experiences’, then we need to analyze 

them in terms of the cultural resources people use to construct them, the kinds of interpersonal or 

organizational functions they fulfill, and the socially distributed forms they take” (Atkinson et al., 

2003, in Phoenix & Sparkes, 2009, p.220). Verhalen moeten dan ook opgevat worden als het 

resultaat van de interactie tussen culturele discours en de materiële omstandigheden en ervaringen 

van het individu. Daarmee is ook het onderscheid gemaakt met ficties. Om de sociale achtergrond 

in beeld te brengen, begin ik mijn interview met enkele vragen over de respondent, zijn leeftijd, 

beroep, familiale situatie, woonplaats, bezigheden,… Deze data helpen mij om een objectief beeld 

te krijgen van de leefsituatie van mijn respondenten en de sociale context in beeld te brengen.  

3.1.1.2 … en gebaar 

Een aspect dat sterk verweven is met taal, is de non verbale communicatie. In ‘The cultural politics 

of gesture’ beschrijft Herzfeld (2009) dat de bewustwording van vaak onbewuste gebaren toegang 

geeft tot wat hij noemt ‘cultural intimacy’. Dit is volgens hem waar etnografen in geïnteresseerd 
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zijn. De ‘cultural intimacy’ is “…the zone of internal knowledge whereby members of a society 

recognize each other through their flaws and foibles rather than through their idealized typicality as 

heroic representatives of the nation” (p.133). Omdat alledaagse gebaren vaak onbewust gesteld 

worden, bevinden ze zich op de grens tussen tastbaar en ontastbaar erfgoed. Ze zijn tastbaar in de 

zin dat ze gezien kunnen worden, maar ontastbaar omdat ze zich vaak niet op het bewuste niveau 

bevinden. Niettegenstaande zijn ze een belangrijke bron van informatie en de moeite waard om 

opgemerkt te worden. In veel interviews wordt dit jammer genoeg vaak over het hoofd gezien. 

Alledaagse gebaren zijn niet te controleren door overheden of belangengroepen. Ze ontsnappen aan 

pogingen tot repressie, normalisering of assimilatie. Net daarom zijn gebaren stille getuigen van de 

vrijheid van het individu.  

Maar alledaagse gebaren zijn niet enkel een individuele aangelegenheid. Een publieke ruimte kan 

ook een cultureel intieme betekenis dragen door de alledaagse handelingen en gebaren die daarin 

gesteld worden. Toevallige voorbijgangers zijn zich vaak niet bewust van de betekenis van allerlei 

gebaren en non-verbale communicatie die plaatsvindt in een publieke ruimte waarin zij niet thuis 

zijn.  

3.1.1.3 De context 

Totnogtoe heb ik voornamelijk aandacht besteed aan de zintuigen gehoor en zicht. Herinnering 

bestaan uit meer dan verhalen en beelden alleen. Ze kunnen ook opgeroepen worden door geuren, 

smaken en de tastzin. Doorheen het interview besteed ik daarom niet enkel aandacht aan de 

herinnering van verhalen en beelden, maar peil ik ook naar herinneringen die gepaard gaan met 

geuren, smaken en gevoel. Een bepaalde prikkeling aan één of meer van onze zintuigen kan 

herinneringen oproepen die we willen koesteren of net liever vergeten. Het is interessant om na te 

gaan naar welke zintuigen mijn respondenten voornamelijk refereren als ze het over erfgoed 

hebben. Via welke zintuigen gebeurt herinnering en bewaring? Verhaal? Beeld? Geluid? Smaken en 

geuren? Materialen? ... Behalve het achterhalen van de zintuiglijke herinneringen en referenten, 

besteed ik tijdens het interview ook aandacht aan mijn eigen zintuigen en de indrukken die binnen 

komen bij het contact met mijn respondenten in hun eigen omgeving. Welke zintuigen worden 

vooral geprikkeld? Wat maakt indruk op mij? Hoe ga ik daarmee om?  

Het loont de moeite om ook in onze eigen cultuur na te gaan waarin onze herinneringen zijn 

opgeslagen en naar welke zintuigen ons erfgoed refereert en wat dat betekent voor de manier 

waarop we erfgoedinitiatieven op poten zetten of ons erfgoed presenteren. Als we cultureel 

burgerschap kunnen samenvatten als het toegang krijgen en geven tot verschillende culturele sferen 

en van daaruit het ontwikkelen van een reflexieve identiteit, dan zijn volgende vragen pertinent: Via 

welke zintuigen maken wij onze cultuur toegankelijk en welke zintuigen worden niet 

aangesproken? Heeft dat implicaties voor de toegang die andere culturen krijgen tot onze cultuur? 
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En omgekeerd: welke toegang krijgen wij tot andere culturele sferen door onze zintuiglijke 

gewaarwordingen en welke toegang ontzeggen we elkaar? 

 

3.1.2 Matonge Brussel 

Alvorens verder te gaan met de beschrijving van de manier waarop dit onderzoek tot stand kwam en 

welke overwegingen in rekening werden genomen, nog kort een toelichting over de wijk Matonge 

in Brussel. Deze uitwijding kan gezien worden als een verheldering van mijn keuze voor de 

Congolese case en dient tegelijkertijd als achtergrond om de band die mijn respondenten wel/ niet 

hebben met deze wijk te begrijpen.  

De wijk Matonge kreeg haar naam in de jaren ‘60 van vorige eeuw, toen na de onafhankelijkheid 

van Congo steeds meer Congolese studenten naar België kwamen om te studeren. Ze vonden 

oorspronkelijk onderdak in het huis van een oude dame, dat nadien de naam ‘maison africaine’ 

kreeg. Naarmate er meer studenten naar België kwamen en zich in de buurt van la maison africaine 

vestigden, kreeg de buurt beetje bij beetje een meer Afrikaans karakter. In de jaren ‘70 werd de wijk 

omgedoopt tot Matonge, naar analogie met de wijk Matonge in Kinshasa die bekend staat om haar 

uitgaansleven. Het hoogtepunt van de Afrikaanse invloeden lijkt ondertussen een beetje over haar 

hoogtepunt. Steeds meer Oosterse winkeltjes openen hun deuren en de Europese wijk naast 

Matonge zorgt ervoor dat de huur van de huizen snel stijgt. Veel gezinnen van Afrikaansee origine 

hebben een huis gevonden in andere wijken verspreid over de stad. Desondanks blijft Matonge het 

kloppende hart van de stad voor de Centraal-Afrikaanse bevolking in België. Sinds mijn stage in 

Congo heeft de wijk voor mij ook een nieuwe betekenis gekregen. Matonge roept de herinneringen 

aan de tijd in Afrika weer op. Deze herinneringen worden opgeroepen door meer dan het beeld van 

de wijk alleen. De aanwezigheid van zoveel mensen van Afrikaanse oorsprong, hun gelach en 

gepraat op straat, hun mimiek en gebaren, de geuren die de winkeltjes verspreiden en de manier 

waarop koopwaar wordt tentoongesteld, … roepen de herinneringen aan mijn ervaringen in Congo 

weer sterk voor de geest. Naar Matonge gaan is dan ook een handeling die helpt de herinnering 

levend te houden. En tegelijk besef ik dat elk bezoek aan Matonge ook nieuwe ervaringen toevoegt 

die mijn herinneringen transformeren. Dit onderzoek is dus tegelijk een bevestiging en een risico 

omdat de oorspronkelijke ervaringen veranderen in mijn herinneringen.  

 

3.1.3 Verloop van het onderzoek 

• Opstellen van de vragenlijst 
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De interviewleidraad die ik hanteerde (zie bijlage 1) stelde ik op aan de hand van enkele 

basisvragen die we in samenspraak met onze promotor al hadden opgesteld en het theoretische 

kader. Na het eerste interview paste ik bepaalde vragen aan omdat ik gemerkt had dat ze niet 

duidelijk genoeg waren of niet eenduidig genoeg peilden naar wat ik te weten wilde komen. Ik 

merkte op dat de vragen zo eenvoudig mogelijk moesten zijn. Mijn respondenten spraken over het 

algemeen beter Frans dan ik, maar ook voor hen is Frans hun tweede taal. Bovendien waren ze niet 

allemaal even vertrouwd met geven van een interview en ook de het hele jargon rond erfgoed was 

hun veelal eerder vreemd. Een bijkomende moeilijkheid was dat het begrip ‘erfgoed’ slechts 

gedeeltelijk te vertalen is in het Frans in de begrippen patrimoine en héritage. Beide begrippen 

dekken echter niet de lading die ‘erfgoed’ in het Nederlands heeft. Ik mocht me gelukkig prijzen dat 

we erfgoed gedefinieerd hadden in de vorm van een vraag waarin het woord ‘erfgoed’ niet 

voorkwam.  

De vragenlijst bestond in haar definitieve vorm tenslotte uit vijf onderdelen. Het eerste deel peilde 

naar de persoonlijke gegevens van onze respondenten zoals leeftijd, burgerlijke staat, eventueel 

aantal kinderen, beroep, andere bezigheden, … Een tweede deel ging over het leven hier in België 

en meer bepaald in de buurt waarin mijn respondenten woonden. De vragen die in dit onderdeel 

gesteld werden, gingen vooral over de plaatsen waar mijn respondenten wonen en gewoond hebben, 

de manier waarop ze in België terecht zijn gekomen, het leven dat ze nu leiden in hun eigen 

wijk/stad en de band die ze hebben met Matonge in Brussel. In een derde deel stelde ik vragen naar 

de band die mijn respondenten nog hebben met Congo, het erfgoed dat ze hebben meegebracht, de 

omgang daarmee en de identiteit waarmee ze zich het meest identificeren. Een vierde reeks vragen 

peilde naar de identificatie van mijn respondenten met hun culturele omgeving, zoals de zaken die 

in Congo belangrijk waren en de zaken die dat hier geworden zijn, en wat voor hen erfgoed is. Een 

voorlaatste en vijfde deel stelde vragen over de participatie van mijn respondenten in de publieke 

ruimte en hun contacten met mensen van andere origine zoals andere migranten, mensen van 

Belgische afkomst, … Tot slot stelde ik nog enkele vragen naar het culturele leven van mijn 

respondenten, de culturele initiatieven die ze waarderen, de activiteiten waaraan ze deelnemen en de 

voorstellen die zij hebben om culturele activiteiten (lees erfgoedinitiatieven) te organiseren.  

 

• Keuze van de respondenten  
 

Door de stage die ik in 2007 liep in Congo was ik in contact gekomen met enkele Congolezen die 

sinds een kortere of langere tijd in België verbleven. Dat was enerzijds een voordeel voor dit 

onderzoek omdat het me de kans gaf respondenten te betrekken met heel verschillende leeftijden, 

gezinssituaties en migratie-ervaringen. Ik vermoedde dat zij ook sneller bereid zouden zijn om deel 

te nemen aangezien we elkaar een klein beetje kenden. Daarnaast contacteerde ik Jeroen, 
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coördinator van het Vlaams Afrikaans Huis in Matonge omdat ik vermoedde dat hij me in contact 

zou kunnen brengen met nog andere mogelijke respondenten. Ik had nog voor ik aan de masterproef 

begon, ontdekt dat er een Vlaams-Congolees huis zou opengaan in Matonge, Brussel. De opening 

liet echter op zich wachten en toen we aan onze masterproef begonnen had het huis zijn deuren nog 

steeds niet geopend. Op de tentoonstelling ‘Le someil n’a pas de place’ van schilderijen van jonge 

Congolese kunstenaars in de KVS in Brussel, ontmoette ik als bij toeval Jeroen Markelbach, de 

coördinator van het Vlaams-Congolees huis. Hij vertelde me dat het Vlaams-Congolees Huis 

ondertussen was opengegaan. Via hem kreeg ik de telefoonnummers van enkele Congolezen die 

actief bij het huis betrokken waren. Ik had op die manier een bestand van 6 Congolese gezinnen die 

ik kende via mijn stage in Congo en de telefoonnummers van 4 Congolezen die ik via het Vlaams-

Afrikaans Huis had gekregen. Tenslotte had ik ook nog de gegevens van mijn dansleerkracht 

Afrikaanse dans. In september 2009 was ik met de lessen begonnen, maar dat kon ik helaas niet 

volhouden door overlap met lessen op de universiteit.  

 

• Contactering van de respondenten  
 

Ik koos ervoor mijn respondenten rechtstreeks telefonisch te contacteren en geen brieven te 

gebruiken. Ook via het OCMW van Merchtem kreeg ik te horen dat informatie die via brieven 

wordt overgebracht vaak geen of weinig gehoor krijgt. Zij raadden mij aan zo rechtstreeks mogelijk 

contact te nemen en duidelijk aan te geven via wie ik hun telefoonnummers gekregen had. Ook 

benadrukten ze het belang van te vertellen dat ik zelf al in Congo geweest ben. Het was me 

inderdaad al opgevallen hoe goed dat als ijsbreker werkte. In een eerste telefoongesprek stelde ik 

mezelf voor en legde kort de inhoud uit van mijn onderzoek en wat ik van mijn respondenten 

verwachtte. Ik benadrukte dat ze zich helemaal niet verplicht moesten voelen en alleen maar 

moesten toestemmen als ze ook echt de mogelijkheid en de tijd hadden om deel te nemen. Als ik 

twijfels voelde, gaf ik hen enkele dagen bedenktijd, maar meestal was dat niet nodig. We spraken 

zo snel mogelijk ook een datum af waarop we het interview zouden kunnen afnemen. Als mijn 

respondenten het op het moment dat ik hen voor de eerste keer contacteerde te druk hadden, stelde 

ik voor hen een week of twee later terug te bellen om dan een afspraak vast te leggen. Ik probeerde 

de data voor een interview zo snel mogelijk te prikken na het telefoongesprek. De avond voor ieder 

interview belde ik mijn respondenten nog eens op als herinnering en om me ervan te verzekeren dat 

het interview kon doorgaan.  

 

• Uitvoering van het interview 
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Voor de interviews had ik steeds mijn schriftje/logboek met de interviewleidraad, een potlood of 

balpen en mijn digitale voicerecorder. Ik vroeg mijn respondenten steeds of ze het ermee eens 

waren dat ik het interview zou opnemen, zodat ik het nadien in zijn rijkheid zou kunnen 

transcriberen. Dat vormde voor geen enkele respondent een probleem. Na ieder interview legde ik 

mijn respondenten uit dat ik in mijn masterproef ook met foto’s wilde werken en dat ik het echt op 

prijs zou stellen moesten zij me daarvoor willen helpen. Deze vraag was voor hen telkens weer een 

hele verrassing en niet alle respondenten reageerden even enthousiast. Ik had het gevoel dat de 

drempel om zelf foto’s te nemen nogal hoog lag. Wat sommige respondenten wel zagen zitten, was 

foto’s die ze vroeger zelf genomen hadden doorgeven. We spraken dan een datum af waarop ze 

deze zouden doormailen. Uiteindelijk is dit aspect van het onderzoek er niet meer van gekomen 

omdat mijn respondenten ofwel geen tijd meer hadden na het interview ofwel na herhaaldelijk 

aandringen geen foto’s meer hebben doorgegeven.  

 

3.2 De Ecuadoriaanse Case 

Omdat ik gedurende het eerste semester van het tweede masterproefjaar in Ecuador zelf zou 

verblijven voor mijn stage, wou ik die kans benutten voor dit onderzoek. Ik wilde met het 

onderzoek op zoek gaan naar een werkbare en interessante manier om mijn verblijf ter plekke op 

een zinvolle wijze te combineren met een onderzoek in België. Toen ik naar Ecuador vertrok was 

de literatuurstudie ongeveer klaar en was ik voorbereid om een eerste deel van mijn onderzoek uit te 

voeren tijdens die vijf maanden van de stage. Het zou een gemiste kans zijn geen gebruik te maken 

van die mogelijkheid. Ik besliste dan ook mijn ‘erfgoedblik’ ter plekke open te houden en ging op 

zoek naar manieren om vorm te geven aan het onderzoek.  

Stilaan werd duidelijk dat ik met interviews veel zou kunnen bereiken op een relatief beperkte 

termijn. Ik had immers vrij weinig tijd naast het uitvoeren van mijn stage. Interviews vormen een 

soort raam op de beleefde werkelijkheid van respondenten. Doorheen de interviews kon ik unieke 

verhalen van belevingen en ervaringen met erfgoed tot hun recht laten komen (Verhesschen, 1999). 

Zoals Connelly en Clandinin (1990, in Verhesschen) aangeven: “De studie van narratives is de 

studie van de manier waarop mensen de wereld beleven.” (p.279) Op die manier kon ik dichtbij de 

vraag komen wat belangrijk is voor mensen om te bewaren en hoe mensen erfgoed beleven.  

Daarnaast wilde ik echter ook mijn eigen ervaring met mogelijke erfgoedelementen mee in het 

onderzoeksspel brengen. Ik besloot daarom een tweede luik –een observatieluik- te koppelen aan de 

interviews. Ik hield mijn ogen open tijdens mijn verblijf in Ecuador en participeerde ook actief bij 

elke gelegenheid tot erfgoedbeleving die zich voordeed. Het tweede onderzoeksluik bestaat dan ook 

uit een soort van participerende observatie, die op haar beurt een unieke toegang biedt tot de 

belevingswereld van mensen (Eggermont, 1999). 
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Beide onderzoeksmethoden combineerde ik zowel in Ecuador als terug in België. Daarbij maakte ik 

de keuze om in Ecuador familieleden van Ecuadoriaanse migranten in België op te zoeken en te 

betrekken bij het onderzoek. Op die manier zou een vergelijking tot stand kunnen komen tussen de 

betekenis die deze Ecuadorianen hechten aan erfgoed in het thuisland en de betekenis die hun 

Ecuadoriaanse familieleden hechten aan erfgoed in België. Daarnaast kon ik in het thuisland (en in 

beperkte mate in België) ook kijken naar erfgoedelementen zoals tradities, feesten, maaltijden, 

voorwerpen, enz. Nadien kon ik deze elementen een rol laten spelen tijdens de interviews in beide 

werelddelen.  

 

Met deze opzet begon ik aan een werkwijze waarvan nog moest blijken hoe relevant ze zou zijn. De 

nadruk ging ik in ieder geval leggen op de Ecuadorianen in België, maar de eerste reeks interviews 

in Ecuador zou een interessante aanvulling daarop kunnen zijn die misschien toelaat een meer 

doordachte analyse te maken. Deze vorm van onderzoek is een zoektocht geweest, een zoeken naar 

een passende manier om interessante vaststellingen in beeld te brengen.  

 

3.2.1 Observaties 

Een onderzoek naar erfgoed zou allerlei vormen kunnen aannemen, van woordelijk, tot observatief, 

participatief, of actieonderzoek. Interviews lagen het meest voor de hand om samen met de 

respondenten een verhaal te construeren. In dat verhaal zou het erfgoed in hun leven –zowel in het 

verleden, het heden als de toekomst– een plek kunnen krijgen en tot zijn recht kunnen komen. Het 

voordeel van een gesprek of een interview is dat je dieper kan ingaan op onderwerpen waar je meer 

over wilt weten, die je gezien hebt of die je opvallen. Doordat ik tijdens het onderzoek vijf maanden 

in Ecuador verbleef, kreeg ik de kans om zelf te kijken naar het land en zijn mensen, om zelf op 

zoek te gaan naar erfgoedelementen en er telkens even bij stil te staan. Ik zag heel wat rond mij 

gebeuren en kon me dikwijls vragen stellen als: ‘Zou dit tot erfgoed van mijn respondenten 

behoren?’, ‘Wordt dit evenement als belangrijk gezien om te bewaren?’, ‘Betekent het iets als je 

niet mee viert op de nationale feestdagen?’, enz.  

3.2.1.1 Publieke ruimte 

In Ecuador maakte ik, zowel in 2004-2005 als tijdens de vijf maanden voor de stage, deel uit van 

een Ecuadoriaans gezin. Ik was er te gast, maar nam ook gewoon deel aan alle familiale activiteiten. 

Door het verblijf in mijn gastfamilie kon ik veel van de feesten, gebruiken en tradities van erg 

dichtbij meemaken. Deze ‘voorkennis’ en ervaringen werden voor mij stof om mijn onderzoek mee 

te verrijken, zowel in Ecuador als in België. Ik leerde ter plekke gewoontes en gebruiken kennen en 

vond mijn draai in het dagelijkse leven. Daarnaast leerde ik ook het land zelf, zoals zijn structuur, 
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politiek, bevolkingsgroepen en zo meer, tot op zekere hoogte kennen. Ik kon gericht ergens op 

ingaan en mij gemakkelijk een beeld vormen van de praktijken of voorwerpen waarover de 

respondenten het hadden.  

Buiten de interviews om had ik in het dagelijkse leven in Quito dus oog voor erfgoedelementen 

allerhande. Ik keek bewust naar erfgoedelementen om me heen en zocht de beleving van mensen in 

mijn omgeving te bekijken. Belevingsonderzoek houdt in dat je als onderzoeker kijkt naar het 

geheel van gevoelens, waarderingen en ervaringen met betrekking tot een bepaalde situatie of 

verschijnsel (Eggermont, 1999), de ‘beleefde werkelijkheid’ (p.175). Het gaat daarbij om de wijze 

waarop mensen daaraan betekenis verlenen. Om die betekenisverlening tot zijn recht te laten 

komen, zegt Eggermont (1999) dat het meest gebruik wordt gemaakt van participerende observatie. 

Dat soort onderzoek wordt meestal gecombineerd met een weinig gestructureerd diepte-interview. 

Participerende observatie vindt zijn oorsprong in de niet-westerse culturele antropologie waar men 

poogt leefgewoontes van samenlevingen ‘van binnenuit’ te beschrijven. De essentie van de 

onderzoeksvorm is het meedoen aan en observeren van activiteiten. De onderzoeker kan zich op een 

afstand houden maar kan ook zelf mee de gebeurtenissen beleven. Dit is wat ik probeerde te doen: 

meedoen aan activiteiten die zich voordeden, van op afstand kijken of vragen naar gebruiken en hun 

betekenis. Ook op mijn stageplek werden erg veel traditionele feesten georganiseerd als 

ontspanning. Die kon ik mee organiseren of ik nam er aan deel.  

 

Omdat de combinatie van interviews met participatie en observatie arbeidsintensief is, is een 

zorgvuldige verslaggeving erg belangrijk (Eggermont, 1999). Het eerste jaar dat ik bij mijn 

gastfamilie woonde, hield ik dagelijks een dagboek bij. Beschrijvingen en opmerkingen gebeurden 

toen natuurlijk niet in het kader van dit onderzoek. De vijf maanden dat ik nu in Ecuador verbleef, 

was dat anders. Ik lette er op om telkens een verslagje neer te schrijven na bepaalde activiteiten, 

gesprekjes met mensen, of gewoon tussendoor indrukken en ideeën vast te leggen. Eggermont haalt 

ook aan dat vertrouwen een echte basiswaarde is voor dit soort onderzoek. Ik zelf ben niet 

geïntegreerd (geïnfiltreerd) in een bepaalde groep om er daarna een studie van te maken. Voor mij 

was het belangrijk om erg breed te kijken en te observeren. Het ging me niet om één bepaald soort 

erfgoed of één specifieke bevolkingsgroep (Ecuador heeft er trouwens erg veel verschillende), maar 

het ging me om een brede basis, een brede inkijk op een maatschappij als Ecuador en de rol die 

erfgoed daar kan spelen. Ik kende mijn respondenten ook niet op voorhand en kon geen individuele 

vertrouwensband met hen opbouwen. Waarmee ik wel vertrouwd kon geraken waren elementen als 

Ecuadoriaanse leefgewoontes, de sfeer, de omgang met elkaar, de vrijetijdsbezigheden, 

evenementen en feesten, die de respondenten als erfgoed zouden kunnen ervaren. Ik kon mijn ogen 

de kost geven om van dit alles te proeven en er zelfs deel van uit te maken. In die zin was die kennis 

voor mij, die ervaring die ik opdeed, een soort start om toch tot dat vertrouwen te komen. 
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Respondenten konden zo het gevoel krijgen dat we over hetzelfde bezig waren, dat ik wist over 

welke gebruiken of erfgoedelementen ze het hadden en dat ze konden voelen dat ik hen begreep. In 

die zin was deze ervaring voor mij een erg belangrijke insteek in het onderzoek, zowel in Ecuador 

als in België. In Ecuador lieten respondenten me misschien gemakkelijker toe in hun leef- en 

erfgoedwereld tijdens het interview. Ik was geen volstrekt ‘vreemde’ Europese onderzoeker. In 

België spraken mijn respondenten graag over hun land van herkomst en voelden in mij misschien 

een soort van klankbord dat ‘ook daar is geweest en weet hoe het daar is’. Ze ontvingen me dikwijls 

met open armen en tijdens interviews deden ze meermaals uitspraken als ‘en zoals je weet’, of 

‘zoals je ongetwijfeld gezien hebt’. Dit bewerkstelligde een soort van vertrouwensrelatie tussen ons 

en een soort van ‘gemeenschappelijke grond’ om van te vertrekken.  

 

In België probeerde ik daarbij de observerende onderzoekslijn van voorheen door te trekken. Ik 

wou met andere woorden in België ook meedoen aan enkele activiteiten, maar slaagde daar niet 

helemaal in door tijdsgebrek. Ik participeerde aan drie feestelijkheden die mogelijke stukjes 

Ecuadoriaans erfgoed betroffen (Inti Raymi, verjaardags-BBQ, Fiesta de la Convivialidad).  

3.2.1.2 Private ruimte  

Mijn observaties in de publieke ruimte breidde ik daarbij uit naar observaties tijdens de interviews 

zelf, in de private ruimte. Zo lette ik bijvoorbeeld tijdens de interviews– die meestal bij de 

respondenten thuis gebeurden - op de omgeving. Ik keek naar objecten, kleuren, ruimtes, personen, 

enz., maar ook naar omgangsvormen –zowel met mij als eventuele andere aanwezigen-, extra 

verhaaltjes buiten het interview, versnaperingen die ik kreeg aangeboden, gebruik van tijd en 

ruimte, enz. Op die manier kon ik de respondent in een ruimere (erfgoed)achtergrond zien en kon ik 

eventueel vragen naar verhalen achter aanwezige voorwerpen waar ze uit zichzelf niets over 

vertelden.  

 

Ook Hurdley (2006) deed onderzoek naar de constructie van narratieven rond objecten uitgestald in 

het huis. Ze ziet de vertoning van materiële cultuur als een dagelijkse praktijk, die bij iedereen terug 

te vinden is. Voor Hurdley gaan narratieven en objecten dus samen. Ze combineerde beide in haar 

onderzoek en dat is ook wat ik probeerde te doen. Mijn observaties uit de publieke en private 

ruimten bracht ik binnen in het interview. In tegenstelling tot Hurdleys’ onderzoek betrok ik zowel 

materiële als immateriële elementen. Interviews zijn slechts één methode voor de exploratie van de 

situationele, interactieve productie van betekenis. Observaties zouden daarop een aanvulling kunnen 

zijn. Het verhaal dat we te horen krijgen tijdens het interview is ook nooit een vaststaand verhaal, 

maar is er één dat vorm en betekenis krijgt in het samenspel van respondent, onderzoeker én object. 

Het is een contingente en geco-construeerde betekenis. “..the practice of producing narratives 
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around objects (...) renders objects as meaningful participants in the social work of identity-

building.” (Hurdley, 2006, p.718,) Het spreken over belangrijke objecten kon het interview dus 

rijker maken en mee voor betekenisconstructie zorgen.  

Op verschillende plekken in een huis worden, buiten het interview om, reeds verhalen 

geconstrueerd. Het gaat om familieverhalen en individuele verhalen geconstrueerd rond objecten, 

foto- assemblages en artefactenverzamelingen. Het is ook hier dat zowel objecten als verhalen zo 

duidelijk samengaan. Verhalen worden geconstrueerd rond voorwerpen en daardoor is juist het 

verhaal dé manier bij uitstek om de betekenis van het voorwerp tot uitdrukking te laten komen. In 

de interviews liet ik de respondenten zelf vertellen wat ze belangrijk vonden om te bewaren. 

Wanneer daarbij geen voorwerpen uit de (voor-mij-zichtbare) leefruimte werden genoemd, vroeg ik 

naar bepaalde voorwerpen die ik zag. Dikwijls volgde een verhaal over waar het vandaan kwam, 

sinds wanneer het er stond en wat het betekent voor de respondent in Ecuador of de migrant in 

België. Zoals Kopytoff ook zegt: “things have a ‘cultural biography’ and are embedded in 

frameworks of time and memory.” (Kopytoff, 1986 in Hurdley, 2006, p.719) Die ‘culturele 

biografie’ zou ik dus naar voor kunnen brengen door respondenten op verhaal te laten komen over 

bepaalde voorwerpen of erfgoedelementen.  

 

De observatiemethode kan nogal tijdsintensief zijn voor erfgoedorganisaties in Vlaanderen. Toch 

denk ik dat het een mooie invalshoek kan vormen voor het werken rond erfgoed van migranten. Er 

bestaan in België ontelbaar veel initiatieven, organisaties, evenementen van en door migranten(-

verenigingen). Door daar een kijkje te gaan nemen kan naar voor komen wat de migranten zélf 

belangrijk vinden om te bewaren en beleven in dit nieuwe land. Grote feesten die ze waardevol 

vinden, maar ook kleinere elementen zoals voedsel, muziek(-instrumenten), kledij, enz. kunnen 

misschien een plek krijgen in erfgoedinitiatieven van organisaties hier. Om vat te krijgen op deze 

betekenisvolle elementen kan observatie van bestaande praktijken een mooie toegang vormen.  

3.2.1.3 Een voorbeeld 

Één van de elementen dat me door observatie sterk was opgevallen, was de Ecuadoriaanse 

eetcultuur. Tijdens mijn verblijf van een jaar in 2004-2005 zag ik hoe enorm veel belang wordt 

gehecht aan traditionele gerechten, bereidwijzen en ingrediënten. Er bestaat een erg grote variëteit 

aan specialiteiten en elke regio of dorp en elk feest of gelegenheid, heeft er zijn eigen typische 

gerechten. Die eetcultuur zag ik dan ook als een potentieel erfgoedelement en ik vond het de moeite 

om het op te nemen in de interviews. Ik stelde me de vraag of ten eerste alle Ecuadorianen die 

eetcultuur zo sterk mee beleven en ten tweede of (sommige) Ecuadoriaanse migranten in België ook 

nog zoveel belang zouden hechten aan deze traditie. Marte (2007) ontwikkelde een methodologie 

om dit laatste de onderzoeken: het onderzoek naar ‘foodmaps’ (eetkaarten). Om een foodmap op te 
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sporen kijkt Marte naar de rol van voedsel in de manier waarop immigranten op zoek gaan naar een 

thuis in een nieuwe omgeving. “Food serves to ground body-place-memory in the way immigrants 

live and re-imagine their cultural histories in consecutive ‘homes’” (p.262). Door in haar onderzoek 

foodmaps te gebruiken werpt ze een blik op de sense of place van de migranten. Migranten vinden 

immers in de nieuwe omgeving opnieuw culturele regio’s zoals ‘thuis’ uit. Marte ging ook 

langsheen die foodmaps op zoek naar de culturele geschiedenis van de respondenten. Foodmaps 

lijken mij een interessant spoor om te volgen, maar omdat ze slechts één klein aspect zouden 

kunnen vormen van het erfgoed van de migrant, heb ik deze vorm van onderzoek niet gevolgd. Wel 

heb ik het belang van de eetcultuur van migranten en de betekenis die dat geeft aan bepaalde 

plekken in de nieuwe omgeving mee opgenomen. Ze kan een belangrijke rol spelen in het zich 

‘thuis voelen’ van de migrant.  

 

3.2.2 Interviews 

Deze observatiemethoden gebruikte ik onder andere om mijn interviews te verrijken. Ik voerde half-

open interviews waarin het antwoord en het vertelde door de respondent centraal stonden. Het was 

de bedoeling om tijdens de interviews verhalen te pakken te krijgen van de respondenten, verhalen 

over verschillende erfgoedaspecten die zij belangrijk vinden voor hun leven in Ecuador of voor hun 

leven als migrant in België. Zelf stuurde ik soms de richting door vooropgestelde vragen, maar ik 

nam daarbuiten een luisterende houding aan. Wat aan bod kwam en wat niet, liet ik vooral van hen 

afhangen. De nadruk komt zo te liggen op het verhaal zoals het verteld wordt (Vaida, 2007) en “the 

wording and structuring of the narrated story as well as the selection of pieces of information is left 

to the interviewee.” (Vaida, 2007, p.90) Daarmee wou ik aandacht besteden aan het verhaal dat tot 

stand kwam vanuit de respondent zelf. Op die manier vermeed ik een interview dat puur relevante 

informatie zou verzamelen voor mijn onderzoek. Het ging meer om reflexieve interviews (Denzin, 

2001) waarin de respondenten door het vertellen van hun verhaal gaan nadenken over zichzelf en 

hun erfgoed. De rode draad bleef erfgoed, maar verschillende verhalen met verschillende 

betekenissen en achtergronden konden ter sprake komen. De ruimere verhalen zouden ook meer 

inzicht geven in thema’s als identiteit en burgerschap.  

 

Respondenten structureren hun eigen verhaal op een temporele en ruimtelijke manier (Riessman, 

2001). “They look back on and recount lives that are located in particular times and places” (Laslett, 

1999, in Riessman, 2001, p.392). Op die manier krijgt tijdens een interview ook erfgoed een plek 

aan de hand van deze twee verhaallijnen (tijd en ruimte). Verleden, heden en toekomst kunnen een 

verhaal met elkaar verbinden en het betekenis geven. Ook migratie kan temporeel en ruimtelijk 
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vorm krijgen. Doorheen de verhalen in het interview geven respondenten betekenis aan wat ze 

vertellen, aan hun verhaal, hun geschiedenis, hun erfgoed, ...  

Persoonlijke narratieven zijn, zoals Riessman (2001) stelt, belangrijk omwille van de interpretatie 

die respondenten maken van hun geschiedenis. Zo kan de betekenis die erfgoed -doorheen hun 

geschiedenis in Ecuador en hun migratiegeschiedenis in België- voor hen heeft gekregen, verteld 

worden. Persoonlijke ervaring en betekenis kunnen zo verhaald worden (Riessman, 2001).  

Wat ik te horen krijg in de interviews zijn steeds representaties van de werkelijkheid, we kennen de 

wereld immers enkel doorheen onze representaties ervan (Denzin, 2001). Wat mensen vertellen is 

steeds een interpretatie die ze maken van de dingen in hun omgeving, dus ook van erfgoed. Ze 

verhalen hoe zij erfgoed beleven en hoe ze het een plaats geven in hun burgerschapspositie of 

identiteit. Daarbij verandert de betekenis die mensen geven doorheen het vertellen. Betekenissen 

staan immers niet vast, maar zijn context-afhankelijk. Tijdens het interview kan dus ook nieuwe 

betekenis geconstrueerd worden, in samenspel met de vragen en met de onderzoeker. Door het 

spreken over hun ervaringen, zetten respondenten dingen op een rijtje, kunnen ze nieuwe verbanden 

ontdekken of ergens over gaan nadenken. Het interview en de vragen werpen een bepaald licht op 

hun ervaringen en in dat licht zullen ze er een verhaal rond breien en een reflectie over opbouwen. 

Zo kan tijdens het interview een reflexieve identiteit ontwikkeld worden, waar onder andere Gielen 

en Laermans (2005) het ook over hebben. Een verhaal is dus steeds ‘co-constructed’ (Salmon, 

forthcoming, in Riessman & Quinney, 2005). De onderzoeker als ‘publiek’ en de onderzoekssituatie 

als context hebben een belangrijke invloed op wat kan en niet kan gezegd worden, hoe de dingen 

worden uitgedrukt, wat uitleg nodig heeft, enz. (Salmon, Ibid.). De subjectiviteit van de interviewer 

komt mee in het spel van de constructie, waardoor het verhaal langs beide kanten wordt beïnvloed. 

Het verhaalde verhaal is steeds een gezamenlijke activiteit in de interactieve situatie van het 

interview (Vajda, 2007). Bijgevolg is de relatie tussen respondent en onderzoeker erg belangrijk.  

 

Tijdens het verhaal kan, zoals gezegd, iets nieuws worden opgebouwd, een verhaal dat nooit eerder 

werd verteld op die manier. Doordat de respondent op een andere manier over zichzelf en zijn 

ervaringen spreekt, kan hij er ook anders over gaan nadenken. Dat is juist de essentie van reflectie. 

Het spreken of verhalen kan beïnvloeden hoe de persoon zichzelf of zijn ervaringen tot dan toe zag. 

Verhalen kunnen met andere woorden de persoonlijke identiteit herstructureren of re-creëren 

(Riessman, 2001). De respondent zal zo voor zichzelf iets kunnen halen uit het interview. Misschien 

gaat hij bijvoorbeeld zijn migratieverleden of zijn positie in België anders begrijpen door tijdens het 

interview te zoeken naar de opbouw van zijn verhaal. Het persoonlijk narratief kunnen we zien als 

een agent (Riessman, 2001) die in de leefwereld van de respondent handelt en actief verandering 

kan teweegbrengen. Dit soort interview kan een re-constructie van een nieuwe narratieve identiteit 

op gang brengen (Vaida, 2007). Dat kan gebeuren doordat de respondent in een situatie terechtkomt 
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waarin iemand enkel en alleen daar is om naar hem te luisteren, aldus Vajda (2007). Doorheen dat 

proces kan er een soort therapeutisch effect optreden. Op die manier kunnen we de interviews zien 

als een wederkerige situatie. Ik zoek mijn respondenten op en heb ze nodig om een onderzoek te 

voeren, maar ook zij kunnen positieve effecten ondervinden van het vertellen van hun verhaal. Een 

goed-gevoerd interview met een niet-onderbrekende en niet-interpreterende interviewer kan die 

effecten hebben (Vajda, 2007). De respondent zal zo ervaringen willen delen die hij bijvoorbeeld 

als migrant in België niet eerder kwijt kon.  

 

De interviewmethode heb ik zowel in Ecuador als in België gebruikt. Daarvoor zocht ik 

respondenten die een familiale band hadden met elkaar. Dit uit de veronderstelling dat hun 

achtergronden redelijk overeen komen en ze bepaalde erfgoedreferenten gemeenschappelijk 

hebben. Toch voor zover betreft hun leven in Ecuador. Omdat het niet mogelijk was bijvoorbeeld 

respondenten zowel voor als na hun migratie naar België te interviewen, leek dit een methode om er 

toch zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Een vergelijking tussen het familielid in Ecuador en 

dat in België kan op deze manier natuurlijk nooit sluitend zijn, maar dat is ook niet de opzet van het 

onderzoek geweest. Wat ik wel kon op deze manier, was bijvoorbeeld in België erfgoedelementen 

herkennen die ook in Ecuador van belang bleken of juist grote verschillen op het spoor komen. De 

verhalen van respondenten in Ecuador las ik op voorhand ook nog eens door als voorbereiding op 

het gesprek met hun familielid in België. Zo kon ik indien nodig specifiek ingaan op enkele 

onderwerpen.  

 

3.2.3 Respondenten 

De reden om te kiezen voor deze aanpak – interviews en observaties zowel in Ecuador als in België 

- was tweevoudig. Door eerst erfgoed te bekijken bij bewoners in Ecuador, creëerde ik een soort 

kader, een houvast. Het bleek interessant en relevant om eerst ginder te gaan kijken wat er in het 

spel was bij de erfgoedbeleving en wat in de dagdagelijkse praktijk daarvan aan de orde was. De 

data die ik verkreeg in België, zouden misschien hier en daar een link vertonen met wat ik zag in 

het thuisland. De interviewvragenlijst of de bijvragen tijdens het interview voor de respondenten in 

België konden daarbij meer toegespitst worden op relevante thema’s die in het thuisland veel aan 

bod kwamen, belangrijk leken of gevoelig lagen. De inzichten uit de eerdere interviews werden bij 

de verwerking van de interviews in België echter allerminst gehanteerd als een (strak) kader, maar 

eerder als een aanvulling op wat hier naar voor was gekomen. Ten tweede kon het werken met de 

twee groepen een apart licht werpen op het migratieproces zelf en het effect daarvan op erfgoed. 

Door respondenten te kiezen die verwant waren met elkaar (en min of meer behoorden tot dezelfde 

achtergrond, sociale status, ...) werden mogelijkheden geopend om te kijken naar wat het 
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migratieproces zou doen met het erfgoed van de migrant. Wat is er aan veranderd? Wat hebben ze 

meegenomen? Wat hebben ze aangepast? Dat zijn vragen waar ik nooit rechtstreeks een antwoord 

op kon bieden – oa. omdat de migrant zelf niet doorheen zijn migratieproces werd gevolgd - maar 

waar ik op deze manier toch op een andere manier naar kon kijken. Gelijkenissen of verschilpunten 

in belangen konden op het spoor gekomen worden en ik kon voorzichtig kijken of dit een verband 

had met het migratieproces.  

 

Na deze beslissing ging ik op zoek naar respondenten in de twee werelddelen. In eerste instantie 

zocht ik Ecuadoriaanse migranten in België om via hen contacten door te krijgen in Ecuador. 

Daarvoor deed ik beroep op de VZW Esmeraldas, een NGO in Gent die gespecialiseerd is in 

Ecuador. De bezieler, Lucas Spanhove, gaf me ca. 20 contacten door van Ecuadorianen met 

verschillende achtergronden (redenen van migratie, beroepssituatie, leeftijd, ...) en die verspreid 

wonen over België. Daarnaast kende ik één contactpersoon persoonlijk al op voorhand. Op basis 

van alle gegevens heb ik een selectie gemaakt van personen (een 10-tal) min of meer variërend wat 

betreft leeftijd, geboortedorp, beroepssituatie, geslacht, enz. Deze personen werden telefonisch 

gecontacteerd met het voorstel om mee te doen aan een onderzoek naar de cultuur en 

cultuurbeleving van Ecuadoriaanse migranten. Ik vertelde dat ik hun gegevens had doorgekregen 

via VZW Esmeraldas en dat ik zelf in september 2009 naar Ecuador zou reizen voor 5 maanden. 

Indien ze bereid waren mee te werken, stelde ik de vraag naar contactgegevens van familieleden (of 

hechte vrienden) in Ecuador voor het eerste deel van het onderzoek. 8 Ecuadorianen in België 

gaven mij contactgegevens door. Op deze manier verzamelde ik gegevens van 20 familieleden of 

vrienden in Ecuador.  

Vervolgens heb ik vijf maanden in Quito (hoofdstad van Ecuador) verbleven. Gedurende dat 

verblijf heb ik opnieuw een selectie gemaakt van de contactpersonen in Ecuador, zodat ik voor 

verschillende Ecuadoriaanse migranten een link kon leggen met een respondent in Ecuador. Ook zij 

werden gecontacteerd met de vraag of ze bereid waren mee te werken aan een interview. Ik 

kondigde mezelf altijd aan als Belgische studente en vertelde dat ik hun contacten had 

doorgekregen van hun familielid/goede vriend(in) in België. Sommigen waren ook al op de hoogte 

gebracht. Op die manier kon ik zeven interviews afnemen, min of meer verspreid over het land.  

Bij terugkomst in België nam ik opnieuw contact op met de Ecuadoriaanse migranten die bereid 

waren mee te werken én waarvan ik een familielid/hechte vriend in Ecuador had geïnterviewd. Ik 

nam vervolgens vijf interviews af waarvan tenslotte vier interviews werden weerhouden die 

interessant waren voor dit onderzoek. Van de zeven interviews in Ecuador hield ik ook die vier 

interviews over waardoor ik in staat was om ‘koppels’ te maken met de respondenten uit België. 

Die keuze werd ook beïnvloed door de relatie die ze met elkaar hadden: ik koos ervoor enkel 

respondenten die een familieband met elkaar hadden te weerhouden.  
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Ik kreeg het gevoel dat de respondenten graag meededen aan het interview, vooral wetende dat ik 

contact had gehad met de gemigreerde, broer, zus, zoon of nicht in België, of omgekeerd dat ik bij 

hun familielid in Ecuador geweest was.  

 

3.2.4 Leidraad en vragenlijst  

Voor de half-open interviews werd op voorhand -voor beide groepen apart- een interviewleidraad 

opgesteld (zie bijlage 2 en 3). Voor de respondenten in Ecuador werden vragen gesteld met 

betrekking tot drie thema’s: ‘achtergrond’, ‘mijn erfgoed’ (materieel, immaterieel, betekenis) en 

‘contacten met emigranten’. Voor de groep van Ecuadoriaanse migranten in België werden vijf 

thema’s bevraagd: ‘achtergrond’, ‘erfgoed’ (materieel, immaterieel, betekenis), ‘contacten met 

thuisland’, ‘erfgoed in het gastland’, ‘procesfactoren’. De leidraden werden echter niet strak 

gehanteerd. Het was met andere woorden mogelijk de vragen in niet-chronologische volgorde te 

stellen, vragen bij te stellen of over te slaan indien niet relevant. Het was de bedoeling het verhaal 

van de persoon en zijn erfgoedbeleving naar voren te halen door hem met de vragen een bepaalde 

richting in te laten slaan. De interviews namen gemiddeld 1,5 uur in beslag en werden meestal bij 

de respondent thuis afgenomen. Op voorhand werd gevraagd of de respondent bezwaar had dat het 

gesprek werd opgenomen met een MP3-recordertje, met als doel het nadien te kunnen uittypen. Alle 

respondenten stemden toe. Ze vulden aan het begin van het interview ook een gegevensvragenlijst 

in en ondertekenden die (zie bijlage 4). Die was voor mij handig om achteraf enkele concrete 

gegevens van de respondent (leeftijd, beroep, hoe lang in België, ...) bij de hand te hebben voor de 

analyses.  

 

3.3 Analyses en interpretatie 

Vanaf het moment dat de onderzoeken uitgevoerd waren, kwamen onze beide wegen terug samen. 

Voor de analyses werden de interviews eerst en vooral getranscribeerd. Vervolgens stelden we een 

gezamenlijk codeerschema op (zie bijlage 5). Dit werd een aantal keer verfijnd om alle relevante 

interviewaspecten een plek te geven. Het schema bestond uit twee hoofdonderdelen: gegevens voor 

de verticale en eerder descriptieve analyses en gegevens voor de horizontale en meer interpretatieve 

analyse.  

 

Zowel voor de Congolese als voor de Ecuadoriaanse case werden de interviews afgenomen in een 

andere taal. De interviews met de Congolese respondenten verliepen in het Frans en de 

Ecuadoriaanse interviews in het Spaans. Aangezien we de analyses en interpretaties voor deze 

masterproef in het Nederlands maakten, dienden de Spaanse citaten vertaald te worden. Het was 
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bijgevolg ook niet meer mogelijk om de analyses en interpretaties te laten nalezen door onze 

respondenten. Omdat voor de meeste respondenten uit Congo Frans hun tweede taal is, dienden 

sommige citaten verduidelijkt te worden.  

We trachtten doorheen de analyses van alle interviews zo dicht mogelijk bij de beleving van de 

respondenten te blijven om die recht te doen en hun betekenisgeving te respecteren (Wardekker, 

1999). Dat is echter een opgave omdat we als onderzoeksters vanzelfsprekend ook betekenis 

verlenen aan hetgeen onze respondenten met ons trachten te delen. Onze eigen betekenisverlening is 

gekleurd door het onderwijs dat we genoten hebben en, in ons geval, de pedagogische bril waardoor 

we de werkelijkheid interpreteren en daardoor ook herscheppen (Burdick & Sandlin, 2010). We zijn 

er ons dan ook van bewust dat we door onze pedagogische achtergrond de neiging hebben de 

verhalen die we te horen krijgen te herleiden tot bestaande pedagogische praktijken, tot wat we al 

kennen. Daardoor dreigt de rijkheid en diversiteit van wat we te horen krijgen gereduceerd te 

worden en een deel van zijn betekenis te verliezen. We moeten daarom op zoek proberen te gaan 

naar “multiple meanings” (Barone, 2001, in Burdick & Sandlin, 2010) die aanwezig zijn in de 

verhalen van en de interactie met onze respondenten. Eerder dan de uitspraken van onze 

respondenten eenzijdig te benoemen, uit te leggen, te categoriseren of te theoretiseren proberen we 

een evenwicht te vinden tussen enerzijds betekenis geven aan wat onze respondenten zeggen en 

anderzijds te getuigen van wat ze ons vertellen en hoe onze ontmoetingen met hen zijn verlopen.  

We pretenderen dan ook niet dat onze onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn. Dat is ook 

helemaal onze bedoeling niet. Wat we met dit onderzoek willen doen, is een inkijk geven in de 

ervaringen van acht mensen met een migratieverleden, afkomstig uit het Zuid-Amerikaanse land 

Ecuador of het Centraal-Afrikaanse land Congo. Met de verhalen van deze mensen willen we wel 

aanzetten tot nadenken en tot nieuwe betekenisverleningen, tot een generatief vermogen 

(Wardekker, 1999, p.62). Die betekenisverlening is voor een groot deel de verantwoordelijkheid 

van de lezer. We willen onze lezers uitnodigen zich te laten aanspreken, verbazen, raken, … door 

deze verhalen, eerder dan op zoek te gaan naar de bestaande kaders waarin de verhalen van onze 

respondenten een plaats kunnen krijgen.  

 

Om die ervaringen zo leesbaar en boeiend mogelijk weer te geven, hebben we ervoor gekozen om 

de resultaten van ons onderzoek op drie verschillende manieren te presenteren.  

 



57 

4 Analyses  

In ons theoretisch kader hebben we verschillende metaforen beschreven om het proces te begrijpen 

dat migranten doormaken en de manier waarop hun erfgoed daarbij al dan niet verandert. In wat 

volgt trachten we een beeld te geven van de wijze waarop de respondenten uit ons onderzoek hun 

erfgoed hebben ervaren doorheen het proces van migratie. We beschrijven per respondent kort de 

wijze waarop (de betekenis van) hun erfgoed al dan niet is veranderd en gaan op zoek naar een 

passende vergelijking of omschrijving van dat proces. Dat leidt ons ertoe om de metaforen die we in 

ons theoretisch kader hebben voorgesteld in sommige gevallen in vraag te stellen en op zoek te gaan 

naar beter aansluitende metaforen of omschrijvingen, zodat we de nuances die onze respondenten in 

hun verhaal brengen, kunnen behouden. Met deze pogingen om de migratieprocessen en 

transformatieprocessen van erfgoed te vatten, willen we bijdragen aan een stukje theorievorming 

dat ingaat tegen te simpele opvattingen over integratie zoals assimilatie en etnisch pluralisme.  

4.1 Congolese case: verticale analyses  

4.1.1 Marie-Louise  

Marie-Louise is een leerkracht op rust die verschillende jaren in Congo en België heeft lesgegeven 

en gehuwd is met een man van Belgische origine. Momenteel is ze actief in het verenigingsleven 

waarin ze een eigen vereniging leidt voor vrouwen uit de Congolese provincie Bandundu. Daarnaast 

besteedt ze veel tijd aan de opvoeding en zorg  voor haar kinderen en kleinkinderen.  

Marie-Louise geeft in haar verhalen aan dat ze op verschillende vlakken geïntegreerd is in de 

Belgische samenleving, maar zich desondanks en al naar gelang de situatie Afrikaanse, Congolese 

of zelfs Bandundese blijft voelen. Zoals ze het zelf zegt, heeft het feit van deel uit te maken, of deel 

uit gemaakt te hebben, van twee verschillende culturen haar niet belet zich te identificeren met 

beide culturen. Dat wil in haar geval niet zeggen dat ze zich identificeert met alle aspecten van 

beide culturen. Ze heeft zich uit beide culturen de zaken die bij haar passen, eigen gemaakt en 

daaruit haar identiteit opgebouwd. Dat is een proces van lange adem dat nog steeds aan de gang is 

en mee evolueert met haar leeftijd. Ze merkt op dat door het ouder worden, haar houding ten 

aanzien van de wereld om haar heen verandert en nieuwe zaken aan belang winnen zoals de 

herinneringen aan haar land van herkomst. Tegelijkertijd leert ze door haar leeftijd ook meer 

relativeren. De houding ten opzichte van haar geboorteland Congo is er één van verlangen en 

afschuw tegelijkertijd. Terwijl ze met nostalgie terugdenkt aan het leven in het dorp en de 

solidariteit binnen de gemeenschap waarin ze opgroeide, verafschuwt ze de politiek van haar land. 

Ze kan eveneens geen begrip opbrengen voor de lakse houding die de Belgische, en bij uitbreiding 
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de Europese, politiek aan de dag legt. Dat gevoel ligt aan de basis van haar initiatief om een 

vereniging op te richten die de vrouwen in haar provincie van afkomst steunt. Met de hulp van een 

groep Congolese vrouwen uit dezelfde provincie als die waar zij vandaan komt en de middelen en 

mogelijkheden die ze hier ter beschikking heeft, zet ze acties op touw om de vrouwen in Congo de 

mogelijkheid te geven hun gewassen op een eerlijke manier in de handel te brengen. De Afrikaanse 

waarden die ze als kind meekreeg, blijven daarbij richtinggevend voor wat ze doet. Daarnaast hecht 

ze ook belang aan het materiële erfgoed dat ze meebracht uit Congo. Via de verhalen die ze 

daarover aan haar kinderen en kleinkinderen kan vertellen, houdt ze dat erfgoed levend en kan ze 

hen een stukje van de Afrikaanse cultuur meegeven. Doorheen haar verhalen wordt duidelijk dat, 

hoewel het materiële erfgoed waaraan ze belang hecht natuurlijk niet van vorm verandert, de 

betekenis van haar erfgoed wel verandert doorheen het migratie- en integratieproces dat ze 

doormaakt. Het wordt met andere woorden tegen een andere achtergrond gezet die het een nieuwe 

betekenis geeft. Eerder dan toegevoegd te worden aan nieuw erfgoed, treedt het erfgoed dat Marie-

Louise meebracht uit haar thuisland in interactie met het erfgoed dat ze in België is gaan waarderen. 

Daarbij komt een soort cross-fertilisatie (Nettleford, 2004) tot stand waarbij het nieuwe erfgoed 

betekenis krijgt in het licht van het oude erfgoed en de betekenis van het oude erfgoed 

geherinterpreteerd wordt naar aanleiding van het contact met het nieuwe erfgoed. Daardoor 

ondergaat zowel het erfgoed uit het land van herkomst als het erfgoed in het gastland transformaties 

die “nieuw leven uitademen en een uitdaging vormen voor de zelfperceptie en zelfactualisatie” 

(p.81). De vraag is echter wel in hoeverre dit proces afwijkend is van de manier waarop ook mensen 

die nooit migreren, omgaan met nieuwe zaken die ze de moeite waard vinden om te bewaren. We 

kunnen veronderstellen dat de verschillen groter kunnen zijn bij migranten omdat het erfgoed dat ze 

meebrengen sterk kan verschillen van de zaken waaraan de cultuur waarin ze terecht komen, belang 

hecht. De zaken die ze gaan waarderen in de nieuwe cultuur kunnen van een heel andere aard zijn 

waardoor het oude erfgoed opeens in een totaal nieuw kader gezet wordt. Maar het is even denkbaar 

dat migranten zich in hun nieuwe land eerst identificeren met wat herkenbaar is, zoals Marie-Louise 

op een gegeven moment ook suggereert als ze ontdekt dat er veel waarden toch gelijk zijn in de 

Vlaamse samenleving en in de Congolese. Het lijkt aannemelijk dat, wanneer migranten ervaren dat 

de zaken die belangrijk geacht worden voor de gemeenschap waarin ze terecht komen te 

verschillend zijn van diegene waaraan zij waarden hechten, ze zich terugplooien op hun eigen 

gemeenschap en daarbinnen hun eigen erfgoed bewaren en beleven. De kans bestaat dat ze daardoor 

de interactie met de omringende samenleving gaan vermijden.  

Dat is echter niet het geval bij Marie-Louise. In de wil die ze toont om onder andere aanvaard te 

worden door haar blanke schoonmoeder, gaat ze op zoek naar wat hen bindt en drijft ze de waarden 

die ze van thuis heeft meegekregen tot het uiterste: ze zal loyaal blijven ten aanzien van haar 

schoonmoeder, ook al aanvaardt deze Marie-Louise niet als schoondochter. Ze getuigt hier van twee 
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tegengestelde houdingen: enerzijds blijft ze trouw aan de Afrikaanse waarden waar ze altijd belang 

aan gehecht heeft (erfgoed) en anderzijds toont ze zich bereid deel te worden van een familie en 

gemeenschap die er waarden op nahouden die soms heel verschillend zijn van de hare (integratie). 

Deze vaststelling doet denken aan wat Lamphere (2007) bricolage noemt. Ze onderscheidt twee 

vormen van bricolage. Bij de ene vorm wordt de oorspronkelijke structuur van tradities, feesten of 

gebeurtenissen bewaard, maar wordt ze aangevuld met nieuwe aspecten van het gastland. Bij de 

andere vorm wordt de structuur van tradities, feesten en gebeurtenissen overgenomen van het 

gastland, maar blijven aspecten van het eigen erfgoed daarbinnen belangrijk en krijgen ze er ook 

een plaats in. Ik krijg doorheen Marie-Louise’s verhalen de indruk dat haar situatie aansluit bij de 

tweede vorm van bricolage. Het leven dat ze leidt in België is gestructureerd door de activiteiten 

waaraan ze deelneemt, de dagindeling die gepaard ging met haar situatie op de arbeidsmarkt, enz. 

Maar ondanks deze structurele assimilatie, blijft haar eigen erfgoed van groot belang. Het zit 

verweven in de structuur van haar dagelijkse leven en voegt nieuwe lagen van betekenissen toe aan 

dat leven. Met andere woorden: assimilatie en cultureel behoud hoeven niet tegengesteld te zijn en 

elkaar uit te sluiten. Nog interessanter wordt het echter wanneer we zien dat er uit deze situatie 

nieuwe vormen van erfgoedbeleving ontstaan die voortkomen uit een soort kruisbestuiving of cross-

fertilisatie tussen oud en nieuw erfgoed in de context van het migratieland.  

4.1.2 Euphrasie  

Euphrasie is een vrouw van 39 jaar die op haar veertiende vanuit Kinshasa naar België immigreerde 

met haar familie. Ze deed een sportopleiding en speelde lange tijd basketball in de nationale 

vrouwenploeg maar moest daar omwille van fysieke klachten mee stoppen. Ze trouwde met een 

man van Belgische origine en is moeder van twee zonen. Drie jaar geleden startte ze een vereniging 

op die sport wil stimuleren bij de jeugd van Kinshasa en in het bijzonder de straatkinderen. 

Daarnaast werkt ze in het Vlaams-Afrikaanse Huis, Kuumba, waar ze instaat voor de bediening van 

de gasten.  

In tegenstelling tot de andere respondenten in dit onderzoek, hecht Euphrasie heel weinig belang 

aan artefacten die afkomstig zijn uit Congo. Toen ze immigreerde, begon ze een nieuwe fase in haar 

leven en nam ze haast niets mee uit Congo. Ook nu hecht ze weinig belang aan materiële zaken, op 

de juwelen na die ze van haar schoonmoeder erfde en die ze nooit gekend heeft. De Congolese 

keuken daarentegen is voor haar wel belangrijk. Iedere keer dat ze teruggaat naar haar land van 

herkomst, brengt ze vruchten mee die zelfs niet te koop zijn in Matonge. Daarnaast zijn ook de 

familiewaarden die ze van haar ouders en sociale omgeving meekreeg, nog steeds van groot belang. 

Ze wil haar zonen deze waarden graag ook meegeven. Hoewel Euphrasie zelf weinig moeite doet 

om haar Afrikaanse afkomst in materiële zaken te bevestigen, prijst ze zichzelf wel gelukkig dat er 

zoiets bestaat als het Afrika-museum in Tervuren. De Afrikaanse en voornamelijk Congolese 
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voorwerpen die daar bewaard worden, ziet ze wel als een soort collectief erfgoed dat zeker naar 

haar kinderen toe van groot belang is. Dit officiële erfgoed is een hulp in het visualiseren en 

betekenis geven van haar Afrikaanse oorsprong naar haar kinderen toe, “Ca permet même à nos 

enfants qui sont nés ici d’aller voir un peu l’Afrique plus prêt de chez eux, …” 

Door het feit dat ze zo weinig belang hecht aan individueel materieel erfgoed, is het moeilijk 

doorheen haar verhaal te achterhalen hoe de betekenis van dat erfgoed eventueel getransformeerd is 

doorheen het proces van migratie en integratie. Ze geeft aan dat ze het aan haar migratie te danken 

heeft dat ze in contact is kunnen komen met het erfgoed uit het Afrikamuseum, want dat ze in 

Congo waarschijnlijk nooit met dit soort artefacten in aanraking gekomen was. Ze vindt de 

ontdekking van het Afrikamuseum dan ook een verrijking. Dit lijkt er toch op te wijzen dat, ook al 

is het eerder bij toeval, het officiële erfgoed uit haar land van oorsprong belangrijk is geworden na 

haar migratie. Wat de waarden betreft die ze heeft meegekregen, die spelen nog een rol in haar 

leven, ook al voelt ze zich voor 60% Belgische en voor 40% Congolese. De redenen die ze aangeeft 

voor deze verhouding zijn de lange tijd die ze al in België woont, het feit dat ze hier school gelopen 

heeft, de Belgische nationaliteit draagt, hier woont en kinderen grootbrengt,… Wat ook verschillend 

is in het verhaal dat Euphrasie me vertelt, is dat haar vriendenkringen volledig gescheiden zijn. Ze 

heeft een groep vriendinnen van Congolese afkomst en een groep vriendinnen van Belgische 

afkomst. Die twee groepen kennen elkaar niet. Ook daaruit zou ik kunnen besluiten dat er weinig 

interactie is tussen haar Afrikaanse en haar westerse omgeving inclusief de waarden en zaken die 

daarbinnen belangrijk zijn. Zo gescheiden is het bij nader inzien toch niet, als Euphrasie me vertelt 

dat ze haar vriendinnen van Belgische afkomst soms meeneemt naar haar familie omdat zij het fijn 

vinden zich in Afrikaans gezelschap te begeven. Hoewel de gemeenschappen waarvan Euphrasie 

deel uitmaakt meer gescheiden lijken dan bij de andere respondenten in dit onderzoek, is er toch 

geen sprake van assimilatie of cultureel behoud. Haar vriendinnen van Belgische afkomst enerzijds 

hebben ook toegang tot haar familie waar de Afrikaanse cultuur nog voelbaar is. Met haar 

Congolese vriendinnen anderzijds, voelt ze een grote verbondenheid omwille van hun gelijkende 

migratie-ervaringen, maar de cultuur die zij delen is er geen van intact cultureel behoud evenmin als 

van volledige assimilatie. Het lijkt eerder te gaan om een gedeelde ervaring van te leven in een 

nieuwe omgeving tussen meerdere culturen, een positie ‘tussenin’. Daarmee kan Euphrasies verhaal 

ook getuigen van een soort creolisering of “the blend of meanings, perceptions, and social patterns 

that emerges among the immigrants.” (Foner, 1997, p.966).  

 

4.1.3 Papou  

Papou werd geboren in een arme boerenfamilie in Congo en kreeg via zijn nonkel de kans om rond 

zijn vijfentwintigste levensjaar naar België te komen voor een postuniversitaire studie in de 
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tandheelkunde. Naar aanleiding van enkele kritische gebeurtenissen in zijn nieuwe omgeving, liet 

hij de medische wereld achter zich en besloot zich meer direct in te zetten voor de samenleving. Hij 

koos de weg van het sociaal-culturele veld om zijn engagement te realiseren. Sindsdien is hij een 

publieke figuur geworden in en om de wijk Matonge in Brussel. Hij is griot1 en oprichter en 

bezieler van de vzw Interface Culture die de multiculturele en multigenerationele communicatie wil 

bevorderen op lokaal en internationaal niveau.  

Papou is de enige respondent die ik interviewde die zichzelf een wereldburger noemt. Doorheen de 

verhalen die hij me vertelt over zijn leven en zijn bezigheden komt die identiteit ook sterk naar 

voor. Via zijn vzw Interface Culture wil hij kinderen op een kindvriendelijke manier laten 

kennismaken met het Afrikaanse continent en de mensen van Afrikaanse origine die nu in België 

wonen. Want ondanks het feit dat Papou zich een wereldburger noemt, wil hij de Afrikaanse cultuur 

verdedigen in België en Europa. De activiteiten die hij organiseert op scholen, de praatgroepen die 

hij samenbrengt rond thema’s die te maken hebben met Afrikaanse kwesties en het wijkfeest 

‘Matonge en Couleurs’ dat hij sinds tien jaar jaarlijks organiseert in Matonge in Brussel, zijn stuk 

voor stuk pogingen om een multiculturele dialoog op gang te brengen of te ondersteunen tussen de 

verschillende etnische groepen in België. Daarnaast ondersteunt hij met de winst die hij maakt op 

zijn culturele initiatieven ook Afrikaanse (dus niet enkel Congolese) projecten die een steuntje in de 

rug kunnen gebruiken. Het lijkt ook bij deze respondent zeer moeilijk en niet wenselijk om zijn 

migratie- en integratieproces te vatten in begrippen als assimilatie of cultureel behoud. Hetgeen uit 

Papou’s verhalen sterk naar voor komt, is zijn verbondenheid met een gemeenschap die de 

nationale, etnische, generationele,… grenzen overstijgt. Hij is zich na zijn migratie geen Belg met 

Afrikaanse roots gaan voelen evenmin als een Congolees in een Belgische context. Papou lijkt 

zichzelf te zien als deel van een veel groter geheel, zonder daarbij de band die hij voelt met zijn 

geboorteland (of -continent) te verliezen. Qin (2009) merkt op dat een sterk gevoel van behoren tot 

een vertrouwde cultuur, een basis van veiligheid kan bieden van waaruit het mogelijk wordt om 

onbevangen nieuwe culturen te verkennen. Dat lijkt ook bij Papou het geval te zijn. Eerder dan 

geassimileerd te zijn in de Belgische samenleving of zijn Afrikaanse culturele bagage te behouden, 

zouden we het integratieproces van Papou kunnen begrijpen als een deel worden van een 

transnationale sociale ruimte (Faist, 2000). Het lijkt ons boeiend daarbij te onderzoeken welke 

betekenis erfgoed daarbinnen voor hem behoudt.  

In de wijze waarop Papou omgaat met zijn erfgoed kunnen we zowel elementen herkennen van 

beleven als van bewaren. De materiële voorwerpen die hij verzamelt uit Afrika, lijken vooral 

betekenis te krijgen als illustraties bij de verhalen die hij wil vertellen over zijn continent. Zijn 

immateriële erfgoed zijn de waarden die hij heeft meegekregen uit zijn jeugd in Congo en de kunst 

                                                        
1 Griot: een muzikant uit zwart Afrika die ook magische gaven heeft 



62 

van het vertellen en zingen. De combinatie van al deze erfgoedelementen geeft een beeld van wat 

erfgoed betekent voor Papou. De oorspronkelijke reden voor zijn migratie naar België had weinig te 

maken met erfgoed, maar door de confrontatie van zijn eigen waarden met de realiteit van de 

Belgische samenleving, is hij de waarde gaan inzien van zijn eigen erfgoed en het belang om dat 

publiek te maken. Het is op basis van wat hij vertelde moeilijk te zeggen welke transformaties zijn 

erfgoed onderging doorheen het proces van migratie en integratie. Wat wel duidelijk blijkt uit zijn 

verhalen is dat de waarde die hij aan zijn erfgoed gaf doorheen de jaren toenam naarmate hij zich 

meer en meer met het culturele ging bezighouden. Dit is een interessante vaststelling. In de 

bespreking van Marie-Louise Mupepe (zie boven), maakten we de hypothese dat het eigen erfgoed 

steeds belangrijker kan worden voor migranten die weinig aansluiting vinden bij de nieuwe 

samenleving waarin ze terecht komen. Dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn. Papou engageert 

zich sterk voor een bepaalde opvatting van de Belgische samenleving en kent daarin een belangrijke 

plaats toe aan erfgoed. Door zichzelf op te vatten als een wereldburger beperkt hij zich niet tot een 

betere verhouding tussen de Vlaamse en Congolese bevolking, maar gaat hij voortdurend op zoek 

naar manieren om de dialoog te verbreden naar zoveel mogelijk verschillende mensen met 

verschillende (etnische) achtergronden. “J’essaie ici de mobiliser les intellectuels mixte, toujours 

mixte,… lorsque je parle, c’est toujours mixte,...” Het mag ondertussen duidelijk zijn dat de wijze 

waarop Papou zijn erfgoed opvat, niet te vatten is in de rugzak- noch de filtermetafoor. Het proces 

dat zijn erfgoed doormaakt, lijkt veel complexer en sluit beter aan bij wat Foner ‘creolisering’ 

noemt. Daarmee verwijst ze naar: “the blend of meanings, perceptions, and social patterns that 

emerges among the immigrants” (Foner, 1997, p.966). Het gaat om de creatie van volledig nieuwe 

producten waarvan de ‘grondstoffen’ komen van zowel de thuistradities, de nieuwe condities 

waarin ze tot stand komen en de sociale waarden in de nieuwe context. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan in Papou’s verhaal heeft te maken met zijn rol als griot. In de Brusselse context past hij de 

betekenis van dat woord aan aan de situatie waarin hij leeft (hij is niet verbonden aan een koning of 

bepaalde andere heerser en past ook geen magie toe, denk ik), de zaken die hij belangrijk vindt (hij 

zingt over de wind, het water en de natuur) en de ruimten waar hij toegang toe heeft (hij zingt en 

vertelt in scholen, op straat of op wijkfeesten en op andere culturele evenementen). Uit de interactie 

van zijn eigen erfgoed met de cultuur waarin hij leeft, ontstaat een nieuw vorm van leven die aan de 

oorspong ligt van hybride culturele uitingen.  

 

4.1.4 Vitaline  

Vitaline kwam als jonge vrouw naar België omdat het door de woelige politieke situatie in Congo 

niet langer mogelijk was om daar te studeren aan de universiteit van Kinshasa. Ze maakte haar 

opleiding boekhouding in België niet af. Ze werkte een hele tijd op verschillende plaatsen en kwam 
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tenslotte bij het OCMW terecht waar ze een opleiding volgde en aan de slag ging als 

onderhoudspersoneel. Ondertussen volgde ze lessen Nederlands waardoor ze enkele jaren later 

technische beambte kon worden in een rusthuis. Vitaline heeft één dochterje van vijf jaar en is 

getrouwd met een man die afkomstig is uit Ivoorkust.  

Vitaline woont en werkt al twintig jaar in België. Een deel van haar familie woont ook in België, 

een ander deel woont nog in Congo en één van haar zussen is naar Amerika geëmigreerd. Net als de 

andere respondenten die ik interviewde voor dit onderzoek, identificeert Vitaline zich noch 

eenzijdig met de Belgische cultuur, noch eenzijdig met de Congolese. Hoewel ze het met enkele 

aspecten van de Belgische samenleving niet eens is, zoals de toegankelijkheid van drugs voor 

jongeren, het gebrek aan oefening van de wil op school, …, identificeert ze zich ook met enkele 

waarden die in de Congolese samenleving veel minder van tel zijn en die ze hier heeft leren 

waarderen. Omgekeerd zijn er ook Congolese waarden en tradities die ze hoog in het vaandel blijft 

dragen en die ze een plaats geeft in deze westerse context. Als ze me vertelt hoe een huwelijksfeest 

op de Congolese wijze eraan toe gaat, krijg ik de indruk dat deze traditie vrij intact wordt behouden. 

Doorheen het vervolg van haar verhalen ga ik echter inzien dat er ook veranderingen plaatsvinden 

door de nieuwe context: de inhoud van de bruidsschat ziet er in een westers land anders uit dan in 

een Afrikaans land en ook het feit dat de familie verspreid woont over verschillende continenten, 

zorgt ervoor dat de voorbereidingen van een huwelijksfeest anders beleefd worden. De materiële 

voorwerpen die Vitaline de moeite waard vindt om te bewaren, heeft ze zelf niet allemaal 

meegebracht uit Congo. Een deel ervan zijn cadeaus die ze van familieleden of vrienden gekregen 

heeft die nog in Congo wonen. Ook haar man heeft een beeld meegebracht uit Ivoorkust. Deze 

voorwerpen gebruikt ze voornamelijk als versiering in haar huis. Verder heeft ze nog enkele 

Afrikaanse kledingstukken die ze van haar moeder kreeg of die ze liet meebrengen door kennissen 

die naar hun geboorteland terugkeerden. Deze kledingstukken draagt ze als het mooi weer is, thuis 

of voor een feest met de Afrikaanse gemeenschap waar ze deel van uit maakt. De alledaagse kledij 

die ze in Congo droeg, krijgt in België dus een nieuwe betekenis: het is niet langer iets banaals, 

maar hoort bij specifieke gebeurtenissen die iets gemeen hebben met het land van herkomst zoals 

warm weer, Afrikaanse feestdagen, ... Deze momenten worden dus gelegenheden om het erfgoed te 

beleven. Het erfgoed wordt in de nieuwe context op een andere manier beleefd dan in het thuisland 

en krijgt bovendien een nieuwe betekenis: het wordt iets speciaals.  

Ook uit deze verhalen van Vitaline’s omgang met erfgoed komt naar voor dat het erfgoed uit het 

land van oorsprong niet zomaar afzwakt ofwel op een gelijkaardige manier beleefd blijft worden. Er 

is meer aan de hand. De omgang met en betekenis van het oude erfgoed veranderen door de nieuwe 

context. Hoewel belangrijke feesten zoals huwelijken nog gepaard gaan met veel tradities, dwingt 

de materiële context tot een herziening van de tradities. Dat betekent niet dat de tradities over boord 

gegooid worden, wel dat bepaalde aspecten van de tradities aangepast worden. Tegelijkertijd zijn 
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ook nieuwe waarden belangrijk geworden in de westerse context waardoor de bril kan veranderen 

waardoor migranten naar hun erfgoed gaan kijken. We herkennen hierin de tweede vorm van 

bricolage, een proces waarmee Lamphere (2007) doelt op de wijze waarop migranten omgaan met 

hun erfgoed in hun nieuwe thuisland. Wat betreft de belangrijke feesten, lijkt het erop dat de 

structuur van de feesten wel wordt behouden, maar dat ze aangevuld worden met nieuwe elementen 

uit het gastland en zo blijkt, ook deels moeten aangepast worden aan de nieuwe condities van het 

gastland. Met het materiële erfgoed is het net zo, hoewel de kledij wel als kledij blijft dienen, kan ze 

niet meer om het even wanneer gedragen worden door zowel klimatologische als sociale condities 

van het gastland en worden er nieuwe gelegenheden gezocht om ze uit de kast te halen. De omgang 

met en de betekenis van het erfgoed heeft nog weinig te maken met de manier waarop het erfgoed 

in Congo betekenis kreeg of zou krijgen en de manier waarop ermee omgegaan werd of zou gegaan 

worden, evenmin als met een westerse manier van betekenisgeving of omgang. Er ontstaat met 

andere woorden een nieuwe manier van betekenisgeving van en omgang met erfgoed. Met de 

identiteit van Vitaline is het net zo. Deze is door de identificatie met twee werelden getransformeerd 

tot een hybride identiteit. Dat proces wordt gekenmerkt door nieuwe identificaties met zaken die 

waardevol gevonden worden en desidentificaties ten aanzien van zaken waarin de migrant zich niet 

kan terugvinden uit beide culturen. Taylor (1994) spreekt in dit geval van een ‘interculturele’ 

identiteit die hij typeert als een proces waarbij men zich niet alleen identificeert met de eigen 

sociale groep, maar ook met andere subgroepen. De identiteit kan zowel begrepen worden vanuit 

het perspectief van de autochtone bevolking als vanuit de immigrant. De interculturele identiteit 

reflecteert: “the acceptance of the original and the new cultural elements; increased scope, depth 

and perspective in perception; increased self-knowledge, self-trust, and self-directedness; and 

increased inner resilience that facilitates further development; and an increased creative 

resourcefulness to deal with new challenges” (Kim, 1992, in Taylor, 1994, p.157). In deze visie is 

een interculturele identiteit een hele verrijking. In de houding die Vitaline aanneemt in de 

opvoeding van haar dochtertje is de bovenvermelde beschrijving te herkennen. Vitaline maakt daar 

geen probleem van verschillen in huidskleur en wil dat haar dochter dat ook niet doet. 

… sinon, dans l’ensemble, moi je vis bien, je me sens bien en fait, je ne fais pas attention à 

tout ça. J’essaie d’apprendre ma fille aussi d’aimer les gens. C’est pas la couleur qui est 

importante, c’est l’être humain qui est important.  
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4.2 Ecuadoraanse case: verticale analyses 

4.2.1 Wilson  

Uit de verticale analyse (zie bijlage 10) is verscheidene keren naar voor gekomen dat Wilson veel 

belang hecht aan zijn culturele afkomst. Als professionele muzikant/zanger is zijn achtergrond voor 

hem erg belangrijk. Ze krijgt in zijn muziek uiting in instrumenten, klederdracht, ritme, inhoud, 

betekenis, ... Al deze elementen zijn voor hem erg belangrijk om hier in Belgie te kunnen bewaren. 

We kunnen ze zien als erfgoedelementen die hij actief blijft beleven. Ook aan zijn kinderen die in 

Belgie geboren zijn wil hij de Ecuadoraanse achtergrond doorgeven opdat ze het land en zijn 

cultuur leren kennen ondanks de afstand. Het gezin is immers van plan terug te keren. Het 

jarenlange leven in de illegaliteit is zwaar beginnen doorwegen en Wilson en zijn vriendin voelen 

dat ze –ondanks de verblijfsvergunning voor een jaar- hier in de toekomst niet voldoende kansen 

zullen krijgen om een waardevol leven uit te bouwen.  

 

Wilson viert in België allerhande feesten op de manier zoals het ginder gebeurt, of toch zo veel 

mogelijk erop gelijkend. Hij neemt deel aan feestelijkheden georganiseerd door Latijns-

Amerikaanse of Ecuadoraanse instanties in België, maar tracht ook kleinere feesten binnenshuis 

intact te houden (bv. verjaardag van zijn kinderen). Die feesten maakten in Ecuador ook deel uit van 

zijn erfgoed. Stodolska (2000) zegt dat sommige migranten blijven participeren in oude 

vrijetijdsbestedingen. Dat zijn reeds bekende tijdsspenderingen, ze voelen familiair, veilig en 

gewoon aan. Het geeft immigranten, aldus Stodolska, een gevoel van verbinding met hun verleden: 

“participation in old activities gave immigrants a sense of connection with their past, as it does for 

mainstream participants, and also it provided an opportunity to recapture certain elements of their 

way of life back in the home country.” (2000, p.53) Soms kiezen immigranten er dan ook bewust 

voor een connectie met de oude manier van leven en enkele culturele tradities te behouden. Dat lijkt 

ook wat ik Wilson zie doen. 

Deze immateriele aspecten kunnen we ook beschouwen als inhouden van zijn erfgoedrugzak, 

meegenomen in zijn bagage naar het gastland. Bij de rugzakmetafoor blijven gebruiken intact 

behouden en worden ze in het gastland beleefd zoals ze in het thuisland beleefd werden. Wilson 

toont een wens om dit zo te doen, om op een zo identiek mogelijke manier de feesten hier te kunnen 

beleven en ze op de manier zoals ginder te herinneren en plaats te laten hebben.  

 

Voor hem is het noodzakelijk zulke rugzak te hebben die verwijst naar spirituele en culturele 

waarden meegenomen uit het land van herkomst. Een migrant zonder zo’n rugzak is volgens hem 

ontworteld en ‘leeg’ (“una persona vacía”, zie bijlage 10) en iemand die zich simpelweg aanpast of 

assimileert aan de maatschappij waarin hij terecht is gekomen. Er klinkt een zekere minachting door 
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in zijn stem wanneer hij dat zegt. Verschillende keren herhaalt hij dat mensen, en niet in het minst 

migranten, zich bewust moeten zijn van hun wortels, hun oorsprong. Mensen moeten volgens hem 

stilstaan bij hun eigen waarden en ze nooit zomaar verwerpen. Zulke ontkenning begrijpt hij niet en 

hij zal het ook in zichzelf steeds verhinderen door actief zijn erfgoed in ere te houden. Wilson vindt 

dat de identiteit van mensen steeds moet samengaan met een soort trots voor het eigen vaderland en 

met respect voor dat land, waar je ook bent. Belg zal hij zich nooit voelen: hij is Ecuadoraan in 

Belgie en ziet zichzelf eigenlijk vooral als wereldburger. In de zin dat hij in om het even welk land 

zou kunnen leven door respect te hebben voor de andere cultuur, maar tegelijk ook je eigen cultuur 

te uiten en behouden. Hij zou in elk land de mogelijkheid vinden er te wonen zonder zich aan te 

passen aan de heersende culturele normen, maar door juist de zekerheid te behouden dat de eigen 

wortels gekoesterd kunnen worden.  

Daarnaast is een ander identiteitselement heel centraal in zijn verhaal. Wilson, als mesties, 

identificeert zich sterk met de Indígenas van Ecuador. Beide groepen leven normaal gescheiden van 

elkaar en delen ook in Ecuador weinig of geen gebeurtenissen, waarden of erfgoedelementen. De 

Indígenas zijn in eigen land hun authenticiteit wat aan het verliezen. Wilson wil dat tegengaan, hij 

wil hun traditie helpen bewaren omdat ze voor hem zijn oorsprong betekent. Zijn identiteit lijkt 

samen te gaan met het respect voor die eeuwenoude traditie.  

In de constructie van deze identiteit bouwt Wilson een consistent verhaal en vormt hij een soort van 

‘naadloze mix’ (Lamphere, 2007) voor zichzelf. Volgens Lamphere spreken migranten over 

zichzelf als behorende tot deze of gene cultuur, door verschillende achtergronden en betekenissen 

door elkaar te ‘roeren’. Zo wordt een nieuwe blik op het zelf gericht en gaat de migrant zichzelf 

begrijpen binnen de nieuwe omgeving. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat Wilson zich pas na 

zijn migratie naar België als wereldburger is gaan beschouwen. Hij heeft betekenis gegeven aan zijn 

migratieproces en kan na een aantal jaar zijn identiteit vormgeven op die manier. Nettleford (2004) 

–die de immateriële kant van de erfgoedzaak belicht– stelt ook dat doorheen migratie individuele 

creatieve constructies ontstaan die voor iedere persoon een andere vorm aannemen. Ook 

levensfilosofieën van migranten worden meegedragen als immaterieel erfgoed (Nettleford, 2004). 

Wilsons’ erfgoedbeleving zal aldus individueel vorm krijgen. Het belang dat hij lijkt te hechten aan 

erfgoed zowel behorend tot de mestiezencultuur als erfgoed afkomstig uit de Indígena-tradtitie, lijkt 

inderdaad een unieke combinatie te vormen. Beide culturen leven en beleven hun cultuur normaal 

zo gescheiden van elkaar, dat Wilsons’ verhaal me uitzonderlijk lijkt.  

 

Hoe meer het interview vordert, hoe meer ik begin te voelen dat Wilson vooral de nadruk legt op 

het in stand houden van elementen en waarden van Ecuador. Uit respect voor zijn vaderland en uit 

identiteitsbesef is dat erg belangrijk voor hem. Ook lijken de plannen van het gezin om ooit terug te 

keren naar Ecuador een belangrijke rol te spelen bij het belang dat het erfgoed hier in België krijgt. 
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Hij wil zijn waarden van ginder niet verliezen. Opdat zijn kinderen –die geboren zijn in België- zich 

op een dag thuis zouden kunnen voelen in Ecuador is het nodig hen vertrouwd te maken met 

erfgoedelementen zoals feesten, voorwerpen, eten, ... van ginder. Zo zullen ze zich geen ‘vreemden 

in eigen land voelen’, aldus Wilson. Dat lijkt een andere belangrijke factor om het erfgoed ook hier 

in leven te houden. In zijn gezinsleven nemen daarom elementen meegenomen uit het thuisland een 

belangrijke plaats in. Foner (1997) wijst ook op het belang van de migrantenfamilies. Om te 

verstaan hoe deze vorm krijgen, is het volgens haar belangrijk: “the cultural understandings, 

meanings, and symbols that immigrants bring with them from their home societies” (p.962) te 

betrekken. Immateriële erfgoedelementen en betekenisgevingen zijn essentieel voor 

migrantenfamilies. Waarden en betekenispatronen worden ook doorgegeven voor het vertellen van 

verhalen (Nettleford, 2004). Wilson vertelt bijvoorbeeld de betekenissen en verhalen die achter 

tradities of feesten schuilen aan zijn kinderen. Op die manier zorgt hij voor het in stand houden van 

culturele uitingsvormen en gedragspatronen, aldus Nettleford.  

 

Hoewel Wilson zaken wenst te bewaren en te beleven op de manier zoals in Ecuador, haalt hij in 

het interview toch hier en daar voorbeelden aan die erop wijzen dat dat niet altijd zo gemakkelijk is 

(zie bijlage 10). Soms is zijn rugzakinhoud wat gewijzigd, zoals bij ‘zijn muziek’. Een deel van zijn 

muziek heeft hij moeten aanpassen aan wat volgens hem in België goed in de markt ligt. Een ander 

voorbeeld waarin we zien dat het bewaren niet altijd zo vanzelfsprekend is, betreft de Ecuadoraanse 

keuken. Wilson kookt zelf een aantal keer per week ‘op z’n Ecuadoraans’. De gerechten die hij 

bereidt zijn soms niet helemaal gelijk aan het origineel omdat de ingrediënten niet te vinden zijn of 

niet helemaal hetzelfde smaken. Wilson zal een manier vinden om een gerecht te maken dat zoveel 

mogelijk lijkt op het gerecht ginder, maar zal daar slechts gedeeltelijk in slagen. Om het toch te 

proberen, wordt hij verplicht te grijpen naar middelen die hier aanwezig zijn om op die manier 

ingrediënten van beide werelden te vermengen. Als het niet lukt gaat hij naar restaurants van 

Ecuadoranen. Dergelijke restaurants en voedingswinkels beschrijft Lamphere (2007) als etnische 

grondstoffen of ‘raw materials’. Ze spelen een belangrijke rol in het onderhouden van materieel 

erfgoed “shift the balance of ethnic identity towards the language, culture, and the ways of life of 

the sending society.” (Lamphere, 2007, p.1136) Die grondstoffen kunnen bijdragen aan een 

blijvende verbondenheid met de cultuur van het thuisland en helpen de eigen cultuur en identiteit te 

behouden. De wortels blijven zo makkelijker aanwezig en maken herinneringen meer levend.  

 

Wilson heeft de bedoeling het oorspronkelijke gerecht te bewaren, maar er hebben – ongewild - 

aanpassingen plaatsgevonden. In de literatuur hebben verschillende auteurs (Nettleford, 2004; 

Foner, 1997; Lamphere, 2007; Stodolska, 2000) het over een soort vermenging van elementen of 

gebruiken uit de thuiscultuur en die van het gastland. Ze willen daarmee de dichotomie tussen 
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assimilatie en behoud overbruggen. Wat we bij Wilson zien kunnen we kaderen in een soort van 

bricolage –wat oorspronkelijk een term is van Claude Lévi-strauss (1966)- waarbij de eigen 

tradities worden aangevuld met toetsen eigen aan het gastland (in Lamphere, 2007). 

 

Wilson zegt nergens dat hij gebruiken heeft overgenomen die hij hier in België heeft leren kennen 

of dat hij ze mee beleeft. Wanneer hij is uitgenodigd op een feest gaat hij natuurlijk wel, maar hij 

zegt dat hij zich daar niet echt op zijn gemak voelt en identificeert zich er ook niet mee. De feesten 

en gebruiken van hier hebben geen betekenis voor hem, en daarom kunnen we ook zeggen dat ze 

niet behoren tot Wilsons’ erfgoed. Hij zou ze niet zelf bewaren en hecht er geen belang aan. Feesten 

en gebruiken die hij ginder niet kende, respecteert hij sterk, maar hij bekijkt ze doorheen zijn eigen 

diepgewortelde culturele waarden. Zijn manier van denken over de wereld, over relaties, over 

opvoeding,... kleuren zijn interpretatie van de dingen hier. Ze vormen een soort filter op het beleven 

van erfgoed hier. De manier waarop hij bijvoorbeeld kijkt naar de ‘Belgische manier’ van 

feestvieren, getuigt van een sterke vergelijking met zijn eigen achtergrond. Hij vindt het hier 

redelijk saai, begrijpt niet dat iedereen stil zit, dat er niet gedanst wordt, dat er soms geen muziek te 

horen is en dat er over het algemeen niet vrolijk wordt gedaan. Hij contrasteert deze elementen met 

wat ‘feest’ voor hem ginder betekende. Hij identificeert zich er niet mee.  

 

Het zich identificeren met iets en de betekenis ervan inzien, lijken daarom voorwaarden om het op 

te nemen als erfgoed. Hoewel Wilson veel dingen respecteert zijn ze voor hem niet waardevol. 

Erfgoedelementen die in Ecuador voor Wilson van belang waren, lijken dat ook hier nog steeds te 

zijn. De elementen die hij hier in België blijft beleven vormen voor hem een manier om zich deel te 

voelen van een groter geheel en te voelen dat hij een thuisland heeft. Hij voelt de aanwezigheid van 

zijn vaderland in de beleving van kleine dingen hier. Materiële elementen bewaart hij bijvoorbeeld 

op een speciale plek in zijn huis waar hij naartoe kan gaan om terug te denken aan zijn wortels, aan 

zijn thuis. Op die manier zien we dat deze elementen voor hem in Ecuador een andere waarde 

zouden hebben. Ze zouden niet de emotionele en nostalgische smaak krijgen die hij proeft wanneer 

hij er nu naar kijkt. Op deze plek, ver van zijn land, hebben ze een extra dimensie gekregen. Ze 

geven hem een gevoel van eenheid, een gevoel van niet verloren of alleen te zijn in een vreemde 

wereld. In Ecuador zelf hechtte hij er misschien minder belang aan. Dat gevoel van eenheid is 

ginder immers minder pertinent nodig omdat je omringt bent door familie, vrienden, mensen 

waarmee je je één voelt.  
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4.2.2 Ximena  

De cultuur, waarden en tradities van Ecuador zijn voor Ximena nog erg belangrijk (zie bijlage 11). 

Voor mij doet Ximena’s kleine huis erg Ecuadoraans aan: de voorwerpen die er omhoog hangen, de 

inrichting, de River-cola die ik krijg in een glas met servetje er rond, de erg grote potten op het 

gasvuur die uren aan een stuk staan pruttelen,... Materieel erfgoed lijkt in het huis van Ximena en 

haar vijf kinderen een belangrijke plek in te nemen.  

Daarnaast werkt Ximena als bibliothecaris in de Casa de America Latina en organiseert ze mee 

feesten, evenementen, concerten, dansvoorstellingen, tentoonstellingen, ... rond Latijns-Amerika en 

sommige specifiek rond Ecuador. Ze spreekt vol lof over de evenementen die ze organiseren en gaat 

zelf ook naar initiatieven van andere organisaties. Hier in België beleeft ze dus immaterieel erfgoed 

dat ook in Ecuador voor haar van belang was. Stodolska stelt dat: “most immigrants do retain 

significant elements of their ethnic heritage.” (2000, p.40). Ze ziet dat veel gebruiken en 

vrijetijdsbestedingen van migranten sterk beïnvloed worden door de waarden en gewoontes van het 

thuisland. Bekende tijdsbestedingen voelen familiair, veilig en gewoon aan. Ze geven, volgens 

Stodolska, migranten een gevoel van verbinding met hun verleden: “participation in old activities 

gave immigrants a sense of connection with their past, as it does for mainstream participants, and 

also it provided an opportunity to recapture certain elements of their way of life back in the home 

country.” (2000, p.53) 

 

Ximena spreekt in dit verband over een ‘transculturalisatie’. Ten eerste bedoelt ze daarmee dat 

migranten hier in de Belgische samenleving omringd worden door andere gewoontes en 

samenlevingsvormen die hen beïnvloeden. Ten tweede brengen migranten evengoed eigen 

gewoontes mee en kunnen ze die ook tonen aan de gastsamenleving. Dat tweede vindt ze minstens 

zo belangrijk. Ze lijkt erg veel belang te hechten aan het tonen van haar eigen culturele achtergrond, 

zowel wat betreft het materiële als het immateriële erfgoed.  

Zo lijkt ze in haar erfgoedrugzak materiële elementen te hebben meegebracht: zowel voorwerpen 

om haar eigen huis te decoreren, maar ook voorwerpen om cadeau te doen om op die manier aan 

anderen iets van haar land te tonen. 

Tijdens het interview komen ook verschillende waarden aan bod die ze lijkt mee gebracht te 

hebben. Ze vindt het bijvoorbeeld erg belangrijk respect te hebben voor anderen. Ecuador is voor 

haar een erg warme en ‘menselijke’ maatschappij waar je op kennissen, buren, enz. kan rekenen 

wanneer je hulp nodig hebt. Die waarde van respect zegt ze niet terug te vinden in de Belgische 

samenleving en ik voel dat ze het daar toch wat moeilijk me heeft. Ze wil die waarde en andere 

waarden, gewoontes en tradities alleszins in ere houden en doorgeven aan haar kinderen hier in 



70 

België. Ze koestert ze zelf sterk om ze aan hen te kunnen doorgeven opdat ze ook in de toekomst 

niet vergeten vanwaar hun wortels komen.  

Ook haar religie beleeft ze in België nog sterk. Materieel toont ze dat in prenten van 

beschermheiligen in de woonruimte. Zulke afbeeldingen hangen in veel Ecuadoraanse huizen 

omhoog en tonen dikwijls de beschermheilige van het eigen dorp. Nettleford (2004) ziet dat religie 

en de daarmee samenhangende rituelen kunnen zorgen voor een zone van comfort in de omringende 

vreemde omgeving. Ook voor Ximena en haar familie lijkt het een zekerheid, een gewoonte en 

geruststelling die religie aanwezig te zien in de eigen woonruimte.  

 

Ximena legt een verband met de gewoontes en het behoud van de Ecuadoraanse identiteit. Zij en 

haar kinderen voelen zich helemaal Ecuadoraans, ook al beschikken zo over een Belgisch paspoort. 

Als Ecuadoraan vindt ze het nodig de eigen tradities in ere te houden en er verantwoordelijkheid 

voor op te nemen om ze niet te verliezen.  

Ximena vertelt me dat ze niet leeft om te veranderen. Ze wil haar waarden blijven beleven en wil 

altijd elementen van haar eigen cultuur bewaren die voor haar belangrijk zijn. Hiermee geeft ze aan 

dat ze graag het leven van ginder hier beleeft en dat ze de elementen die ginder voor haar betekenis 

hadden ook hier deel zullen uitmaken van haar beleefde erfgoed. Ze wil zich niet aanpassen, want 

vindt dat wanneer je doet wat andere doen en simpelweg dingen overneemt, je jezelf niet meer bent. 

De identiteit lijkt voor haar weg te vallen wanneer je elementen als je eigen achtergrond zou 

verliezen, of verloochenen. Een mens is iemand die is wat hij is en vasthoudt aan een stabiele 

identiteit, zegt ze. Ze wil niet gewoon overnemen wat anderen doen, maar juist de eigen waarden 

behouden en niet veranderen; ook al bevindt ze zich ver van haar thuisland.  

 

Belg voelt ze zich niet. De manier waarop ze naar de Belgische samenleving kijkt is ook erg 

gekleurd door haar waarden en culturele achtergrond. Het voorbeeld van familie lijkt hier sprekend. 

Ze zegt dat in Ecuador –en zeker in haar familie- de familiebanden erg hecht zijn. Niet enkel binnen 

het gezin, maar ook in de grotere familiekring. Ze ziet dat hier in België enkel het gezin behoort tot 

de familie en enkel met het gezin een band wordt onderhouden. Volgens haar is het daarom dat er 

zoveel ouderen alleen zijn. Het belang van de familieband als erfgoedelement zal ze daarom 

waarschijnlijk niet snel opgeven, ook al is ze ver verwijderd van haar eigen familie. Die 

Ecuadoraanse waarde behoudt ze door veel contact te hebben met haar familie en ze ook binnen 

haar gezin in leven te houden. Een ander voorbeeld is de vorm van feestvieren. Ximena vindt dat de 

mensen in België geen feest vieren. Wat feest vieren in België inhoudt, past niet in haar concept van 

‘feest’ zoals ze het in Ecuador gewoon was. Voor haar gaat dat gepaard met uitbundigheid, dansen, 

typisch eten, babbelen met iedereen, enz., dingen die ze hier niet terugvindt. Ze beoordeelt wat ze 

hier ziet vanuit haar eigen erfgoedachtergrond. Ze lijkt zich niet te herkennen in de familiebanden 
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zoals ze hier worden onderhouden of in het houden van feesten hier in België. Ze bekritiseert ook 

de ‘afstandelijke’ omgang van mensen met elkaar in België.  

 

Dat ze het zo cru verwoordt (zie bijlage 11) laat echter ook een wrang gevoel bij me na. Ze lijkt 

zich niet echt thuis te voelen hier. Of anders gesteld: ze kan zich hier enkel thuis voelen door de 

contacten die ze heeft met andere Ecuadoranen en Latijns-Amerikanen. Zonder zou ze zich alleen 

voelen. Haar erfgoedbeleving –vooral de immateriële- is voor haar essentieel en onmisbaar binnen 

deze ‘vreemde’ maatschappij. Haar sociaal leven en vrije tijd lijken dan ook vooral te bestaan uit 

activiteiten van de Casa de America Latina of andere Latijns-Amerikaanse organisaties.  

 

Mixvormen en bricolage waarover Lamphere (2007) het heeft, kan ik eigenlijk niet herkennen in 

Ximena haar verhaal. Ik zie vooral dat ze het erg belangrijk vindt haar erfgoed hier in België te 

kunnen beleven. Ze woont en leeft in België, maar gebruiken, voorwerpen of gewoontes die ze hier 

heeft leren kennen spreken haar eigenlijk niet zo aan. Ze hebben geen betekenis voor haar en soms 

vindt ze ze ook echt niet de moeite waard. Ze mee beleven of overnemen zie ik haar niet direct doen 

en van het mixen van elementen van beide werelden vind ik geen voorbeeld. In feite hebben de 

tradities, feesten en gewoontes geen veranderingen ondergaan door het migratieproces. Hier vinden 

ze enkel plaats in een andere ruimtelijke context en binnen een ander patroon van tijdsbesteding. Zo 

heeft Ximena hier minder tijd: ze werkt fulltime, neemt alle zorg voor de kinderen op zich en doet 

ook in haar vrije tijd veel met de Latijns-Amerikaanse organisaties. Omdat ze minder tijd heeft 

heeft ze enkele kleine elementen aangepast: ze maakt bijvoorbeeld geen soep meer klaar, hoewel 

die in Ecuador tot de dagelijkse kost behoort. Maar nieuwe betekenissen of culturele en sociale 

gedragspatronen die, zoals Foner (1997) omschrijft, zouden ontstaan als reactie op de nieuwe 

omgeving, zie ik eigenlijk niet.  

 

Taylor (1994) spreekt over een interculturele identiteit, waarbij iemand zich in het nieuwe land 

identificeert met de eigen sociale groep, maar ook met andere subgroepen. Ximena identificeert 

zich echter geheel met de Ecuadoraanse samenleving (zelfs met die van haar dorp) en helemaal niet 

met de Belgische. Hoewel ze werkt in het Huis voor Latijns-Amerika, identificeert ze zich ook niet 

met andere subgroepen binnen dat continent. Volgens Taylor zou door een identificatie met de 

‘gastcultuur’ de migrant deze beter verstaan en daardoor een nieuwe kijk op de wereld ontwikkelen. 

Ik krijg de indruk dat Ximena een zeer sterke mening heeft en haar perspectief voor zichzelf en 

andere duidelijk heeft gesteld. Naar haar nieuwe omgeving kijkt ze vanuit haar Ecuadoraanse 

culturele identiteit. Haar eigen perspectief lijkt daarbij niet te zijn aangepast door het 

migratieproces.  
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4.2.3 Teresa  

Op het eerste zicht lijkt het dat Teresa zich helemaal heeft aangepast aan het leven in België en zich 

hier helemaal thuis voelt (zie bijlage 12). Zes jaar geleden kwam ze naar hier op 54-jarige leeftijd 

en ze is getrouwd met een Vlaming, Mark. Het paar woont in een groot huis in een klein dorpje in 

de Kempen. Teresa ontvangt me met een glaasje fruitsap en serveert me wat later boterhammen met 

kaas en tonijnsla, drie producten die in Ecuador niet ‘gewoon’ zijn en zelfs moeilijk te vinden. Ik 

herinner me dat haar zus Ruth –die antropologe is– me in Quito ook een paar keer heeft gezegd dat 

Teresa helemaal geen typevoorbeeld is van een Ecuadoraanse migrant en dat ze niet in het 

‘migratiekader’ past. Met een nieuwsgierige blik ging ik dus op zoek naar erfgoedelementen, 

halvelings verwachtend dat het er niet veel zouden zijn.  

 

Doorheen het interview krijg ik inderdaad de indruk dat Teresa niet veel heeft meegenomen uit haar 

thuisland. De erfgoedrugzak was nagenoeg leeg toen ze naar hier kwam in 2004 om aanvankelijk 

een jaar te blijven. Misschien juist omdat het de bedoeling was slechts korte tijd in België te wonen, 

was het voor haar niet de moeite het Ecuadoraanse erfgoed hier te beleven. Toen ze na 8 maanden 

trouwde met een Belgische man die zelf nog nooit in Ecuador was geweest veranderde er misschien 

weinig aan die instelling.  

Het koppel reist nu echter minstens een keer per jaar naar Ecuador en Teresa vertelt dat het vooral 

haar man is die –wat betreft het materiële- culturele Ecuadoraanse voorwerpen in huis brengt. Al de 

Ecuadoraanse voorwerpen die ik zie wanneer ik rondkijk in het huis (schilderijen, handwerk, 

boeken, versiering, beeldje van Maria,…), zijn meegekomen uit Ecuador op één van hun vele 

reizen. Volgens Teresa vindt vooral Mark ze mooi en de moeite waard om op te hangen in huis.  

Ook haar zus en antropologe Ruth zegt dat ze niets zou meenemen indien ze zou verhuizen. Ze 

denkt dat culturele elementen helemaal geen deel meer zouden uitmaken van haar leven in een 

ander land. Haar rugzak zou dus leeg zijn. Zelf zegt ze dat ze denkt dat zij en haar zus atypische 

gevallen zijn. De meeste Ecuadoranen zouden hun cultuur in het buitenland willen blijven beleven 

op de manier zoals thuis en zouden ongelukkig zijn indien hen dat verhinderd zou worden. Ruth 

zegt dat Teresa wél gelukkig is in België en daarvoor het erfgoed niet nodig heeft.  

 

Wat betreft meer immaterieel erfgoed, beleeft Teresa weinig of geen Ecuadoraanse tradities of 

gebruiken hier in België. Ze komt niet samen met andere Ecuadoranen om typische feesten of 

tradities te vieren en in haar huishouden heeft ze deze ook niet ingevoerd. Teresa laat echter 

uitschijnen dat ze dat liever wel zou doen en dat ze enkele tradities toch wel mist. Ze zegt dat ze 

deze tradities hier in België vooral door omstandigheden niet kan beleven. Een heel belangrijk 

element is voor haar de familie en de familiale samenhorigheid in Ecuador. Ze mist die hier enorm. 
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Haar man Mark heeft ook geen familie, en voor Teresa is juist het hebben van een familie 

onontbeerlijk voor het beleven van de eigen tradities en het vieren van feesten. Zonder familie lijkt 

ze het de moeite niet waard te vinden. Stodolska (2000) haalt ook het belang van familiale banden 

aan voor migranten. Waar de familie in het thuisland heel centraal stond in het leven van 

immigrantenvrouwen en familiaire bezigheden een belangrijke plaats innamen, zal deze familie in 

het nieuwe land fysiek minder aanwezig zijn, aldus Stodolska. De tijd die de vrouwen daaraan 

besteden zal dus anders moeten ingevuld worden, wat soms als een belangrijke beperking van de 

vrije tijd kan gezien worden. (Tyrone & Shaw, 1997, in: Stodolska, 2000) Teresa deelt haar vrije 

tijd vooral met haar echtgenoot. Feesten als Kerstmis en Pasen vieren ze echter niet uitbundig 

omdat familiebanden ontbreken. Daarom ook mist ze die feesten die ze ginder erg belangrijk vond. 

 

Contacten met de familie onderhoudt ze wel sterk en ze keert erg frequent terug, minimum jaarlijks. 

Ginder doet ze waarschijnlijk op dezelfde manier als voorheen mee aan feesten en tradities. Ook 

haar zus Ruth vertelt me dat Teresa helemaal dezelfde is als ze hen komt bezoeken. Teresa vertelt 

ook dat ze feesten en bijvoorbeeld het typische gerecht dat bij de plaatselijke viering van 

Allerzielen hoort (colada morada, zie bijlage 12) erg mist. Ze doet wel mee aan enkele Belgische 

gebruiken en vervangt zo bijvoorbeeld de manier van Allerzielen vieren in Ecuador door het 

Allerzielen van hier. Ook de paaseieren met Pasen vindt ze een mooie gewoonte die ze ginder niet 

kennen. Sommige gewoontes blijven bij migranten behouden en anderen worden overgenomen van 

het gastland, zo zegt ook Lamphere (2007). Teresa beleeft ze hier mee, maar het gemis aan familie 

lijkt haar te verhinderen ze helemaal tot haar erfgoed op te nemen of er veel belang aan te hechten. 

Ze interpreteert op die manier het erfgoed of de nieuwe situaties hier vanuit haar eigen achtergrond 

(Foner, 1997) en oordeelt zo dat ze de tradities niet waardevol vindt omdat de familieband er 

ontbreekt.  

Migratieliteratuur waar auteurs het hebben over het ontstaan van nieuwe mixen en nieuwe 

betekenissen lijkt niet aan te sluiten bij het verhaal van Magarita. Wat ik wel zie bij haar is dat een 

blijvende verbondenheid met de cultuur en het thuisland helpen om de eigen cultuur en identiteit te 

behouden, zoals ook Lamphere (2007) aanhaalt. Lamphere acht grondstoffen als etnische festivals, 

restaurants, voedingswinkels, enz. erg belangrijke factoren. Teresa lijkt die grondstoffen echter niet 

nodig te hebben. Het feit dat ze erg veel contact onderhoudt met haar thuisland lijkt voldoende om 

haar culturele identiteit te ondersteunen.  

 

Teresa bewaart in feite erg weinig cultureel erfgoed. Materieel heeft ze enkel decoratieve objecten 

en cadeaus van anderen. Immaterieel erfgoed, dat voor haar in Ecuador zeker wel van belang was, 

beleeft ze eigenlijk niet hier in België. Teresa lijkt nooit echt afscheid te hebben genomen van haar 

thuisland. Omdat ze zo frequent terugkeert naar Ecuador was dat misschien niet nodig. En 
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misschien is het ook niet echt nodig haar erfgoed hier te bewaren omdat ze steeds het vooruitzicht 

heeft terug in haar thuisland te zijn. Haar identiteit en gevoel van behoren lijken nog helemaal 

ginder te liggen. Omdat ze er zich nooit zo van verwijderd heeft gevoeld, voelde ze misschien ook 

niet de noodzaak al het erfgoed dat ze ginder wel degelijk van belang vindt, mee te nemen naar hier. 

Ze vindt het nog steeds belangrijk en ze mist het ook, maar ze stelt de beleving gewoon uit tot ze 

nog een keer op bezoek is.  

 

4.2.4 Yaku  

Yaku woont al 18 jaar in België. Hij is een Indígena uit Otavalo2 die echter opgroeide in Ambato, 

een mestiezenstad (zie bijlage 13). Indígenas en mestiezen zijn in Ecuador nogal gescheiden 

bevolkingsgroepen die erg weinig contact met elkaar hebben. De Indígenas zijn er over het 

algemeen goed in geslaagd hun cultuur en identiteit te bewaren te midden van een land waar ze nog 

steeds geminacht en gediscrimineerd worden. Ik ben erg nieuwsgierig naar Yaku’s verhaal. Hoe 

beleeft een Indígena zo ver van zijn ‘volk’ het leven als migrant in een overzeese cultuur? Ik weet 

dat er veel Otavalenos wonen in Antwerpen en Brussel die zichtbaar belang hechten aan 

Ecuadoraans erfgoed. Ik vraag me dan ook af of Yaku – wonende in Leuven - deel uitmaakt van die 

‘groepen’, die ook in België niet veel te maken hebben met Ecuadoraanse mestiezen. Ik ben 

benieuwd of Yaku’s verhaal daarbinnen thuishoort.  

 

Yaku lijkt inderdaad een zekere erfgoedrugzak te hebben meegebracht die vooral traditionele 

waarden bevat eigen aan zijn Indígena-achtergrond. Zijn culturele identiteit wil hij duidelijk 

onderhouden, daarvan is zijn naamsverandering in ‘Yaku’ een voorbeeld3.  

Yaku zegt zelf dat hij zijn culturele achtergrond erg goed combineert met zijn leven in België. Hij 

bewaart zijn tradities en gewoontes, maar gaat ze zeker niet opleggen aan anderen. In het begin van 

zijn migratie hier, probeerde hij meer zijn ziens –en zijnswijze toe te passen op de omgeving. Hij 

stootte daarbij tegen felle tegenwind en sindsdien probeert hij zijn ideeën meer voor zich te houden. 

Hij vindt dat ze hier totaal uit hun context zijn gerukt. “Het is mijn manier van de dingen zien, maar 

het past hier niet”, zegt hij.  

We kunnen dus stellen dat hij een zekere manier van denken en kijken naar de zaken heeft 

meegenomen uit Ecuador die passen binnen zijn Indígena-cultuur –en traditie. Wat opvalt is dat hij 

deze vooral beleeft in zijn manier van denken en in de houding waarmee hij in het leven staat. Zijn 

Indígena-achtergrond bekijkt hij vooral als een zijnswijze en niet als het onderhouden van bepaalde 

                                                        
2 Stad in het noorden van Ecuador die zijn naam ontleent aan de Otavalo-indianenstam.  
3 Yaku =  water in het Quichua, de taal van de Otavalo-indianen. Zie ook bijlage 13. 
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activiteiten. Erfgoed – in materiële of immateriële vorm - is dan ook niet echt zichtbaar in zijn leven 

hier.  

 

Toch zijn er hier en daar kleine voorbeelden te vinden van het onderhouden van zijn erfgoed. Zo 

gaat hij in België vooral naar concerten met Latijns-Amerikaanse muziek. Festivals, culturele 

activiteiten, enz. staan bij hem dikwijls in het licht van Latijns Amerika en Ecuador. Dat aspect van 

zijn vrije tijd houdt dus verband met zijn culturele achtergrond. Yaku ondervindt, zoals Stodolska 

(2000) het aanhaalt, invloed van de waarden en gebruiken van zijn thuisland.  

Daarnaast heeft hij de twee Ecuadoraanse tradities die hij het meest waardeert (Ano Viejo en Inti 

Raymi, zie bijlage 13), hier allebei één maal herhaald. Dat toont ons dat ze nog sterk aanwezig zijn 

in hem en dat hij er nog steeds een grote waardering voor heeft. Het feit dat hij dat telkens slechts 

één maal deed, wijst er misschien inderdaad op dat hij zijn culturele tradities niet wil opleggen aan 

zijn omgeving hier in België. Hij beleeft ze impliciet, en ze zijn constant aanwezig in zijn 

gedachtegoed, maar ze letterlijk in de praktijk omzetten gebeurt bij hem alleen via woorden, in 

gesprekken met vrienden en dus niet zozeer in het uitvoeren van erfgoedpraktijken of feesten. Zijn 

identiteit lijkt ook niet samen te hangen met materiële herinneringen van zijn thuisland- of 

omgeving. 

 

Yaku zegt zelf dat zijn cultuur geen impact heeft gehad op zijn immigratie hier, omdat hij het enkel 

heeft gedeeld met mensen in zijn nabije omgeving. Yaku woont al 18 jaar in België en was 

getrouwd met een Vlaamse. Zijn dochters zijn Belgisch en hier opgegroeid. Yaku is dus erg 

betrokken op de Belgische maatschappij. Verschillende gebruiken, feesten en voorwerpen van hier 

heeft hij mee beleefd. Toch zegt hij ze niet te hebben geïntegreerd in zijn erfgoedbeleving. Hij vindt 

ze niet betekenisvol en de moeite om te bewaren. Er is slechts één gebruik dat hij heeft 

overgenomen, dat van een soort geboortefeest - babyborrel, ter vervanging van het katholieke 

doopsel. Het is iets wat in Ecuador niet bestaat en Yaku vindt het een erg betekenisvol feest. Ook 

het belang van het peterschap zoals het hier wordt ingevuld lijkt hem puurder dan de manier waarop 

het in Ecuador gebeurt. Ginder worden dikwijls mensen met geld of aanzien als peter of meter 

gekozen. Hij combineert aldus enkel de gebruiken die hij waardevol vindt van beide culturen. 

Lamphere beschrijft die mix of combinatie als een: "complex cultural construction of meanings and 

practices that blend ethnic cultural forms with those derived from the larger US [in dit geval het 

gastland] repertory.” (Lamphere, 2007, p. 1136)  

 

Ik krijg de indruk dat Yaku niet de noodzaak voelt zijn identiteit hier te moeten verdedigen. Hij 

neemt een soort houding van innerlijke rust aan, een soort van acceptatie van zijn verblijf in België 

terwijl hij zijn culturele wortels erg aanwezig houdt in zichzelf. Naarmate het interview vordert 
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begrijp ik dat die houding niet altijd bij hem heeft geleefd. Het lijkt dat hij ze stilaan, doorheen de 

18 jaren in België, heeft opgebouwd. In het begin van zijn komst mistte hij Ecuador nog hard. Hij 

probeerde zijn identiteit te manifesteren en te tonen aan zijn omgeving. In zijn verhaal dat volgt 

blijkt een soort omslag in zijn houding als migrant in België. Na de scheiding van zijn vrouw ging 

hij in 2002 op vakantie naar Ecuador. Daar besefte hij dat hij zijn dochters enorm miste en dat hij 

daarom nooit terug in Ecuador zou kunnen wonen. Vanaf dat moment, vanaf dat besef, lijkt het 

alsof hij zijn zienswijze veranderde. Hij zegt dat hij sindsdien alle herinneringen aan Ecuador heeft 

verwijderd. Hij zocht geen contact meer met zijn familie of vrienden ginder in Ecuador om zich 

naar eigen zeggen niet te kwetsen. Hij voelde zich slecht na de erg moeilijke scheiding en vond het 

psychologisch gezien beter geen contact met hen te zoeken en zijn eigen problemen eerst te 

verwerken. Sindsdien beseft hij ook dat zijn thuis bij zijn dochters is en dat hij niet meer in Ecuador 

zou kunnen leven, omwille van zijn (Belgische) dochters. Zij zijn hier en overal waar ze bij hem 

zouden zijn, zou hij kunnen wonen, zo zegt hij.  

Dit verhaal toont ons dat Yaku bewust wat afstand heeft genomen van zijn achtergrond en de 

beleving daarvan. Zijn gevoel van behoren tot de Otavalenos en zijn culturele afkomst zijn echter 

nog steeds erg sterk in hem aanwezig. Hij beleeft de identiteit die hij daaraan ontleent op een erg 

bewuste manier. Yaku’s manier van denken en kijken naar de dingen, zijn levensfilosofie als we het 

zo mogen noemen, ondervindt nog steeds een grote invloed van zijn Indígena-achtergrond. 

Nettleford (2004) heeft het over volksfilosofieën die de cultuur mee vorm en betekenis geven en zo 

ervoor zorgen dat ook in de nieuwe omgeving eigen cultuurelementen kunnen behouden worden. 

Yaku toont een diep respect voor de medemens, maar ook voor de zon en de natuur en de betekenis 

die zij krijgen in vieringen van de Indígenas. Zijn manier van kijken, zijn ‘bril’ hebben vorm 

gekregen doorheen de Indígena-cultuur en dat maakt, zoals Nettleford het stelt, de beleving van 

feesten zoals ze thuishoren binnen die cultuur, mogelijk.  

 

Yaku hecht inderdaad belang aan elementen van de oorspronkelijke en eeuwenoude Indígena-

traditie. Yaku hecht erg veel belang aan de authentieke beleving van de traditie en kan niet 

begrijpen dat Otavalo-groeperingen in België de betekenis niet juist naleven. Ze vieren feesten, 

maar doen het bijvoorbeeld niet op de astrologisch juiste datum. Het lijken hem voorwendsels om 

feest te vieren. Hij lijkt het erg te vinden dat dat aan het gebeuren is met de eeuwenoude tradities. 

Hoewel hij zich dus volledig Otavaleno voelt, identificeert hij zich niet helemaal met de groepen 

Otavalenos in België. Misschien komt dit omdat hij zelf niet midden in een Otavalo-gemeenschap 

opgroeide in Ecuador en daarbij nooit heeft meegemaakt hoe de cultuur ook daar de laatste jaren 

aan het tanen is.  
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Ook zijn broer Andres hecht veel belang aan de oorspronkelijke betekenissen. Hij gaat in Ecuador 

naar Otavalo (ca 7 km ten noorden van de stad waar hij woont) om daar Inti Raymi mee te vieren, 

zoals de traditie het wilt. De betekenis die het feest voor hem heeft vormt misschien een 

interessante inkijk op hoe Yaku het hier in België beleeft. Andres noemt zichzelf een ‘immigrant in 

eigen land’. Hij en zijn familie zijn Otavalenos, maar wonen in een mestiezengemeenschap. Dat 

heeft erg veel voor conflict gezorgd. De broers zijn in het dorp waar ze altijd naar school gingen, 

steeds sterk gediscrimineerd geweest omwille van hun ras. Andres geeft aan dat het daarom erg 

waardevol is voor hem zich deel te kunnen voelen van zijn cultuur door bijvoorbeeld deel te nemen 

aan die festiviteiten. Hij haalt aan zich op symbolische wijze in te laten met zijn voorouders. De 

discriminatie kan dus mee aan de basis liggen van hun sterke identiteit en het belang dat ze hechten 

aan het beleven van hun cultuur zoals ook hun voorouders dat deden. Als jongvolwassenen hebben 

ze zich tegen de discriminatie willen verzetten, niet door afstand te nemen van hun culturele 

achtergrond, maar daar deze juist erg sterk te gaan beleven.  

 

Waar Andres deze achtergrond ook redelijk letterlijk uit en zich inzet om het te bewaren 

(bijvoorbeeld in de uitwerking van een radioprogramma over literatuur op de Otavalo-radio), is dat 

bij Yaku anders. Hij is niet actief bezig met het bewaren of verdedigen van zijn culturele 

achtergrond. Bij hem is het enkel zichtbaar en aanwezig in zijn levenshouding.  
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4.3 Congoles case: horizontale analyse  

Een tweede deel van mijn onderzoek bestaat uit een horizontale analyse van de data. Dat houdt in 

dat ik in dit deel de verhalen van verschillende respondenten naast elkaar leg met betrekking tot 

gelijkaardige thema’s die uit hun verhalen naar voor  komen. In een eerste deel doe ik een poging 

om in beeld te brengen welke factoren mogelijks een rol spelen in de transformaties die de 

betekenis van erfgoed kan ondergaan doorheen processen van migratie. In een tweede deel ga ik op 

zoek naar wat onze respondenten vertellen over burger-zijn in het gastland België waar ze nu alle 

vier wonen en leven.  

4.3.1 Wat doet migratie met erfgoed : wat speelt daarbij een rol?   

4.3.1.1 Contacten met het thuisfront 

Voor Marie-Louise is het niet vanzelfsprekend om regelmatig terug te gaan naar Congo en naar 

haar geboortestreek. Haar houding ten aanzien van haar land van herkomst lijkt er één van 

teleurstelling en nostalgie tegelijkertijd.  

Depuis 2004 je n’y suis plus retournée. Ehhh… je ne me sens pas en sécurité. Et puis bon…, 

je voudrais bien y aller mais ne pas rester à Kinshasa. Aller chez ma sœur dans l’intérieur 

comme Kikwit, Kingandu et tout çà… mais pour le moment eh, il y a beaucoup de difficultés, 

ces difficultés de transports, de ceci, … Ca, ça m’a coupé l’envie. Pourtant, j’ai ma maison à 

Kinshasa eh, là. C’est ma nièce, la petite sœur de celle-ci qui habite là. J’ai une très grande 

mais je n’ai plus envie d’y aller. 

J’aurais voulu terminer ma vieillesse là-bas. Mais comme je suis obligée de rester ici, 

j’accepte de rester ici mais avec un regret quelque part dans le cœur. Et bien sûr, on est bien 

intégré et tout, mais, chez soi, c’est chez soi. … J’ai souvent la nostalgie. … Au point de vue 

médical, je préfère quand-même être ici, … mais sinon, mon cœur est là-bas.  

Via haar kinderen wordt de band met Congo wel onderhouden :  

 Mais par contre mon fils, il y a un mois, il était là. Lui aime -je ne dis pas adorer : on n’adore 

que Dieu -  lui aime, aime l’Afrique. Et il voudrait tant aller travailler. Ils sont partis, sa 

grande sœur et lui, ils sont partis d’abord à Lumumbashi voir ces deux-là. (elle montre des 

photos). … Ils sont fou de l’Afrique, mais il n’y a pas la sécurité. C’est ça la grande 

problème. 

Voor Vitaline ligt de situatie anders. Zij mist voornamelijk de financiële middelen om terug te keren 

naar Congo, hoewel ze de indruk geeft dat ze dat wel zeer graag zou willen.  
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Depuis vingt ans je ne suis pas retournée. J’espère peut-être cette année, on verra. On 

aimerait d’aller en compagnie, tous. Mais on verra. Ca dépend des moyens, oui. Alors, ça 

coute beaucoup. Mille euro presque, ou plus. Alors on verra hé .   

 

Ze houdt wel contact op andere manieren met haar familie en vrienden in Congo. Ze vertelt dat ze 

soms cadeaus krijgt van vrienden of familie die in Congo gebleven zijn. Deze geeft ze dan onder 

andere een plaats op de schouw in de living van haar huis. Ook via de telefoon houdt ze contact.  

Ook voor Papou speelt het financiële aspect een rol in het fysieke contact dat hij kan onderhouden 

met zijn familie in Congo. “Souvent pas, non, mais de temps en temps je suis parti, oui. J’aimerais 

d’y aller, mais parfois il y a aussi l’aspect financier, eh. ”  

De terugkeer naar zijn geboorteland heeft voor Papou ook nog een ander doel dan zijn familie 

ontmoeten: hij wil de situatie in Congo van nabij meemaken om mee te kunnen denken aan een 

oplossing voor de impasse waarin het land zich bevindt :  

Oui, rencontrer la famille, voir l’évolution de la société, pour essayer de trouver un modèle à 

porter  à l’Afrique, à partir de mon expérience d’ici. … Il y a des gens qui réfléchissent ici, 

qui trouvent des solutions, mais on leur dit : “ Oui, mais il faut aller adapter ça à l’Afrique ”. 

Et ça, c’est encore difficile.  

In tegenstelling tot Marie-Louise en Viatline, keert Euphrasie wel nog regelmatig terug naar haar 

Congo. Hoewel ze contacten onderhoudt met haar familie in Congo, zijn de bezoeken aan het 

thuisland doorheen de jaren veel meer van professionele dan van familiale aard geworden: “Oui 

pour mon association [je retourne encore au Congo]. Avant j’allais pour voir ma famille, mais 

maintenant c’est plutôt pour mon association. Oui. ” 

In de literatuur over migratie benadrukt Foner dat het bij deze contacten niet uitsluitend gaat om een 

éénrichtingsverkeer, maar dat: “transnational connections may foster a complex cross-fertilization 

process, as immigrants bring new notions to their home communities at the same time as they 

continue to be influenced by values and practices there” (1997, p. 964).  Invloeden van het gastland 

kunnen dus ook doordringen tot het thuisland door de contacten die migranten onderhouden met het 

thuisland. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in een interview dat niet opgenomen is in dit 

onderzoek. Een deelnemer aan de Zinnekeparade van Congolese afkomst wil vanaf volgend jaar een 

gelijkaardig project opzetten in Kinshasa.  

La ‘Zinnekeparade’, j’ai commencé en 2001 jusqu’aujourd’hui, en 2010, et ce projet de la 

Zinnekeparade, j’ai amené ça à Kinshasa. J’ai eu des rencontres avec différentes autorités du 

pays. C’est vraiment une idée de rencontre. …  à Kinshasa on n’appelle pas Zinneke. On va 

appeler ça Kin teke. Cela veut dire Kin, Kinshasa, teke, c’est la fête.  

De beïnvloeding van erfgoed kan van wederzijdse aard zijn: niet alleen kan het erfgoed van 

migranten veranderen in hun nieuwe land door de interactie met andere culturele elementen, ook het 
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erfgoed in het thuisland kan veranderingen ondergaan door de invloeden die migranten meenemen 

naar hun land van herkomst. Dit geeft opnieuw weer dat migratie een complex proces in gang kan 

zetten waarin erfgoed onder allerlei wederzijdse invloeden verandert en nieuwe vormen gaat 

aannemen.  

4.3.1.2 Nieuwe migranten 

We zouden ervan uit kunnen gaan dat reeds gevestigde migranten voor hun culturele beleving 

blijven putten uit de komst van nieuwe migranten die uit hun land van oorsprong komen. Deze 

laatsten zouden kunnen zorgen voor een nieuwe toevoer van culturele bagage waaruit de eerdere 

migranten oude culturele elementen weer gaan opnemen of herwaarderen. Indien hun culturele 

achtergrond door de nieuwe context wat naar de achtergrond begint te verschuiven of transformeert 

door het contact en de interactie met de nieuwe omringende culturen, kan de toevoer van 

erfgoedelementen door nieuwe migranten zorgen voor een soort opfrissing.  

 

Vitaline lijkt inderdaad op een bepaalde manier dankbaar gebruik te maken van de aanwezighied 

van andere migranten om voor haar waardevolle zaken uit Afrika te laten meebrengen. Ze laat af en 

toe kledingstukken meebrengen door buren of andere kennissen van Afrikaanse afkomst die in hun 

eigen land op bezoek gaan. Op die manier legt ze een verzameling aan van kledij uit verschillende 

Afrikaanse landen, dus niet enkel van Congo (zie portret Vitaline, bijlage 9).  

 

Marie-Louise, Papou en Euphrasie hebben het niet over de opfrissing van hun culturele erfgoed 

door het contact met nieuwe migranten uit Congo.  

4.3.1.3 Generatieaspect 

Om een zicht te krijgen op wat mensen betekenis geven als erfgoed, stellen we een vraag aan onze 

respondenten. Die vraag zou kunnen uitgebreid worden tot “ Wat vinden mensen de moeite waard 

om te bewaren voor de toekomstige generaties? Maar ook zonder de uitbreiding van die vraag, komt 

het generatieaspect in enkele gesprekken met mijn respondenten naar voor. Ik hoef er niet naar te 

vragen. Erfgoed lijkt met andere woorden ook spontaan aan verhalen over de toekomst(ige 

generaties) gekoppeld te worden en vaak in de verhalen over de opvoeding van de kinderen van 

mijn respondenten.  

 

Erfgoed krijgt een plaats in de opvoeding van Vitaline’s dochter, Annie, ook al beseft ze goed dat 

het meisje voor een groot deel zal gevormd worden door de Belgische omgeving waarin ze 

opgroeit. “Bon, moi j’essaie de lui apprendre, de lui monter des petites choses, mais 90% c’est ce 

qu’elle a ici. » De opvoeding van Vitaline’s kind ziet er door haar verleden van migratie 
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waarschijnlijk anders uit dan wanneer ze het meisje zou grootgebracht hebben in Congo. In de 

Belgische (multiculturele) context waarin ze haar dochterje opvoedt, stellen zich andere 

uitdagingen, die van haar ook een bepaalde houding vragen.  

Mais moi personnellement, je suis très ouvert et j’apprends même à ma fille d’être très 

ouvert, être fière de ce qu’elle est. C’est une richesse quand les gens de plusieurs horizons se 

rencontrent, ça fait une force, eh.   

 

Ook aspecten van het dagelijkse leven worden door een migratieproces opeens belangrijk die dat in 

het land van herkomst misschien minder zouden zijn, zoals huidskleur :  

Et moi j’apprends ma fille : tu dois être fière de ce que tu es. Ce n’est pas la couleur ou le, 

le… qui fait, c’est la personne. (….) C’est çà qui fait la richesse d’un peuple. … La couleur 

n’est pas importante. 

 

Ook Marie-Louise geeft in haar verhalen blijk van het belang dat ze blijft besteden aan de 

instandhouding van waarden die ze meekreeg uit haar eigen opvoeding in Congo. In de opvoeding 

van haar eigen kinderen en kleinkinderen komt dit tot uiting: “Une autre valeur, c’est la valeur du 

respect. Le respect des ainées. Chez nous on ne hausse pas le ton devant les ainées. Et, j’ai appris çà 

à mes enfants. Et j’essaie avec mes petits-enfants.”  

Een gelijkaardige uitspraak is gedaan door Euphrasie: “La famille c’est très important en Afrique. 

D’ailleurs, je travaille ça avec mes enfants.” Het gaat ook hier niet om cultureel behoud zonder 

meer. Marie-Louise wil dat haar kinderen die mix maken van wat voor hen belangrijk is uit beide 

culturen, net zoals zij ooit gedaan heeft:  

Quand je suis arrivée, j’avais 14, 15 ans. J’ai pris de bien ce qui était en Europe, j’ai gardé ce 

qui était de bien, parce que chez nous il n’y a pas que de bien, et j’en ai fait le mélange qui 

me convient à moi. Qui me convient à moi. Alors vous devez faire la même chose.  

 

Marie-Louise gaat daarna dieper in op de maatschappelijke problematiek die ontstaat in het 

migratieland door het verlies van waarden uit het land van herkomst. Mensen lijken volgens haar 

nood te hebben aan waarden in hun leven. En als ze de waarden verliezen die eigen zijn aan de 

cultuur waarvan ze deel (uit) ma(a)k(t)en, dan doet zich kopieergedrag voor dat de waardigheid van 

het individu aantast. Ze verwoordt het als volgt: 

La vie culturelle est très importante. C’est pour ça que dans nos associations maintenant,  on 

essaie de faire des rencontres intergénérationnelles. Avec les plus jeunes, les parents et les 

seniors. Parce que nous avons constaté que nos petits enfants qui sont ici, commencent un 

peu à mener une vie de désordre. Tout ça, parce qu’ils ne connaissent pas les valeurs de chez 

nous. Ceux qui sont nés ici, ceux qui deviennent adulte ici, ils copient n’importe quoi. Nos 
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enfants commencent à copier toutes ces bandes américaAnnie et tout ça, [ils, red.] mènent 

une vie impossible ici. Parce que peut-être ils ne connaissent pas bien d’abord leurs valeurs à 

eux-mêmes. Alors, ces valeurs-là, il faut les faire découvrir. Et qui peut le faire ? Leurs 

propres parents ? Non. Parce que leurs propres parents sont aussi venus étudier ici et croient 

que en adaptant les habitudes d’ici, qu’ils sont civilisés ou intégrés. Non, c’est pas ça. Ici on 

interdit aux enfants d’interdire. Non ! Il y a des choses qu’on doit interdire. Et peut-être en 

expliquant les valeurs de chez nous, qu’il faut inculquer à ses enfants, peut-être ils vont 

comprendre que eux aussi ce ne sont pas des petits voyous, qu’ils ont aussi une valeur de  très 

noire. Moi, au début quand j’étais ici, je détestais quand on me dise négresse. J’avais ce mot 

en horreur. Mais parce que je ne connaissait pas la négritude. 

 

Als ze merkt dat ik haar geïnteresseerd aankijk, vraagt ze of ik ook wil weten hoe het er concreet 

aan toe gaat in haar organisatie. Ik knik en dan doet ze uit de doeken hoe zij de intergenerationele 

aanpak in de praktijk heeft gezet:  

L’année passée on a organisé dans une association où j’avais trois rencontres comme-çà. Une 

rencontre avec les seniors. Les seniors ont fait le récit de vie. Et puis on les  a interrogés sur 

leurs petits-enfants et tout ça. J’ai exprimé le désir de se rencontrer avec les jeunes pour 

vraiment partager ce qu’ils avaient.   

 

Naar aanleiding van die eerste ontmoetingen met de senioren, ervaarde ze de nood om te delen met 

de jongere generaties.  

Bon, et puis une fois on a invité les jeunes. On a amené beaucoup d’instruments de chez 

nous. On a dit à chaque jeune de choisir quelque chose qui le frappait. Il y avait des 

instruments de musique comme je t’ai montré là-bas, un jeu, il y avait un diplôme d’état – 

donc fin de secondaire- il y avait des cartes d’identité, mais qui datent de 1919 ou quelque 

chose comme-çà. Des petites choses comme-ça. Et puis les jeunes pouvaient choisir. Et après 

il fallait les demander pourquoi ils ont choisi çà, qu’est-ce que les a frappé. Etonnant. 

Etonnant ! Il y en a qui ont dit : “ Moi, j’ai choisi le diplôme”. Il ne savait pas que chez nous 

il y avait des diplômes d’état, que l’enseignement avait autant de valeur ! Je me dis : 

“Enfin” . Ce sont souvent les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Une autre avait pris la 

carte d’identité, une carte qui date d’avant l’Independence.  Et il était tout étonné qu’on avait 

des identités, tout comme ici. Mais on les a dit : “ Allé, qu’est-ce que vous croyez ???”. Et ils 

sont fières d’appartenir à un peuple comme-ça, parce que ils disent : “Ici, on nous prend pour 

moins que rien”. [Waarop Marie-Louise antwoordde, Red.] “Mais, c’est vous-mêmes qui 

vous prenez pour moins que rien ! C’est toi-même ! On t’envoie à l’école. Si tu veux avoir 

une valeur, au moins apprends quelque chose. Au moins tu pourras concurrencer! Mais si tu 
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restes dans ta bassesse, bien sur les autres vont te considérer comme moins que rien“. Et çà, 

je l’ai appris en tant que jeune marié ici.  

 

Deze ervaring van Marie-Louise geeft de indruk dat ze zowel geloof lijkt te hebben in de 

identiteitsvormende werking van eerder immaterieel erfgoed als van materieel erfgoed. Het 

materiële erfgoed kan in haar ogen bijdragen om een juister beeld te vormen over de eigen afkomst 

en het respect daar tegenover doen toenemen. Maar ook de waarden van de eigen cultuur zijn 

belangrijk, of althans waarden die het zelf een waardigheid kunnen geven.  

 

Papou heeft het eerder op maatschappelijk vlak over de plaats van cultureel erfgoed binnen de 

opvoeding en doorheen de verschillende generaties, waarbij hij vooral de nadruk legt op de 

moeilijke kant van het verhaal. 

On essaie de vivre le mieux qu’on peut ici. Mais ce n’est pas facile, parce que les conditions 

ici ne sont pas les mêmes. On n’éduque pas un enfant en Belgique comme on l’éduque en 

Europe. Les parents ont plein de problèmes, il n’ont pas de bouleau, parfois il restent a la 

maison, la cellule familiale a éclaté,…  Donc c’est plutôt vers ça qu’on doit tendre, a résoudre 

se type de problèmes, non seulement interculturel, mais intergénérationnel, entre les jeunes, 

les adultes, les enfants, …  

In het conflict dat Marie-Louise beschrijft in haar portret komt deze botsing tussen verschillende 

waarden in de opvoeding, tussen culturen ook tot uiting (zie bijlage 6). 

Door de impact van transnationale migratie lijkt dus enerzijds de constructie van een culturele 

identiteit plaatste vinden. Anderzijds kan transnationale migratie ook aan de basis liggen van het 

ontstaan van verschillen in culturen (Lamphere, 2007). Het moment waarop dit proces optreedt, is 

een punt van discussie in de literatuur. Volgens Lamphere is die culturele constructie vooral te 

situeren bij de tweede generatie migranten. De eerste generatie wordt volgens haar vooral 

gekenmerkt door vormen van behoud van de culturele tradities. De derde en vierde generaties 

hebben, aldus Lamphere, veel meer mogelijkheden en kunnen zich beroepen op etnische opties 

(keuzeaspect) of beleven vooral een symbolische etniciteit. We zien echter dat bij onze 

respondenten de keuzemogelijkheden al in de eerste generatie voorkomen, maar dat door de 

interculturele opvoeding van de kinderen die mogelijkheid nog groter wordt. We sluiten ons dan 

ook aan bij de idee van Stodolska (2000) die meent dat het eerder bekeken moet worden op 

individueel niveau. Sommige migranten nemen sneller elementen over terwijl anderen significante 

elementen van hun culturele bagage gedurende langere perioden in stand trachten te houden. Ook 

Lamphere geeft toe dat er individuele verschillen en variaties bestaan binnen families, netwerken en 

gemeenschappen.  
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4.3.1.4 De infrastructuur van erfgoed in het gastland 

De verhuis naar een ander land betekent de aanpassing aan een nieuwe omgeving en andere 

levenscondities. Aan de grondslag van de aanpassingen die het erfgoed van de immigrant mede 

daardoor ondergaat, ligt een erg complex proces. Foner (1997) somt enkele aspecten op die van 

belang kunnen zijn in dit proces zoals de demografische compositie van immigrantengroepen (bijv. 

het aantal mannen in verhouding tot het aantal vrouwen), de aanwezigheid van een uitgebouwde 

verzorgingsstaat, nieuwe arbeidscondities en een aantal welzijnsprogramma’s waar ook migranten 

zich op kunnen beroepen. Er kunnen zich bijgevolg nieuwe beperkingen en mogelijkheden 

aandienen. Daarnaast kunnen ook de waarden en overtuigingen van de nieuwe omgeving een 

invloed uitoefenen op de wijze waarop het erfgoed beleefd en bewaard zal worden in de nieuwe 

omgeving. Foner vermeldt tenslotte ook het wettelijk systeem van het gastland waardoor sommige 

gebruiken van voor de migratie nu illegaal worden en andere juist worden uitgedaagd door de 

wetten van het gastland. We onderzoeken hier hoe onze respondenten deze structurele aspecten van 

het gastland ervaren en welke invloed ze hebben op de wijze waarmee ze omgaan met hun erfgoed 

en daar betekenis aan geven.  

 

Toen Marie-Louise haar Belgische man leerde kennen in Congo was ze aan het werk als 

commissaris van de Gidsen. Haar huwelijk en verhuis naar België veranderde haar leven, hoewel ze 

aangeeft niet zoveel problemen ervaren te hebben met die verhuis. Haar arbeidssituatie veranderde 

wel eerder in negatieve zin, in tegenstelling tot wat we zouden verwachten:  

En temps de mariage, je n’ai pas eu de grands problèmes pour l’adaptation. Je n’ai pas eu de 

problèmes. Sauf que je ne pouvais pas travailler. Ca c’est à cause de mon mari. J’avais écrit 

une lettre à l’école où j’avais fait mon régendat et ils m’ont trouvée une place. Mes lui, il ne 

voulait pas que je laisse mes enfants à la crèche. Il ne voulait pas… Mes enfants n’ont jamais 

été à la crèche. « Tu dois les éduquer toi-même ! » Mais moi, quand j’ai entendu ça, j’ai dis : 

“Mais toi, tu es un sous-développé, toi !  … Pire que des hommes congolais !”Alors je suis 

resté sept ans sans travailler, à éduquer les enfants. Alors, quand je suis retournée au Congo, 

j’ai dit : “Là, il y a des boys, il y a tout. Moi, je retourne dans l’enseignement !” Et, c’est là 

que je suis retournée comme volontaire de l’enseignement belge, comme j’étais déjà belge à 

ce moment.  

De affectieve band die Marie-Louise heeft met haar land van oorsprong en de mogelijkheden die ze 

hier ziet voor culturele initiatieven, kan misschien begrijpelijk maken waarom ze heel veel belang 

hecht aan een vernieuwde aandacht voor erfgoedinitiatieven. Ze lijkt het vooral belangrijk te vinden 

dat die een juist beeld geven van het verleden. Dat is van belang voor de kinderen en jongeren die 

hun oorsprong hebben in Congo, maar ook voor de kinderen die hier geboren zijn en de kinderen 

van Belgische of andere origine, vindt ze.  
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Moi je trouve, dans tout ce qui est organisé officiellement ici, il manque par exemple cette… 

Pourquoi on  expliquerait pas la période coloniale… à nos enfants ? Pourquoi on 

n’expliquerait pas la période avant la colonie ? Et puis au moment de la colonie, pourquoi on 

ne soulignerait pas… On voudrait avoir des spécialistes qui connaissent très bien notre 

histoire, différentes périodes, pour l’expliquer  à nos enfants Africains, mais pas seulement 

Africains. Aussi les enfants ici, parce que ils ne connaissent pas grand chose non plus. Sauf 

que peut être ce qu’ils vont voir au musée de Tervuren.  

Want, zo vervolgt ze : 

Vraiment, on n’était pas des sauvages, … là-bas la vie était aussi organisée, il y avait des 

souverains. Et on n’était pas un peuple venu de la forêt. On avait notre organisation politique, 

notre organisation sociale, et qu’il y avait des chefs très bien connus. Il y avait des 

royaumes ! … Et nous avons eu notre premier évêque au temps des portugais, à Rome. Mais 

tout çà, personne ne l’explique. … Alors, moi j’aurais voulu que, comme on organise des 

théâtres ici, qu’on fait aussi des choses comme çà. Au point de vue culturelle, ça rendrait 

service à tout le monde. Pas seulement des petites blagues de Pitchi Banda et tout çà, des 

humoristes, mais vraiment expliquer l’histoire. 

Marie-Louise stelt daarmee het onderwijs in vraag dat zij in Congo en in België heeft gehad en dat 

voornamelijk uitgaat van de westerse geschiedenis -ook in Congo!- en vergeet dat klassen, in België 

althans, tegenwoordig bestaan uit kinderen die heel verschillende geschiedenissen hebben.  

Nous avons appris que les Gaulois sont nos ancêtres quand moi j’étudiait. Mais les Gaulois 

ne sont pas mes ancêtres ! Mais il n’y a personne qui explique ça, que se soit du côté belge ou 

que se soit du côté congolais. 

Ook Marie-Thérèse, de dochter van Marie-Louise, lijkt geschokt door de verkeerde kennis die veel 

Europeanen nog hebben van Afrika en om dit te vertalen naar de context van erfgoed: het verkeerde 

erfgoed dat hen toegeschreven wordt. Dat lijkt gevoelens van ontsteltenis op te wekken.   

Moi, ce qui m’interpelle en faite he, c’est surtout que la plupart du temps, un africain qui vit 

ici depuis quelques temps, il connait mieux le blanc qu’il rencontre ici, que un blanc qui a à 

sa disposition qunad-même beaucoup de technologies pour connaitre le monde - et qui a 

encore beaucoup d’idées fausses sur l’Afrique et aussi l’africain. J’ai connu des gens de mon 

âge à l’université en 1986 qui me demandaient si on habitait dans les arbres. Alors je disais : 

“Non”.  Elle demandait : “Oui, mais vous vivez où, alors ?”. Donc dans sa tête, avec ce 

qu’elle avait vu ou entendu, elle pensait qu’on vivait dans des cabanes dans des arbres ! 

Ze betreurt het dat over het verleden van haar volk een heel verkeerd beeld is ontstaan en stelt voor  

“… s’ils ne cherchent pas un peu eux-mêmes pour casser tout ce qui est préjugé, il faut leurs 

montrer.”De manier waarop dat volgens haar zou moeten gebeuren, verschilt wel van hoe haar 
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moeder erover denkt. In tegenstelling tot haar moeder geeft zij de voorkeur aan een aanpak die 

vertrekt van de hedendaagse situatie in Congo: 

Mais je pense qu’on doit aller dans l’autre sens. Il faut peut-être d’abord leurs faire connaitre 

la vie de maintenant. Dans une ville, par exemple Kinshasa : voilà comment ça se présente, 

comment les gens vivent,… Bien, ils ont leurs maisons, suivants leurs finances ou leur 

situation. Eh bien, ça va de bidonville dans le fin fond de la cité, jusqu’à des palais. … Et 

d’accord, à l’époque de nos arrières grands-parents on a parlé des sauvages, mais en réalité ce 

n’étaient pas de sauvages. C’était une autre réalité. 

Weten waar je vandaan komt, lijkt voor Marie-Thérèse een belangrijk element voor 

identiteitsvorming.  

… quand on regarde les problèmes qu’il y a aux Etas-Unies, avec les minorités et 

spécialement les minorités noires, ces gens ont beaucoup de problèmes parce qu’ils n’ont pas 

d’identité. Ils apprennent une géographie, une histoire qui n’est pas la leur. Quand tu n’as pas 

d’identité, tu t’en crées une, mais elle n’est pas bonne, quoi. Et je pense que ça aiderait 

beaucoup si on remettrait leur histoire à eux aussi dans le manuel Américain, qu’ils sachent 

d’où viennent leurs parents, … Savoir qu’on a des origAnnie très belles, aussi belles que 

celles d’ici, je pense que ça aiderait les jeunes à grandir en étant à égalité, puis voir que 

l’autre noir ou jaune, ou quoi, lui aussi il a une histoire.  

Ook de voorstellen voor de manier waarop het erfgoed publiek gemaakt moet worden in de 

maatschappij verschilt. Marie-Louise vindt dat er een belangrijke taak ligt bij de musea en de 

verenigingen.  

Entre autre c’est la mission des musées, mais il y a d’autres groupes, d’autres associations qui 

peuvent le faire, mais avec des spécialistes qui connaissent vraiment bien l’histoire du Congo, 

Rwanda, Burundi. (…) Pas la voie politique, parce que çà, ça ne marchera pas. [Rire] Je vois 

la voie des associations. 

Het is wel belangrijk met de juiste mensen te werken in de verenigingen. Wat Marie-Louise vroeger 

al aangehaald heeft, komt hier opnieuw tot uiting : Afrika is een groot continent waardoor er dus 

ook grote verschillen zijn tussen de verschillende volkeren die niet zomaar over het hoofd gezien 

mogen worden: 

Quand on fait notre activité avec les jeunes, on avait cherché un sociologue. C’était un 

Malien ou un Béninois, mais c’est tout à fait différent eh. Surtout qu’il avait beaucoup vécu 

en France. Même si il est sociologue africain, les exemples qu’il prenait et sa façon de parler 

aux enfants, ce n’était pas comme chez nous. Bien sur que c’est l’Afrique, mais chaque 

Africain a sa propre… Je veux dire : montrer l’Afrique, c’est bien, mais peut-être montrer des 

spécificités par pays. Et puis, pour nos enfants, ça serait aussi beaucoup mieux. Et puis après, 

on peut lier avec les autres, eh. Les pays d’Afrique, le Sénégal par exemple, là aussi il y a des 



87 

coutumes, mais ce ne sont pas le mêmes que chez nous. On ne perçoit pas la vie de la même 

façon. 

 

Marie-Thérèse heeft vragen bij het verenigingsleven omdat het altijd dezelfde mensen zijn die 

daarop af komen. 

Moi, ce qui m’inquiète, c’est comment mettre les gens en contact avec l’associatif. Il y a 

beaucoup de choses qui se font dans l’associatif, mais moi, j’ai l’impression que se sont 

toujours les mêmes personnes. Mais pour finir il reste un bon pourcentage, qu’ils soient 

blancs ou noirs, qui ne sont pas en contacte. …  

Ze ziet een belangrijkere taak weggelegd bij de school: 

Ou bien il faudrait faire des interventions dans tout ce qui est, les interventions scolaires par 

exemple. (….) Peut être un échange comme çà, d’une personne qui va d’école en école pour 

raconter son histoire, et que toutes les questions soient posés, et qu’il y a une vraie rencontre. 

Moi, je crois beaucoup à l’école. Dans le programme d’histoire et de géographie, il devrait y 

avoir un paragraphe intéressant sur le Congo. Il y a une relation particulière sur le Congo,  

parce que les enfants grandissent en sachant que “tiens, il y a eu telle royaume”, (…) et ça 

leurs permet d’avoir un regard différent et de n’avoir plus attraper tous ces préjugés.  

Waar ze het allebei over eens lijken, is dat een juist beeld over de afkomst en de geschiedenis van 

kinderen, jongeren en volwassenen van Afrikaanse origine belangrijk is voor de 

identiteitsontwikkeling. Bovendien helpt het in hun ogen racisme tegen te gaan:  

On les [kinderen van Congolese origine] met souvent des préjugés et ces préjugés sont 

souvent, comme on dit, dû à l’ignorance. On dit beaucoup de choses et on blesse l’un et 

l’autre parce que on ignore beaucoup de choses. Et justement par cette intermédiaire de cette 

connaissance qu’on pourrait donner petit à petit par de l’intermédiaire de géographie et 

d’histoire, on pourrait éliminer cette ignorance. Et du coup, le racisme n’existerait plus à ce 

moment.  

Euphrasie heeft het minder over hoe initiatieven die met erfgoed te maken hebben, aangepakt 

zouden moeten worden. Zelf is ze betrokken bij verschillende initiatieven. Het ruime aanbod aan 

culturele activiteiten in België en Brussel in het bijzonder, geeft Euphrasie een hele waaier aan 

mogelijkheden om met haar Afrikaanse afkomst aan de slag te gaan, waarbij zowel culturele 

aspecten belicht worden als problemen waar haar land van herkomst mee te kampen heeft:   

J’ai déjà été marraine d’un évènement. Il y a deux ans au palais du midi il y avais  un sportif 

belgo-congolais qui fait cette activité chaque année et chaque année il invite une  association 

pour être marraine, donc j’ai dû travailler avec lui. Et je participe aussi à Matonge en 

Couleurs, parfois au Meilleur Cuisine du monde, parfois aussi à un évènement qui se passe 

aux abattoirs : le festival Maïsha. J’ai aussi participé à une autre association qui s’appelle : 
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Loni Biki, c’est une association qui s’occupe du SIDA, ils ont aussi des activités à la foire. 

Donc je collabore  avec plusieurs associations ici à Bruxelles. 

 

Papou merkt ook op dat er weinig Europeanen zijn die echt goed op de hoogte zijn van de 

Afrikaanse cultuur. Dat is één van de redenen waarom hij, naast enkele andere kritische 

gebeurtenissen (zie bijlage 8), is begonnen met zijn vzw ‘Interface Culture’. In de vaststellingen die 

hij doet en de voorstellen die hij formuleert, betrekt hij de gastland mogelijkheden (groepsreizen, 

universiteiten, …) die er in België voor handen zijn. 

Je me suis rendu comte que les belges ou les européens ne connaissent pas vraiment bien les 

africains. (.…) Peut-être parce que on ne leur a pas expliqué. In n’y a pas beaucoup de gens, 

lorsque vous parlez du Congo, c’est très loin, ils ne s’imaginent pas le problème qui est là. 

Donc c’est à nous à leur expliquer. … dans la majeure partie du temps, ils connaissent 

l’Afrique par une université, ce qu’ils ont appris à l’école. (....) Il manque la dimension 

humaine, l’âme. L’âme de l’Afrique, ils n’ont pas ça. Et c’est ça que je disais, lorsque notre 

pays était bien organisé, on pourrait organiser … un voyage collectif au Congo. Simplement 

pour aller là, voir. Pas pour aller faire de la critique ou je ne sais pas quoi, des savants ou des 

histoires scientifiques, (…) Non, simplement observer et voir et rencontrer les gens et dire 

bonjour et tout ça. Voila, des petites choses. (….) Mais l’inverse est vrai aussi. Il y a trop peut 

de nœuds.  

 

Papou bespreekt ook de historische band tussen het westen en Afrika. De wijze waarop het westen 

gestructureerd was en de manier waarop dat opgedrongen is geweest aan de Afrikaanse culturen, 

heeft het Afrikaanse erfgoed verminkt, zegt hij. Tegelijkertijd is hij zich bewust van het feit dat de 

instellingen en structuur van de hedendaagse westerse landen de mogelijkheid bieden om erfgoed 

en ook bepaalde aspecten van het Afrikaanse erfgoed te bewaren en publiek te maken op een manier 

die de Afrikaanse landen zelf niet kunnen. Deze uitspraak maakt ons erop attent dat het 

noodzakelijk is om uitspraken te nuanceren over de impact die structuren van westerse landen 

uitoefenen en uitgeoefend hebben op erfgoed uit andere culturen.  

Donc ces valeurs-là, naturel de l’africain : le symbolisme, … Là aussi il y a un autre 

problème. Quand les blancs sont venus au Congo, ils ont détruit tout le patrimoine culturelle 

sur lesquelles les autochtones de là-bas, les africains, auquel ils croyaient. Et ils ont détruit 

beaucoup. Une partie de ces objets se retrouvent au musée de Tervuren. Mais ils ont 

déstructurés la vision qu’avaient les africains du monde à ce moment là. D’un autre coté, 

lorsque je suis venu, je me dit : peut-être que c’est bien que ses objets sont ici parce que, 

peut-être, moi-même je ne les aurait jamais vu. Donc, il y a toujours deux côtés. 
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Uit het interview met Vitaline komt veel minder duidelijk naar voor dat zij de instellingen en 

structuren als mogelijkheden of beperkingen ervaart ten aanzien van de beleving van haar culturele 

erfgoed. Het weer in België is wel een factor die bepaalt of ze haar Afrikaanse kledij kan 

aantrekken of niet:  “Sortir? Oui des fois, quand il y a le deuil ou quoi africain, nos connaissances, 

eh bien, je mets çà. Mais il faut toujours que le temps  soit bon eh, parce que, quand il fait froid… 

c’est des tissues léger, eh !” 

De culturele initiatieven die in Vlaanderen genomen worden, apprecieert Vitaline over het 

algemeen wel. We zouden dit kunnen interpreteren als momenten waarop haar erfgoed wordt 

uitgebreid en verruimd met elementen uit het gastland. Ze somt enkele initiatieven op waaraan ze 

graag deelneemt zoals loopwedstrijden, dansvoorstellingen op straat, straatfeesten,  

Je peux aller voir par exemple les gens courir, ou faire une danse, comme ici à Alost. Une 

fois il y avait un  truc là, par tout dans la grande rue, Nieuwestraat, d’ailleurs il y a toujours 

des groups comme-ça, des jeunes qui dansaient. Eh, bien, j’ai beaucoup Euphrasie. J’ai été 

avec Annie. Et chaque group était habillé d’une autre couleur, c’était joli en été éh. Ils ont 

commencé du coin ici, il y en avait qui était en jaune, en rouge, en blanc,… partout où tu 

allais et il y avait de la kermesse, en vendait du pop corn, des ceci,… C’était vraiment bien 

l’été, oui. Ca, j’aime vraiment bien.  

 

Sintemaarten die in Aalst door de straten loopt, de openluchtschaatsbaan in de kerstperiode,  

Ils ont toujours beaucoup d’activités. … L’année dernière j’ai été avec elle. Sint Maarten est 

venu, les Zwarte Piet ont jetés des bonbons et çà c’était bien. Elle a eu un peut peur parce que 

ils étaient nombreux, … mais c’était bien. Ils font çà vraiment bien. Et le truc de la glace là, 

où ils font le tour, patinage, çà aussi j’ai déjà été voir.  

 

het trammuseum  in Tervuren en het Afrikamuseum, dat haar herinnert aan de lessen geschiedenis 

die ze kreeg toen ze in Congo op school zat,  

J’ai déjà été à Tervuren… voir les vieux trams. Et puis, là où il y a les statues du Congo aussi. 

Musée d’Africain. Oui, j’ai déjà été. … Et puis, çà m’a fait penser, quand j’allais à l’école au 

Congo, on avait cours d’histoire, on nous parlait beaucoup de l’histoire du Congo.  Il y avait 

les empires Lunda, Kuba, la façon dans laquelle les gens s’habillaient, et leurs masques, les 

statuettes et tout çà. J’ai beaucoup retrouvé là-bas eh. J’ai pensé, j’ai dit: “ Aho, eh, ah ”.  

 

Couleur Café “J’ai été Couleur Café, mais j’ai pas été dedans, je suis passée devant. Couleur Café 

aussi, c’est bien ”, en concerten in de grote muziektempels van Vlaanderen en Brussel 

J’ai été à des concerts. Bon, c’est d’étrangers… J’ai été aux concerts de Janet Jackson trois 

fois à Flanders Expo. Chaque fois qu’elle est venue en Belgique, j’ai été. Et puis je suis allée 



90 

à Lenny Kravitz à Antwerpen. Je suis aller voir Gill Scott à Arena, à Antwerpen aussi. … 

Usher ! C’est un chanteur Américain. A Foret national, oui. … C’était avec mes sœurs et des 

amies oui, une bande, oui. C’était bien.  

 

Dit hele aanbod aan culturele activiteiten apprecieert Vitaline sterk, maar omdat ze merkt dat het 

negatieve beeld dat veel Belgen hebben van migranten gebaseerd is op verkeerde 

veronderstellingen, vindt ze het belangrijk dat er in het culturele domein ook aandacht besteed 

wordt aan een het publiek maken van een juist beeld van de achtergrond van migranten:  

Bon, je vis en Flandre, beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils ont une idée des étrangers, 

mais qui n’est pas toujours bonne. Tu vois ? Ils ont toujours une idée négative. Mais si ils 

savent, ils connaissent, alors ils s’ouvrent vers le monde. Ca sera mieux pour tout le monde. 

Les gens seront mieux et ils n’auront pas des aprioris. …  

 

Ze heeft ook enkele voorstellen hoe dat zou kunnen gebeuren :  

On devrait les montrer, leurs faire connaitre comment ils vivent, leurs façons d’être, et 

tout … par des expositions, par des- comment on dit çà ? : ont fait à manger, les gens 

goutent ?- des foires ! Des foires comme-çà. Tel pays, tel pays, tel pays vient et vous 

regardez leurs façons,  que les gens connaissent, ils viennent là : ah ! Ils mangent ci, ils font 

ci, …  

 

Ook in de media wordt niet steeds een juist beeld gegeven en dat vindt ze jammer:  

Et ce qui est dommage - d’accord au télé on montre des fois des côtés…, - ils montrent des 

villages où les gens ne sont pas évolués eh, éduqué dans leurs façon de vivre. Alors quand les 

gens voies ça, ils croient que c’est comme-ça. C’est pas toujours comme-ça. Il y a une partie 

qui reste peut-être primitif, mais les autres… L’évolution est partout, quoi.  

 

4.3.1.5 Integratie  

Verschillende aspecten hebben een invloed op de manier waarop erfgoed ervaren en beleefd wordt. 

Een andere factor die uit de verhalen van mijn respondenten naar voor komt, is hun eigen opvatting 

over integratie.  

 

Voor Marie-Louise lijkt integratie te maken te hebben met zich thuis voelen en aanspraak te kunnen 

maken op gelijke rechten: 

Intégrer pour moi, çà veut dire je me sens à l’aise quand je suis avec les européens, ou quand 

je suis avec les africains.  Je me sens à l’aise. Je n’ai pas ce complexe d’être noire. D’abord 
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j’accepte que je suis noire. Et… j’accepte de participer pleinement à la vie ici. Parce que je 

trouve que j’ai le droit de –même si je ne suis pas belge de souche- en tant que j’ai adopté ce 

pays par mariage, je trouve que j’ai les droits comme tout le monde. Et, j’ai le droit de 

défendre le droit de ce pays et de respecter le droit de ce pays, qui est le mien par adoption. 

Pour moi, c’est çà, l’intégration 

 

Marie-Louise geeft de indruk dat ze integratie ziet als een participerende houding en een houding 

van respect ten aanzien van de regels en wetten van een land. Deze houding geeft haar de 

mogelijkheid aanspraak te maken op de rechten die ze heeft. Opnieuw geeft ze aan dat ze niet denkt 

in exclusieve termen, maar in inclusieve termen. Het is niet omdat ze zich Belgische voelt, dat ze 

niet ook een sterk Afrikaans/Congolees gevoel behoudt. Wat haar bindt met beide groepen, is het 

gevoel van evenwaardigheid of gelijkheid, zoals ze in volgend citaat onder woorden lijkt te 

brengen: 

Je me sens pleinement Belge et pleinement de fois Africain. Pour moi, l’intégration c’est çà. 

… Je suis intégrée parce que je me considère comme vous ici. Vous êtes blanches, moi je suis 

noire, mais nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous la même vie, vous comme 

moi. Si vous ne me considérez pas comme égale à vous, moi je vous considère comme égale 

à moi. Moi, c’est çà, l’intégration.  

Voor Euphrasie ligt het anders. Zij groeide reeds in Congo op in een milieu dat gekleurd was door 

Europese invloeden. “Depuis le Congo, j’ai une culture mixte en fait, depuis le Congo parce que j’ai 

été élevée par un beau père qui était français. Donc, j’ai vécu souvent dans un milieu européen là-

bas, (…)” Toch was de aanpassing in België niet vanzelfsprekend. Dat had zowel te maken met 

sociale, structurele als klimatologische verschillen :  

Je trouvais que le peuple était froid.  Et je n’aimais pas l’hiver. Je venais du soleil. Tous les 

jours du soleil. Et j’arrive ici : il y a plusieurs saisons, il faut s’adapter aux saisons, et 

l’école… mon beau-père m’avait obligé à prendre des cours de néerlandais. Tu vois…, c’était 

un changement radical, c’était un choc. La première année je n’ai pas aimé, j’ai demandé 

pour retourner au Congo.   

Enkele jaren nadien is de houding van Euphrasie al helemaal veranderd ten aanzien van België. Het 

dagelijkse leven in België is belangrijk voor haar geworden: “ … si cinq ans après on m’avait 

demandé de retourner, j’aurais dis non non non non, je reste ici. Donc ce qui est devenu important 

c’est la vie de tout les jours.” Ondertussen is haar manier van leven in België helemaal gewoon 

geworden en zou ze het zelfs niet meer zien zitten om opnieuw in Congo te gaan wonen. Dat heeft 

veel  te maken met de structurele mogelijkheden van België en op het eerste zicht minder met de 

cultuur:  
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Ca sûrement non, ça sûrement non. Je ne pourrais plus [aller vivre au Congo], parce que la 

mentalité est complètement différente. Il y a certaAnnie choses, il y a certaAnnie facilités, 

des petites choses , pas des grandes choses- je ne parle pas de politique, des choses comme-

ça- la vie de tous les jours, que je suis habituée ici, que je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. 

… C’est l’exemple que je donne souvent : ici, tu n’as pas de voiture mais le transport en 

commun, tu as une facilité par rapport au Congo, une personne qui doit aller travailler, tu as 

Ixelles pour aller à Uccle. Au Congo, c’est difficile d’accès, mais ici tu as les bus faciles, tu 

as le métro facile, tu appelles un taxi de chez toi, il vient te chercher il te dépose à un certain 

lieu. Le transport en commun au Congo, c’est très difficile. Rien que ça, je trouve çà un 

luxe…, d’avoir ça. Donc au Congo, c’est très très difficile. Donc tu peux même avoir l’argent 

de payer ton bus, mais il n’y a pas de bus. Voilà, c’est très difficile. Dans les petites choses 

comme-ça, … les soins médicaux par exemple, c’est très important dans la vie de quelqu’un, 

les soins médicaux.  Ici, tu vas en urgence, on te prend en urgence, comme le mot le dit : 

urgence. Mais au Congo, tu vas en urgence, ça ne sera pas urgence. Si tu n’as pas l’argent, 

ben… tu ne seras pas soigné. Il y a que les gens qui ont des moyen, qui ont la facilité d’avoir 

des bons soins de santé. Des petites choses comme-ça, c’est un luxe dont je ne peux pas me 

priver. Malheureusement. 

Integratie lijkt voor haar dan ook  veel te maken te hebben met het kennen van dezelfde dingen en 

het delen van gelijke ervaringen. Daardoor identificeert Euphrasie zich met die identiteit.  

(…) tandis que les belges, on les voit tous les jours. Donc je pense que un belge et moi, on 

connait la même chose, parce que on vit dans le même pays depuis des années, donc on sait 

dire : “ Ah oui, chez nous dans la Belgique c’est comme çà”. Moi je sais ce qu’on mange en 

Belgique, je vois la même chose qu’eux.   

Integratie en deel uitmaken van een bepaalde cultuur, heeft volgens Vitaline ook te maken met de 

officiële identiteit die iemand heeft: “…je prends ma carte d’identité, je la mets à côté de celle à 

toi : c’est la même chose. Je suis belge, tu es belge. Mais on vient d’horizons différents. ” De idee 

van integratie komt vooral tot uiting als ze over de identiteit van haar dochtertje vertelt. Daaruit 

blijkt dat ze het moeilijk heeft met mensen die niet lijken te begrijpen dat huidskleur er niet toe doet 

en dat diversiteit de kracht zal uitmaken van een land als België in de toekomst:  

 (…) mais c’est les gens qui mettent toujours des différences. Les gens diront elle est belge, 

mais elle est noire. Non, elle est belge. Elle n’a rien connu d’autre appart de l’éducation 

qu’elle a eu ici. Bon, moi j’essaie de lui apprendre, de lui montrer, des petites choses, mais 

90% c’est ce qu’elle a ici. … Et c’est çà qui fera la force de la Belgique plus tard.   

 

Integratie in haar eigen geval kan niet begrepen worden in termen van assimilatie enerzijds of 

cultureel pluralisme anderzijds, omwille van het feit dat ze blijft deel uitmaken van een 
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gemeenschap die de nationale grenzen overstijgt. Hoewel ze in België woont en zich identificeert 

met bepaalde aspecten van de Belgische samenleving, maakt ze ook deel uit van een gemeenschap 

van mensen van Congolese origine die verspreid wonen over drie continenten: Afrika, Europa en 

Noord-Amerika. De fysieke afstand betekent niet meteen ook een mentale afstand. “Ma sœur de 

l’Amérique, elle m’appelle toujours. … Alors on parle. On parle longtemps. On est tout le temps, 

tout le temps en contact.” Er lijkt hier iets te ontstaan als een gedelokaliseerde gemeenschap die, 

zoals de naam het zegt, nog weinig te maken heeft met fysieke plaatsen. De popularisering van de 

communicatietechnologie en de uitbreiding van transportmogelijkheden lijken de deze evolutie 

onder andere mee mogelijk te maken (Faist, 2000).  

 

Papou is de respondent uit dit onderzoek die, publiek en professioneel althans, het meest begaan 

lijkt met de plaats van het erfgoed uit Afrika in de samenleving dat hij met zich meedraagt en dat in 

de samenleving aanwezig is. Hij is tegelijkertijd de enige tot hiertoe die letterlijk zegt dat hij 

tradities aanpast. Erfgoed behoudt een belangrijke plaats in het leven van Papou, maar dat hoeft niet 

te betekenen dat het erfgoed in zijn oorspronkelijke vorm behouden hoeft te blijven: 

Donc en étant en Europe, j’adapte ce que j’ai amené de l’Afrique et j’adapte se que j’ai appris 

de l’Afrique. Et là j’essaie de me [sentir] un petit chez-moi. Ce n’est pas facile parce que 

c’est justement là, les gens ne me comprennent pas.  

 

Bovendien geeft hij ook de indruk de meeste moeite te doen te begrijpen wat er leeft bij de mensen 

om hem heen en wat zij belangrijk vinden en daar eventueel ook zaken van te selecteren die voor 

hem belangrijk zijn. 

Ecoute, si j’arrive ici, si je suis vraiment conséquent avec ce que je viens de te dire, je dois 

respecter les gens qui habitent ce pays . Si pour eux Mozart c’est important, je dirai, tiens 

pourquoi Mozart c’est important ? Si je vois que l’Art Nouveau, Art Déco, parce que dans 

une rue ici il y des bâtiments Art Nouveau je pense, dans la rue à coté-là, je vois qu’ils 

regardent ça avec émerveillement, je dois me poser des questions, je dois l’accepter, s’ils 

veulent le garder, je dois l’accepter, mais accepter ne signifie pas que je dois simuler tout ça. 

Je dois voir ce que je peux prendre qui est bien pour moi là-dedans.  

Integratie heeft voor hem dan niet alleen te maken met het deel uitmaken van de Belgische 

samenleving, maar ook met het deel zijn van een soort wereldomvattende sociale ruimte die bevolkt 

wordt door wereldburgers en waarin natie bijgevolg maar één van de betekenishebbende 

geografische niveaus is. De geografische niveaus blijven echter wel iets waarmee hij zich 

identificeert. Wereldburgerschap hoeft dus niet per se gepaard te gaan met delokalisatie.   

J’essaie ici de mobiliser les intellectuels mixte, toujours mixte,… lorsque je parle, c’est 

toujours mixte, … Qu’ils réfléchissent sur notre problématique à nous, de l’Afrique, et 
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essayer de trouver les solutions qu’on peut adapter là-bas. Et créer des liens, des solidarités, 

ici en Belgique et international. Pas seulement au Congo. Ca peut être à Burkina Faso, 

soutenir des actions, soutenir des actes à travers même de la fête Matonge en Couleurs.  

 

4.3.1.6 Discriminatie: materiële exclusie, symbolische exclusie, emotionele exclusie 

Hoewel de respondenten in dit onderzoek elk op  hun eigen manier getuigen van het 

integratieproces dat ze doormaken en op hun eigen manier zich ook als geïntegreerd zien, hebben ze 

ervaringen met discriminatie naar aanleiding van hun afkomst.  

Marie-Louise’s huidskleur is desondanks haar ideeën van gelijkheid de aanleiding geweest van 

racistische opmerkingen op straat en in haar werkcontext. 

J’ai vécu un peu de racisme quand j’étais mariée . Dans la rue par exemple, tu passes dans la 

rue, des gamins qui t’injurient : “ Sale noire ! ”. Cà, c’est dans la rue. Je répondais : “ Je suis 

noire, mais je ne suis pas sale ! ”. “ Sale noire, quand tu vas rentrer chez toi ?! ”. Je dis : 

“ Quand tous les belges qui sont là-bas vont retourner ici ! ”. Tu vois ? Toutes des choses 

comme-ça.  

Mais le vrai racisme… c’est quand j’allais chercher du travail . … Il y avait des écoles qui 

nous acceptaient pas. … Au téléphone on vous dit : “ oui madame, venez ! Avec votre  

diplôme et tout çà… ”, et au téléphone ils n’entendent pas que je suis étrangère. Quand je me 

présente : “ Ah, mais vous savez, la place vient d’être prise ”. … Mais il y à des écoles qui 

vous acceptent. Les enfants au début regardent : une négresse ! “ Madame, vous êtes 

vraiment prof de maths?” Je dis: “Mais alors, s’il m’ont engagée, je suis prof de maths eh. Il 

faut me juger à ce que je vais vous donner”.  

Door de voet die ze aan de grond lijkt te hebben in beide culturen, neemt ze de opmerkingen op een 

lichte manier op. Het lijkt wel alsof haar positie ‘tussenin’, de klappen verzacht. Het zou kunnen dat 

ze zich niet aangesproken voelt op haar volledige identiteit. Haar huidskleur is één van de zaken die 

haar identiteit vormgeeft, maar er zijn genoeg andere elementen waarop ze beroep kan doen en die 

haar de kracht geven van een weerwoord. Opmerkelijk is dat Marie-Louise zelf een proces heeft 

doorgemaakt om de benaming ‘zwarte’ te aanvaarden. Pas toen ze de betekenis van het woord 

leerde begrijpen, kon ze deze benaming een plaats geven.  

Moi, au début quand j’étais ici, je détestais quand on me dise négresse. J’avais ce mot en 

horreur. Mais parce que je ne connaissais pas la négritude. Je ne savais pas que le mot ‘nègre’ 

c’était noir en espagnol ou en portugais, je ne sais pas. C’est quand j’ai connu ‘la négritude’, 

chantée par Senghor, un grand poète du Sénégal, quand il a chanté la négritude, alors à ce 

moment-là j’ai commencé à comprendre ce que signifie le mot. Là, j’ai accepté qu’on 

m’appelle une négresse. Mais ce que je  n’accepte pas, c’est qu’on m’appelle  ‘sale noire’ ! 
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Ou ‘sale nègre’. Négresse je suis, mais pas sale. [Rire]. … Parce que moi, je me lave chaque 

matin! 

Vitaline lijkt discriminatie vooral te begrijpen als een gesloten houding die ze koppelt aan 

onwetendheid. “Moi, mon problème c’est que, ici en Belgique, il y a des gens qui sont très fermés 

eh. Ils ne connaissent pas les autres peuples, je veux dire en particulier les noirs.” Ze geeft toe dat 

opmerkingen met een racistisch kantje haar eerder koud laten. “Mais bon, en langage terre à terre : 

çà me glisse dessus, je ne fais pas attention. Même au boulot et tout, il y a des gens qui ont des 

propos un peut toe [Nederlands, Red.] mais je ne fais pas attention parce que ils ne savent pas.” 

Bovendien komt dat overal ter wereld voor, al lijkt ze het jammer te vinden dat sommige mensen 

vooroordelen hebben. “Mais, il ne faut pas avoir une idée négatif du départ.”  

“Les gens ont une idée des noirs, toujours le mauvais côté. Mais il y a le bon côté eh. Il y a 

beaucoup de noirs qui sont bien. Ils ne sont pas tous sale, voleurs, ou trayant, mais il y a des 

noirs qui viennent des bonnes familles, qui ont la même éducation, même que les gens d’ici.” 

De meeste discriminatie op basis van afkomst ervaarde Euphrasie bij haar aankomst in België en 

gedurende de eerste periode. Ze ondervond ook vooral last door de vooroordelen die onder andere 

met haar huidskleur te maken hadden.  

Arriver dans un pays étranger ... C’est pas facile d’être acceptée.  Tu vois, il y a toujours des 

préjugés. Moi par exemple, j’ai souffert de ma couleur aussi, parce que tu as été rejetée par ta 

couleur, - à l’école moins- parce que tu te sens rejetée, tout le monde ne se rapproche pas de 

toi,… 

Zowel Vitaline, Marie-Louise, als Euphrasie geven vooral blijk van ervaringen met emotionele 

exclusie eerder dan materiële of symbolische exclusie (Nordberg, 2006). De discriminatie waar ze 

mee te maken krijgen is in hun voorbeelden voornamelijk van verbale aard en richt zich op het feit 

dat ze anders zijn of een andere huidskleur hebben. In Marie-Louises geval wordt dat fysieke 

erfgoed verkeerdelijk verbonden met negatieve vooroordelen zoals onkunde en vuil zijn. Beide 

vrouwen lijken zich daar niet teveel van aan te trekken en koppelen zulke uitspraken aan 

onwetendheid. Voor Marie-Louise lijkt de de migratie-ervaring zelf een uitdaging te betekenen om 

met haar huidskleur om te gaan en daar een positief gevoel bij te krijgen. Een Afrikaanse tekst die 

ze in België leerde kennen, hielp haar daarbij. Waar door migratie nieuwe uitdagingen de kop op 

steken in een nieuwe context voor sommige migranten, kan deze context ook net de (culturele) 

bronnen aanbieden om met deze uitdagingen om te gaan. Dat is onder andere ook het geval met het 

Afrikamuseum: culturele elementen uit de Afrikaanse culturen zijn in België niet wijd verspreid en 

dus moeilijk te vinden als identificatoren, maar anderzijds biedt de nieuwe culturele context wel 

plaatsen waar veel waardevol erfgoed verzameld is, dat in het thuisland niet meer of in mindere 

mate te vinden is.  

Papou geeft in zijn verhalen niet echt blijk van discriminatie op welk vlak dan ook.  
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4.3.1.7 Tot slot 

Dat erfgoed transformaties kan ondergaan doorheen een migratieproces, komt uit deze analyses ook 

naar voor. Verschillende aspecten van het dagelijkse leven in de nieuwe context spelen daarbij een 

rol. Ten eerste kan een proces van wisselwerking in werking treden tussen het land van oorsprong 

en het migratieland. Daarin kunnen culturele elementen worden uitgewisseld die de contexten 

waarin ze terechtkomen kunnen beïnvloeden. Ten tweede kan de aanwezigheid van nieuwe 

migranten in het migratieland nieuwe mogelijkheden bieden om erfgoed uit het land van herkomst, 

of in ons geval het continent van herkomst, te verzamelen. Een derde element waardoor erfgoed 

betekenis krijgt, heeft te maken met generaties. Door betrokken te zijn in de opvoeding van 

kinderen en jongeren, gebeuren bewuste of onbewuste selecties van welke waarden, voorwerpen,… 

de moeite waard zijn om te bewaren en welke bijgevolg ook doorgegeven moeten worden aan 

jongere generaties. Ten vierde is de structuur van het migratieland een aspect dat heel sterk lijkt te 

bepalen hoe erfgoed beleefd en bewaard kan worden in het nieuwe land. De vele culturele 

activiteiten en initiatieven worden door onze respondenten met beide handen gegrepen om hun 

erfgoed te blijven beleven en uit te breiden met nieuwe elementen uit de eigen cultuur van 

oorsprong evenals uit andere culturen. Tegelijkertijd geven sommige respondenten ook aan hoe 

allerlei kanalen en mogelijkheden beter benut zouden kunnen worden om het erfgoed uit Afrikaanse 

culturen een centralere plaats te geven in de samenleving en wat daar de voordelen van zouden zijn. 

Een vijfde element dat sterk samenhangt met migratie is integratie. Onze respondenten getuigen alle 

vier van een heel verschillende manier van integratie waardoor simplistische opvattingen over 

integratie zoals assimilatie versus cultureel behoud uitgedaagd worden. Assimilatie en cultureel 

behoud lijken elkaar namelijk niet uit te sluiten in het geval van onze respondenten. Bovendien eist 

hun verhaal om integratie te herdenken als een concept dat de nationale grenzen overstijgt. Als 

laatste aspect kan ook de ervaring van discriminatie belangrijk zijn voor de wijze waarop sommige 

migranten hun erfgoed ervaren. Eerder onbewuste of weinig centrale elementen uit het eigen 

erfgoed zoals onder andere huidskleur, krijgen door de ervaring van migratie opeens wel een 

centrale plaats. Dat maakt een herpositionering noodzakelijk van onze respondenten ten aanzien van 

hun erfgoed, waar ze evenwel sterker kunnen uitkomen.   

 

4.3.2 Wat is de betekenis van erfgoed voor burgerschap?  

4.3.2.1 Burgerschap (nationaal, actief, kosmopolitische opvatting van cultureel) 

Nationale opvatting van burgerschap 

Vitaline wijst voornamelijk op de situatie van de tweede generatie migranten, zoals haar dochtertje, 

wat betreft burgerschap. Hoewel haar dochter ouders heeft van Afrikaanse afkomst, draagt het 
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meisje al van bij de geboorte de Belgische nationaliteit. Uit de manier waarop zij daarover vertelt, 

lijkt haar bezorgdheid tot uiting te komen dat het meisje wel volledig aanvaard zal worden als 

Belgische.  

Ma fille, elle va à l’école avec d’autres enfants et ils sont nées ici aussi. Tu vois ? Tout ce 

mélange, ils n’auront peut-être pas la même couleur, mais l’enfant elle est belge, elle est née 

ici, elle a la culture d’ici parce qu’elle connait rien d’autre que tout ce qu’il y a ici. … mais 

c’est les gens qui mettent toujours des différences. Les gens diront : “ Elle est belge, mais elle 

est noire ! ” Non, elle est belge ! Elle n’a rien connu d’autre appart de l’éducation qu’elle a eu 

ici. 

In dit geval wordt het nationale burgerschap dus wel weer benadrukt. Doorheen andere verhalen 

komt bij haar echter naar voor dat ze ook een gevoel van behoren koestert ten aanzien van meerdere 

culturele gemeenschappen.  

 

Culturele opvattingen van burgerschap  

Ook Marie-Louise maakt doorheen volgende uitspraak duidelijk dat ze zich identificeert met 

meerdere territoriale niveaus en dat hoeft geen contradictie te zijn om zich thuis te voelen:  

“Il y a un grand mélange en moi. Pour certaAnnie choses, je me sent belge, intégré. Pour 

beaucoup de choses, je me sens Africain, enfin Congolaise. On ne parle pas de l’Afrique, 

parce que l’Afrique est grande eh. Congolaise, et puis pas n’importe quelle congolaise, de ma 

région. ”  

Een nationale opvatting van burgerschap kan de complexiteit van haar situatie niet vatten en zou 

bovendien aan de basis kunnen liggen van verkeerde conclusies over de mate waarin ze 

geïntegreerd is. Een culturele opvatting van burgerschap lijkt beter aan te sluiten bij haar situatie 

waarin haar (burger-)identiteit lijkt gevormd te worden uit verschillende culturele lagen.  

Het gevoel van behoren tot meerdere landen of naties neemt bij Euphrasie een andere vorm aan. Ze 

voelt zich Belgische en Congolese en dat uit zich ook in haar professionele leven. “En faite, moi j’ai 

créé mon association en Belgique, parce que bon, je suis belge, je vis ici, mais mes activités se font 

au Congo.” Het feit officieel Belgische te zijn verhindert haar niet met de mogelijkheden en 

middelen die ze hier heeft initiatieven te nemen in haar land van herkomst. Haar gevoel van 

behoren krijgt met andere woorden, net als bij Marie-Louise overigens, concreet vorm door de 

initiatieven die ze neemt in het kader van haar vereniging in het ene land om mensen in het andere 

te ondersteunen. Er ontstaat een gevoel van behoren ten aanzien van twee landen dat eveneens de 

nationale grenzen overstijgt. 
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Kosmopolitische opvatting van cultureel burgerschap 

 “Je suis un citoyen du monde. Mais… sans oublier que je suis congolais. Par contre, je défends la 

culture africaine.” Dit antwoord gaf Papou me op de vraag of hij zichzelf eerder omschrijft als een 

Belg, een Congolees of een Afrikaan. De man die zich met zijn vereniging onder andere inzet voor 

betere verhoudingen tussen de mensen in de wijk waar hij woont ‘Matonge’, lijkt zich dus te 

identificeren met verschillende territoriale niveaus die elkaar niet hoeven uit te sluiten. Hoewel hij 

al vijfentwintig jaar in België woont, blijft hij een gevoel van behoren behouden ten opzichte van 

zijn land van herkomst en identificeert hij zich in eerste instantie met de wereld, eerder dan met een 

nationaal territorium of een natie. Van een nationale opvatting van  burgerschap lijkt in zijn geval 

althans, weinig sprake.  

Ook verschillende auteurs (Faist, 2000, Banks, 2004, Nordberg, 2006) maken ons er attent op dat 

migranten banden kunnen onderhouden met gemeenschappen buiten de landsgrenzen. Deze banden 

hoeven niet te verhinderen dat migranten zich ook deel kunnen voelen van de gemeenschap waarin 

ze zich vestigen. Dat betekent dat we burgerschap niet langer moeten opvatten als het zich deel 

voelen van één cultuur, maar als het toegang hebben tot verschillende culturen. De band die 

migranten behouden met hun eigen cultuur en erfgoed hoeft dus geen belemmering te zijn voor het 

behoren tot nog andere culturen. Qin (2009) merkt zelfs op dat een sterk gevoel van behoren tot een 

vertrouwde cultuur een basis van veiligheid kan bieden van waaruit het mogelijk wordt om 

onbevangen nieuwe culturen te verkennen. Twee zaken komen hier naar voor als belangrijk voor 

integratie die de tekortkomingen van assimilatie en cultureel pluralisme wil overstijgen: een gevoel 

van behoren tot de eigen cultuur moet hand in hand gaan met mogelijke toegang tot andere culturen, 

waarbij cultuur en burgerschap zich niet hoeven te beperken tot nationale territoria. 

 

4.3.2.2 (Migranten)gemeenschap (fysiek/imaginair) 

Imaginair en een beetje fysiek 

Vooral in de verhalen die Vitaline en Marie-Louise vertellen, komt tot uiting dat ze naast het gevoel 

van behoren ten aanzien van de Belgische identiteit en cultuur ook een gevoel van behoren hebben 

ten aanzien van een soort ‘Congolese gemeenschappen’ in België. Geen van beide vrouwen 

beschrijft die gemeenschappen heel expliciet of concreet, maar doorheen de verhalen die ze 

vertellen over hun leven doen ze uitspraken waarin naar voor komt dat ze ook denken in termen van 

‘wij, de Congolezen (of mensen van Afrikaanse afkomst) in België’.  

Vitaline heeft het bijvoorbeeld over ouders van Afrikaanse afkomst “Mais par contre nous, dans les 

Africains, les parents, on pousse les enfants (…)”en verder “Dans notre communauté, chez les 

Congolais, c’est dans nos traditions, c’est dans nos coutumes, c’est comme-ça.”Ze lijkt het daarbij 

niet enkel te hebben over een gemeenschap die fysiek dicht bij elkaar woont of elkaar regelmatig 
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ontmoet, maar ook om een gemeenschap die gevormd wordt door een soort gevoel van 

gemeenschappelijkheid of herkenbaarheid tussen mensen van Afrikaanse origine, onder andere op 

het vlak van de (moeilijkheden in de) opvoeding van hun kinderen.  

Uit Marie-Louises verhalen lijkt vooral een bezorgdheid te spreken voor het imago van mensen van 

Afrikaanse origine, onder andere in de media. Ze geeft twee voorbeelden waaruit haar nauwe 

betrokkenheid lijkt te spreken op  beeldvorming van de mensen van Afrikaanse origine in België. 

Ook hieruit blijkt dat ze zich nog steeds sterk identificeert met haar land en vooral ook de 

Congolese provincie van waaruit ze afkomstig is. 

Et même ici, si tu entends tous ces scandales qu’il y a eu. Il y a presque trois semaAnnie ; tu 

n’as pas entendu çà ? Le prêtre Congolais ici… Quel honte ! En plus il est de NOTRE région. 

Quel HONTE que nous avons ! … Tu t’imagAnnie les conséquences ? Parce que 

maintenant : qu’est ce que l’office des étrangers va faire ? Déjà les congolais ont une  

mauvaise réputation. … Ils vont considérer comme si tous les congolais étaient des 

margolains - margolains çà signifie des gens qui mentent et tout çà-, juste à cause d’une 

personne ! 

Het tweede voorbeeld betreft de moord op een juwelier in Matonge in de maand december 2009, 

net vóór dit interview. Hieruit wordt ook duidelijk dat ze bezorgd is om de beeldvorming van de 

mensen van Afrikaanse origine in België en ook de tweede of derde generatie kinderen. De 

opluchting is dan ook groot als ze te horen krijgen dat de kinderen er niets mee te maken hebben en 

de dief uiteindelijk gevat wordt door iemand van Congolese origine. Het feit dat het voorval zich 

voordeed in Matonge - de wijk waarvan iedereen weet dat er veel mensen van Afrikaanse origine 

komen- toont ook aan dat er toch ook een zekere betekenis uitgaat van de fysieke nabijheid van 

mensen van Congolese origine. Waar het eerste voorbeeld meer een soort imaginaire gemeenschap 

beschreef, krijgt de fysieke aanwezigheid, de lokalisering in een bepaalde wijk die met Congo en 

Afrika geassocieerd wordt, ook betekenis voor het ontstaan van een gemeenschapsgevoel.  

Tu sais on était très content hier – tu sais eh, on a tué un monsieur à Matonge hier- alors nous 

étions en réunion avec nos seniors et tout ça, quand on a envoyé une message à une dame, 

parce qu’il y avait une dame congolaise qui travaillait dans ce magasin. … Et puis, Kimo, on 

a tremblé. Est-ce que ce sont les enfants africains ? On n’était pas tranquille. On dit : 

“ Téléphone pour savoir que… ! ”. Quand on les a pris, on a entendu que c’étaient des gens 

de l’Europe de l’est. On était soulagé ! … Fin, pas ouf pour le monsieur eh... Les mamans de 

Matonge le pleurent à grandes larmes eh ! Je ne sais pas si tu as vu ça sur la télé : elles 

pleuraient, les mamans de Matonge, comme ci c’était un… Et ; c’était des congolais qui ont 

attrapés les voleurs eh, enfin, l’assassin.  
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Het zou kunnen dat de discriminatie en soms negatieve beeldvorming van de mensen van 

Afrikaanse origine in België mee aan de oorsprong ligt van hun gemeenschapsgevoel dat onder 

andere zekerheid en houvast kan bieden. Echter, zoals we uit de verhalen van Marie-Louise kunnen 

afleiden, hoeft dit gemeenschapsgevoel andere gevoelens van behoren ten aanzien van andere 

gemeenschappen niet te verhinderen.  

 

Euphrasie heeft het over gelijkaardige ervaringen, zij het niet specifiek met mensen van Afrikaanse 

oorsprong. Ze lijkt het eerder te hebben over een soort gemeenschappelijkheid die migranten uit 

verschillende hoeken van de wereld kunnen delen. Deze gemeenschappelijkheid heeft onder andere 

te maken met de moeite die het kost om legale toegang te krijgen tot de Belgische samenleving. Ze 

beschrijft de ervaringen die ze herkent bij een  vriendin die uit Oekraïne afkomstig is :  

“ Elle aussi, elle a souffert, parce que … déjà pour venir ici elle a eu besoin de visa comme 

moi, … elle  a passé un peut le même cas que moi. L’Ukraine, on ne connait pas très bien, on 

ne fait pas beaucoup de confiance. Cà, on a quand-même quelque chose en commun. Elle est 

de l’Europe comme tout le monde, mais elle souffre la même chose. Moi, je comprends, je 

viens de l’Afrique, c’est un autre continent. (…) elle est plus proche du continent, mais elle a 

eu le même problème que moi : elle a dû s’inscrire, être rejetée par d’autres personnes 

ukrainiennes, directement du rejet, elle a eu du mal à trouver du boulot, des choses comme-

ça,… Comme-ça on se sent un peu proche, parce que on se sent toutes les deux étrangères. 

Tous les pays-là, on a quand même un lien dans toutes ces choses. ”  

Ook uit dit verhaal lijkt de ervaring van  ontkenning, uitsluiting of afwijzing aan de basis te liggen 

van een gevoel van gemeenschappelijkheid tussen mensen met dezelfde ervaringen. Maar ook hier 

betekent deze gemeenschappelijkheid niet dat het daardoor onmogelijk wordt zich op veel vlakken 

te identificeren met andere gemeenschappen.  

Papou heeft het doorheen zijn verhalen over gemeenschappen, maar dan op een heel ander niveau. 

In zijn spreken lijkt hij zich bewust te zijn van de complexe samenstelling die gemeenschappen 

kunnen hebben in een diverse samenleving.  “Je défends la culture africaine auprès de la 

communauté européenne. Et ça signifie auprès des blancs, des jaunes et tout ça (…)” Zoals hij reeds 

aangaf, behoort ook hij tot verschillende identiteitenniveaus, waarbij de individuele identiteit voor 

hem centraal lijkt te staan: “L’expérience je suis moi, Papou, c’est ce moi-là que je veux partager 

avec les autres, avec ses malheurs, ses beaux cotés, ses mauvais cotés, (.…)” Hij ziet zich dan ook 

als een wereldburger, waarmee hij sowieso al benadrukt niet veel betrokkenheid te voelen op enkel 

en alleen het nationale niveau. Hij lijkt gemeenschap eveneens niet zo fysiek op te vatten. 

Gemeenschap heeft met andere woorden ook in zijn spreken eerder een imaginaire betekenis.  
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4.3.2.3 Ruimte (exclusief/inclusief: publiek (Matonge), half publiek, privaat)  

Tot slot zijn ook de ruimtes waarin burgerschap zich manifesteert en erfgoed daarbij betekenis 

krijgt, het onderzoeken waard. Zowel de publieke ruimte in het algemeen als meer specifiek de 

publieke ruimte Matonge zijn daarbij onderzoeksaspecten.  

 

De publieke ruimte in de eigen buurt, stad en België  

Marie-Louise is heel actief bezig in de parochies van twee gemeenten en heeft ook met haar buren 

een goed contact. Ze vindt dat ze tevreden mag zijn over het leven in de wijk, dat doorheen de jaren 

wel steeds multicultureler is geworden:  

Notre vie se passe ici. Je suis très engagée dans la paroisse de Forest et au doyenné d’Uccle. 

Bon, ici on est dans notre quartier. Avant on était, fin, j’étais presque le seul étranger, de 

couleur, ici. Maintenant il y a beaucoup de différentes nationalités,… mais çà va, çà va… 

C’est un mix, mais il y a beaucoup de maghrébins. Alors, on a menée une vie de quartier, on 

s’est fait des amis ici, les gens de la pompe à essence, les anciens eh, on fait un group de 

quarte couples : la boulangerie qui est un petit peu plus loin ici, et puis la maison en face, 

parce que ceux de la pompe à essence ont été au Congo – ce sont tout à fait des européens 

mais ils ont été au Congo, au Rwanda- et en face c’était un  métisse. Son père était belge, 

mais sa mère est Congolaise , mais le père les avait envoyé ici a quinze ans. Le père n’était 

pas avec la mère. A l’époque on n’épousait pas des Congolaises, d’AfricaAnnie, quoi. On 

vivait avec, on ne les épousait pas. rire. 

De vriendschappen die ze doorheen de jaren heeft opgebouwd met mensen uit de wijk, kennen een 

hele geschiedenis, maar dat het soms heel eenvoudig kan beginnen, mag wel blijken uit dit verhaal 

van Marie-Louise: 

J’allais acheter ma viande ici, il y avait une petite fille aussi et moi j’amène Marie-Françoise 

aussi, on va là-bas - à l’époque elle avait huit ans-, et la petite fille était avec sa mère dans le 

boulanger. Elle la regardait comme-ça, alors sa mère dit : “Mais allé, dit bonjour à la petite 

fille ! ” . Elle dit bonjour et je dit à Marie-Françoise : “ Mais dis aussi bonjour ! ”. J’achète 

ma viande et la petite dit à sa mère : “ Est-ce qu’elle peut venir jouer avec moi ? ” C’est 

comme-çà que les choses commencent eh ! Et aussi les gens étaient des néerlandophones. Et 

la dame demande: “ Mais est-ce qu’elle peut venir jouer avec  la petite ? ” Ah, je dis : “ Tu 

veux aller jouer avec elle ? ” Elle dit : “Oui ”. Je me dis : comme on est des voisins ici,… Et 

c’est comme-ça que ça a commencé. Elles sont aller jouer et puis elle est revenue, après la 

petite est venue. Eh bien, ils m’ont fait entrer dans leurs cercle, parce que eux ils étaient déjà 

amis avec ces deux familles. Et comme tous nos enfants avaient presque le même âge, …chez 

moi il y avait un Jean-Luc, un enfant, chez eux il y avait aussi un Jean-Luc. Eh bien, les 

enfants ont commencé à sortir ensemble et nous aussi les parents ensemble. Chaque fois qu’il 
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y avait fête dans une école d’enfants, eh bien, tous les parents, on y allait. Et c’est comme çà 

que nous avons liés l’amitié, jusqu’à présent. … Et nous avons gardé des liens d’amitiés avec 

nos voisins. Si je veux je vais chez Christiane et Johnny là-bas et bien, on cause, on boit 

quelque chose… Oui, oui, on a gardé des liens d’amitié.  

Doorheen het contact dat kinderen met elkaar leggen in de publieke ruimte, kan dus een netwerk 

aan vriendschappen ontstaan dat zich ook uitbreidt naar hun ouders. De publieke ruimte in de wijk 

lijkt hier door het kinderspel inclusiever van aard te worden.  

Een ander verhaal over de wijk dat een minder positief beeld geeft, betreft het fenomeen van de 

hangjongeren waar Marie-Louise in haar straat mee geconfronteerd werd en dat haar een onveilig 

gevoel gaf. Hieruit lijkt ook naar voor te komen dat ze een onderscheid maakt tussen verschillende 

migrantengroepen in de samenleving:  

Une fois il y avait des jeunes qui trainaient. Il faut dire les choses tant qu’il sont eh : des 

jeunes maghrébAnnie qui trainaient et les gens du quartier ont rouspété. Alors on a fait des 

rencontres de  quartier. On les a prié de laisser le petit square ici. On ne savait plus… Moi, 

souvent je rentrais tard. J’avais peur de passer devant. Peur qu’on m’attaque. Mais bon, on les 

a dispersés et on n’a plus vu personne. 

De Vylder, Laermans, Reynders, & T’Jonk, (2001) beschrijven hoe het komt dat hangjongeren een 

gevoel van onveiligheid kunnen oproepen. Ze wijten dat gevoel aan het feit dat de publieke ruimte 

in feite haar naam verliest, wanneer ze ingepalmd wordt door groepen of individuen. De publieke 

ruimte wordt toegeëigend en geprivatiseerd, wat verwarring en onzekerheid teweeg brengt bij 

voorbijgangers. De publieke ruimte wordt in tegenstelling tot het vorige voorbeeld in zekere zin 

exclusief: niet iedereen is meer overal welkom.  

Over haar eigen stad Aalst, is Vitaline heel positief. Ze houdt van de winkels en ook de carnaval 

van Aalst gaat ze bekijken:  

 “ Donc, j’aime bien Alost, j’aime bien faire les magasins, j’aime bien me promener, il y a 

des grands parcs et tout ça. Oh, c’est chouette ! Il y a beaucoup de choses ici : le carnaval,… 

Je vais parfois voir. Il font tellement le fou, qu’elle [Inès] a eu peur. Tu vois ? Les grandes 

personnes et tout. Je vais parfois un peu, pas trop,… Parfois tu passes au milieu. Un peu loin, 

comme ça elle voit. 

 

Ook met vriendinnen trekt ze graag de stad in, waarbij een dagje stad sterk begint te lijken op een 

doorsnee dagje shoppen in westerse samenlevingen: “Avec ma copine, on va se promener au centre 

et des fois manger au Pizza Hut, quoi, oui.” Vitaline lijkt graag in haar stad te zijn en er zich ook 

thuis te voelen, waarbij ze aangeeft ook waarde te hechten aan westerse elementen zoals de carnaval 

en de Pizza Hut.  
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Zoals ze ook al aanhaalde, is het park een veel bezochte ruimte met de kinderen: “Et au parc 

beaucoup, avec Annie. Avec mon frère et ces enfants. Oui, oui, ça s’amuse comme des fous.” 

Gent is dan weer omwille van andere aspecten een stad die haar nauw aan het hart ligt, namelijk de 

diversiteit van de stad en misschien ook wel het feit dat ze er familie heeft:  

On est passé par Gand. Et j’aime beaucoup la ville de Gand. Oui, je ne sais pas pourquoi. 

J’aime bien. … Elle est, allé, je trouve qu’elle est multiculturelle. Là, il y a beaucoup de gens 

qui parlent Français, Anglais, toutes ces langues je trouves eh. … Bruxelles, c’est joli aussi, 

j’aime eh, mais Gand, je ne sais pas : un coup de cœur ? Ah, oui ! Je vais avec ma fille. Je 

prends le train vers Gand pour faire les cours, le shopping et tout et comme ma nièce est là-

bas, on a été deux fois la voir. Elle est à l’unif là-bas eh. Elle  a un kot. Alors, on a été.  

 

Ook Marie-Louise weet het Belgische erfgoed in de publieke ruimte wel te appreciëren. Als ze 

mensen van Afrikaanse oorsprong op bezoek krijgt, neemt ze hen mee naar plaatsen waarvan ze 

vindt dat iemand die in België is, ze gezien moet hebben. Ik maakte de bedenking dat het plaatsen 

zijn die ikzelf ook zou tonen, al zijn het niet de plaatsen waar ik voor mijzelf het meeste belang aan 

hecht. Maar dat blijken voor Marie-Louise ook andere plaatsen te zijn zoals boekenbeurzen en 

allerlei culturele activiteiten die met Afrika te maken hebben:  

Je m’intéresse un peu à tout : des foires aux livres, des pièces de théâtre,… pour tout ce qui 

est africain, on essaie quand-même à y aller. Ici, j’ai été dernièrement au musée de Tervuren. 

Alors, j’aime aussi, quand il y a des amis qui viennent, des africains qui ne connaissent pas 

Bruxelles, je les amène à l’Atomium, voir la Grand Place, le musée… parce que il y a des 

africains qui sont ici, mais qui n’ont jamais vue le musée de Tervuren, he. Ils ne savent même 

pas ce qui est dedans eh ! Ou qui n’ont jamais été à l’Atomium, ou à la Grande Place. Il y a 

beaucoup de belles choses à voir ici eh ! J’étais aux ascenseurs de Strépy, j’ai été un peu 

partout. 

 

De publieke ruimte in de wijk Matonge 

De aanwezigheid van familie in een andere stad en het multiculturele aspect spreken Vitaline heel 

sterk aan in Gent. Het verbaast me dat ze dat gevoel niet heeft bij Brussel. Als ik haar vraag hoe dat 

komt antwoordt ze:  

Je vais parfois à Matonge pour acheter les produits pour les cheveux. Parce que nos cheveux 

sont un peu différents. Quand j’ai besoin de produits pour un peut lisser, je vais à Matonge, 

mais pas toujours. Oui, je connais un peu. La nourriture aussi, mais  maintenant c’est un  peut 

partout eh, pas spécialement à Matonge. Fin, je profite quand je suis à Matonge  pour prendre 

les bananes, plantins,…, j’achète, mais normalement au centre [de Bruxelles] vers Rogier, je 

vais aussi aux magasins – on dit- éxotique. … Non, ce ne sont pas spécialement les africains 
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qui ont ces magasins. Ce sont des asiatiques, des belges, d’Inde, de Pakistan, tout ça… Mais 

ils disent que c’est un commerce qui marche bien, il parait. 

Door de uitbreiding van het aantal exotische winkels in Vlaanderen, is het voor Vitaline niet meer 

noodzakelijk om regelmatig naar Matonge af te zakken, al blijven de winkels die gespecialiseerd 

zijn in haar en alle bijbehorende attributen en onderhoudsproducten daar niet te overtreffen. 

Behalve voor deze specifieke koopwaar heeft de wijk voor haar weinig betekenis.  

De reden om naar Matonge te gaan, komt bij Marie-Louise heel sterk overeen met de 

beschrijvingen van Vitaline: 

Oui, j’y allais des fois, mais maintenant j’y vais rarement, parce que maintenant il y a des 

magasins partout, des magasins qui vendent des produits africains, exotiques… Ils y en a à la 

gare du Midi. Je vais souvent à la gare du Midi. Maintenant il y commencent en avoir ici, eh. 

Même à Forest, la place Saint Denis ici, la rue Victor Rousseau là-bas,… Il y a une africaine 

qui a ouvert là-bas, mais… les africains ne sont pas persévérant, tandis que les libanais, 

pakistanais oui. 

Een andere reden om naar Matonge te gaan is de kerk… 

(…) maintenant j’y vais moins. Appart si je vais à l’église eh, Saint Boniface, eh, Rue de la 

Paix, j’y vais au moment de grandes fêtes. Au Saint Sacrement-là, on a un groupe de prières, 

tous les mardi soirs. Il y a longtemps je n’ai plus été. C’est chrétien, oui.  

…of om een vriendin te ontmoeten en boodschappen te doen in een winkel van een jonge vrouw die 

afkomstig is uit dezelfde provincie als diegene waarvan Marie-Louise afkomstig is: 

(…) j’ai une amie que j’invite à venir manger pour changer l’angoisse de la famille. Eh bien, 

on van dans une rue piétonne là, qui donne sur la rue de Wavre et la Rue de la Paix. Il y a 

beaucoup de restaurants et il y a aussi un magasin qui s’appelle Gambela. C’est la fille d’une 

fille de chez nous, alors on va acheter des choses là-bas. 

Euphrasie werkt sinds enkele jaren in Matonge en kent de wijk goed. Ze woont met haar gezin in 

Waterloo. Haar leven speelt zich dan  ook af op twee plaatsten. Met haar vriendinnen spreekt 

Euphrasie zowel in Brussel als in Waterloo af.  

Les amies, ça dépend. Parfois, j’aime sortir du cadre de travail ici. Ca se passe que je les 

rencontre là-bas dans ma ville pour sortir un peu d’ici, mais quand je n’ai pas beaucoup de 

temps, comme la plupart de mes amies sont à Bruxelles, donc on se rencontre plutôt à 

Bruxelles. Mais de temps en temps on fait quand-même l’exception et on se rencontre chez 

moi. 

Wat betreft haar boodschappen, die doet ze ook in Brussel en Waterloo. Al verschilt de plaats waar 

ze inkopen doet wel van voor wie ze bedoeld zijn. Euphrasie lijkt zich met andere woorden bewust 

te zijn van het feit dat ze lokaal ingebed is op twee plaatsen en daar dus ook contacten moet 

onderhouden.  
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[Je fais, red.] mes courses de la maison [Kuumba] ici ; les courses de ma maison, je les fais 

dans ma ville, parce que je dois  garder le contact avec les commerçants de ma ville. Mais 

tout ce qui concerne le centre culturel ici, je fais les courses dans le quartier. 

Toch heeft ze een speciale band met Matonge, omdat de winkels, de mensen en de sfeer haar doen 

terug denken aan de tijd die ze als kind in Congo doorbracht: 

Matonge, c’est un quartier où on se sent chez nous. Donc je considère ça comme ma maison, 

quand même parce que je peux trouver la nourriture de chez nous, la boisson de chez nous, 

tout ce qui vient de chez nous, donc c’est quand même … je me sens chez moi à la maison. 

Ca me rappelle le Congo, d’ailleurs. … Parce qu’ on rencontre beaucoup de gens, certaAnnie 

personnes qu’on connaît de tous les jours, mais qu’on ne connaît pas leur domicile et tout ça. 

Il y a quand même une chance de le rencontrer ici à Matonge, dans un salon de coiffure ou 

dans un magasin exotique. Donc voilà, c’est pour ça qu’on aime bien ici, eh ! 

Onder andere omdat de wijk ook moeilijkheden gekend heeft met haar jongeren in het verleden 

vindt ze het belangrijk dat er ook ruimte is voor culturele initiatieven. Jammer genoeg, vindt ze, is 

er onlangs een cultureel centrum gesloten in de buurt:  

“Mais là, il y avait juste ce centre pour la jeunesse du quartier. Malheureusement ça a fermé. 

Il y avait des gens qui étaient là, des commerçants, des gens de passage ,… Ils n’ont même 

pas remarqué qu’ il y avait un centre. Je pense qu’il manque un peu de visibilité. ” 

Bovendien gaf het centrum de indruk niet toegankelijk te zijn voor alle geïnteresseerden. Het 

centrum slaagde er met andere woorden niet in haar publieke functie waar te maken. Ofwel voerde 

het centrum bewust een selectief beleid, denkt Euphrasie:  

Et puis j’avais l’impression qu’on sélectionnait les activités. Ce n’était pas ouvert à tout le 

monde. J’ai parlé avec un jeune. Un jour il rentrait là pour aller demander des 

renseignements. On l’a regardé comme-ça, on avait peur de lui. On l’a jugé par son aspect 

physique. Parce que le garçon il avait des dreads, il était un peu… Tu vois ? De la part de la 

personne qui  devait le renseigner, elle voulait vraiment pas qu’il soit là. Il s’est senti mal à 

l’aise et il a dit : “ Ben, moi je ne reviens plus ”. Donc j’avais l’impression qu’ils triaient un 

peu qui pouvait venir et qui pas.  

 

Daar tegenover staat het beleid dat Euphrasie wil voeren met Kuumba. In het Vlaams-Afrikaanse 

Huis zijn de jongeren van de wijk welkom:  

Moi, ici ils rentrent. Malgré leur réputation voyou, mâcha, … Chez moi, ici ils rentrent  parce 

que je me dis : “ Je ne vais pas leurs fermer la porte . Je préfère qu’ils rentrent ici, qu’ils 

fassent leurs bêtises à l’intérieur que commencer à agresser les gens dehors. Ici on sait les 

gérer, on sait les calmer. D’ailleurs si on les fait entrer ici, ils sentent qu’ils ont une 

importance. 
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Ze vraagt zich ook af of het andere culturele centrum misschien te weinig in de aanbieding had. In 

die val willen ze bij Kuumba niet trappen: het centrum staat dan ook open voor activiteiten van 

externen. Hoe meer mensen weten wat er wanneer in Kuumba te beleven valt, hoe beter. En daar is 

de nieuwe communicatietechnologie een handige hulp bij:  

Peut-être il n’y avait pas assez d’activités, non plus ? Par exemple, nous on est un centre 

culturel, mais on n’a pas beaucoup d’activités. Les activités viennent de l’extérieur. Les gens 

viennent avec leurs activités. Mais, on le dit toujours. On a dit aux gens. On met çà sur 

internet et puis on raconte çà  aux gens. On a mis des papiers, inscriptions tels jours, que ça 

soit visible quand même pour les gens. Maintenant il y a un groupe de musiciens qui va venir. 

Eh bien, j’envois des sms’s aux gens. je dis : faites suivre çà. On met ça sur l’internet. Il y a 

beaucoup de façons de communiquer. Même de bouche à l’oreille, ça va mal passer. Si je 

t’envoie le sms, je te dis : “Bien, tu peux transmettre ça à tes amis ?”, c’est parti. Au moins à 

Kuumba, on sait qu’il se passe tel activité. Et surtout de recevoir ces gens-là. Donner des 

informations qu’il faut. Si on veut les accueillir, il faut les informations qu’il faut. C’est çà 

qu’on fait.  

 

Aangezien Papou in Elsene leeft en werkt, is Matonge voor hem ook zijn thuis. Hij beschrijft de 

wijk als een soort poging tot reproductie van Matonge in Kinshasa, waar het overigens de 

uitgaansbuurt van de stad is. Matonge van Brussel is echter geen letterlijke reproductie, omdat er 

rekening moet gehouden worden met de nieuwe context en daarin geldende afspraken.  

On essaie à reproduire la ville de Kinshasa. Vous avez vue Matonge là-bas, et l’ambiance 

qu’il y a là du matin au soir ?  On essaie de le faire ici, mais en respectant le pays. Il y a des 

lois ici, on ne peut pas faire du … quand on veut, comme on veut… Donc, il faut avoir notre 

culture, mais adapté au pays qui nous accueille.  

Zoals ook Euphrasie reeds aangaf, heeft Matonge een woelige periode achter de rug. Dat heeft 

volgens Papou voornamelijk te maken met het gebrek aan een degelijk maatschappelijk project voor 

migranten die uit andere landen komen. Een uitzichtloze toekomst kan niet anders dan frustraties 

teweeg brengen die dan publiek geuit worden. Dat kan gebeuren door schade aan te richten aan de 

publieke ruimte en dus ook gezien te worden.  

Pourquoi on a eu des problèmes ? Si tu fais venir un étranger chez toi il faut quand-même 

penser à l’avenir, avoir un projet de société. Si il n’y a pas ce projet, ne vous étonnez pas que 

les jeunes commencent à casser parce que eux –les jeunes- s’il ne voient pas l’avenir en rose, 

ils n’ont pas beaucoup de langage, ils prennent le langage qui les fait voir. Ils vont casser tout 

ceci. Ils disent : “On a un problème et on casse”.  
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Papou is heel nauw betrokken geweest bij het incident waarbij een dealer van Afrikaanse origine 

werd gedood door de politie, waarna de wijk even op ontploffen stond. Door het belang te 

onderschrijven van de Afrikaanse tradities heeft hij geprobeerd de jongeren tot bedaren te brengen.  

(…) il y a eu des problèmes dans le quartier, des jeunes avaient cassé partout, suite à… on a 

tiré sur un Africain, un dealer. A ce moment-là, j’ai été pris dans ce problème … J’ai dû 

gérer ces jeunes-là pendant deux semaAnnie pour aller dire que voila même si c’est un 

dealer, une fois mort nous devons l’enterrer dans la vision de l’africain. Nous devons enterrer 

sa dépouille, on ne peut pas la jeter comme-ça. On ne tue pas quelqu’un comme-ça. (.…)  

Sindsdien is hij zich nog meer gaan inzetten voor een Afrikaans cultureel centrum. “Pour ça je me 

bats pour avoir un centre culturel Africain ou bien au minimum Congolais(…)” en is ook het idee 

ontstaan om het wijkfeest Matonge en Couleurs uit de grond te stampen “Et ici, donc Matonge en 

Coulers est né.” dat de Afrikaanse culturen op een positieve manier in beeld wil brengen. 

 

De (half) publieke ruimte van het Afrikamuseum in Tervuren 

Al de respondenten van Congolese afkomst uit dit onderzoek hebben het Afrikamuseum reeds 

bezocht. Hoewel het in principe voor iedereen open staat, kunnen we ervan uitgaan dat het toch niet 

om een publieke ruimte gaat die te vergelijken is met bijvoorbeeld een straat in het centrum van een 

stad. Niet iedereen kan er zomaar doorheen wandelen. Toch willen we deze ruimte die onder andere 

door zijn vormgeving, inhoud en toegangsprijs selectief wordt, niet benoemen als publieke ruimte, 

maar als half publieke ruimte. Voor de mensen die ik interviewde was het blijkbaar wel mogelijk 

om er binnen te treden. Ik ben benieuwd hoe onze respondenten het museum ervaren.  

Euphrasie gaat zelf vaak naar culturele activiteiten die haar interesseren, of waar ze omwille van 

Kuumba op aanwezig moet zijn. Een van de musea die haar  het meest heeft geraakt, is… het 

Afrikamuseum in Tervuren, jawel.  

Le musée de Tervuren , je trouve ça magnifique. D’ailleurs, j’ai découvert des trucs que je ne 

connaissais pas du tout. Des histoires, des choses qui sont dedans là, moi qui vais au Congo, 

je n’ai jamais… C’est vrai qu’on a un grand marché d’art au Congo. Et parfois tu sais, des 

choses qui sont à côté de toi, tu ne regardes pas parce que tu sais que ça existe. Par exemple, 

l’Atomium, il y a beaucoup de belges qui n’ont jamais monté là, dans les boules mais ils 

savent que ça existe. Moi, c’est la même chose avec cet art-là. Mais rentrer dans ce musée, 

j’ai été vraiment très surprise de voir le beauté des choses qui étaient là-dedans. Quand tu 

penses, l’histoire qui est dedans depuis des années, des années, (…) J’aime bien… 

 

Ze beseft echter wel dat ook niet alle mensen van Congolese origine naar het Afrikamuseum zijn 

geweest. Daar zijn echter ook nog andere redenen voor dan toegangsprijs en opstelling alleen : “Et 

je pense que il n’y a pas mal de gens d’origine qui connaissent de nom, mais qui n’ont pas été ”. Ze 
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ervaarde immers zelf ook al dat mensen van Belgische origine meer aandacht hebben voor het 

Afrikaanse erfgoed.  

D’ailleurs on a fait une exposition de masques ici [à Kuumba, Red.]. Ca n’a pas attiré de 

congolais. Ou les congolais qui venaient chez moi, je les faisais montrer  et ils passaient. Il y 

avait des petits textes pour expliquer, tel masque vient de tel région,… Mais tu voyais : un 

belge s’arrêtait pour regarder, pour lire, un congolais passait. 

 

De reden daarvoor is volgens haar dat de maskers voor veel mensen van Congolese origine nog 

steeds een heel symbolische betekenis hebben en veel minder een esthetische zoals het geval is bij 

mensen van westerse origine. Dat maakt dat ze, tentoongesteld in de publieke ruimte en uit hun 

oorspronkelijke context geplukt, weinig betekenis dragen, of zelfs verbonden worden met aspecten 

uit hun land van oorsprong waar ze liever niet meer mee geconfronteerd worden “D’ailleurs il y a 

des congolais qui n’aiment pas les masques parce que, il y a certains masques, ça a une autre 

signification chez nous, lié à la ‘sorcellerie’”.  

Deze laatste opmerking van Euphrasie, maar ook diegenen over het culturele centrum dat zijn 

deuren sloot, maken ons er attent op dat publiek maken van erfgoed meer is dan enkel en alleen iets 

in de publieke ruimte plaatsen.  

 

Als ik aan Marie-Louise de vraag stel hoe zij het museum ervaarde en wijze waarop het Afrikaanse 

erfgoed publiek gemaakt wordt, ziet ze daar helemaal geen graten in:   

On veut changer le musée ? … Ah, c’est dommage eh ! Peut-être c’est bien, je ne sais pas. 

Mais çà serrait dommage oui, oui, oui. Quand vous allez au Canada, vous allez au musée des 

Indiens. Vous voyez la division des indiens. Ca ne dérange personne que c’est comme-ca. … 

Moi, je ne l’ai jamais vu en tout cas comme un truc colonial. Parce que, même quand les 

enfants étaient petits, on les amenaient.  Là, on voyait la richesse de chez nous.  

 

Ook Marie-Louises dochter ervaart het museum niet als een ruimte waarin het Afrikaanse erfgoed 

op een koloniale wijze wordt getoond.  

… ils montrent une richesse qui aurait peut-être été perdue … C’est pour çà que je ne le voit 

pas du côté colonial. Je le vois plutôt comme : tiens çà a été trouvé et çà permet de montrer 

que ça c’est un masque de tel tribu… Peut-être ils devraient mieux expliquer ça aux gens, 

pour que les gens se rendent compte de l’importance que ce musée a, parce que il est quand-

même apart eh. …  

Ze nuanceert wel meteen dat haar situatie een culturele mix is. Daardoor komt het denken in 

tegenstellingen als blank versus zwart haar nogal simpel en misschien zelfs wel koloniaal over, 

eerder dan de manier waarop het museum zelf is opgesteld.  
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C’est peut-être aussi qu’on est métissé culturellement eh.  Et donc d’office on ne… on n’agit 

pas spécifique par rapport à la couleurs des peaux ou à la culture typiquement belge ou 

typiquement congolaise. Parce que on a toujours été un mélange. Nos amis sont blancs, 

métisses, noirs et on fait tous parti de la même famille, quoi. Alors des typiquement belges et 

des typiquement congolais, çà a peut-être plus une connotation colonial. 

Bovendien kreeg het museum een extra betekenis voor haar als kind door de verhalen die haar 

ouders vertelden. Het erfgoed kreeg een persoonlijke betekenis.  

Nous on a pas ce même regard hâté, mais nos parents nous expliquent aussi des choses, donc 

quand on va au musée, bon quand on voit la grande pirogue, du coup nos parents nous 

expliquent ce que c’est une pirogue, a quoi ça servait et puis qu’il y avait des pirogues de 

pêche bien que des pirogues de guerre, ils expliquent beaucoup de choses. En y trouve de 

masques de la tribu de maman. Et puis ils expliquaient à quoi çà servait. Donc, du coup on 

n’a pas le même contact en fait parce que on trouvait notre histoire et c’était çà qui était 

important et le côté colonial effectivement on ne le voyait pas.   

Opvallend is ook in dit stukje dat Marie-Thérèse vertelt dat het gezin Preux in de vakanties dat het 

in België doorbracht het Afrikamuseum ging bezoeken. De invulling van de dag doet trouwens 

denken aan mijn eigen uitstapjes naar het museum als kind en jongere.  

Quand on venait en vacances, on venait au moins une fois. Il y a le musée et puis après il y a 

le parc. On allait au musée le matin et vers 13 heures on allait dans le parc, faire du pédalo, 

donc pour nous c’était magique. On adore çà, et bon, moi je crois (…) c’était tout la fête en 

fait. (…)  

4.3.2.4 Tot Slot 

In dit tweede deel van de horizontale analyse vroegen we ons af wat de betekenis kan zijn van 

erfgoed voor de burgerschapsopvattingen die onze respondenten erop nahouden. We onderzochten 

drie verschillende aspecten van hun dagelijkse leven die met burgerschap te maken hebben.  

Ten eerste gingen we na welke opvattingen met betrekking tot burgerschap onze respondenten van 

Congolese origine erop nahouden en in hoeverre nationale, liberale of neoliberale opvattingen recht 

doen aan hun situatie. We kunnen besluiten dat een culturele opvatting van burgerschap het beste 

recht doet aan de gelaagde burgerschapsidentiteit die onze respondenten doorheen hun 

migratieproces hebben geconstrueerd. Wat vooral tot uiting kwam uit hun verhalen is dat een sterk 

gevoel van behoren ten opzichte van een bepaalde gemeenschap andere gevoelens van behoren ten 

aanzien van andere gemeenschappen niet hoeft uit te sluiten. Dit ligt in de lijn wat we ook konden 

besluiten met betrekking tot identiteit in de verticale analyses van dit onderzoek naar de betekenis 

van erfgoed bij mensen van Congolese afkomst. Ook de auteur Qin (2009), maakte de bedenking 

dat een sterk gevoel van behoren ten aanzien van een bepaalde gemeenschap net een gevoel van 



110 

veiligheid kan bieden van waaruit het gemakkelijker wordt om ook met andere gemeenschappen 

contact te leggen. We vermoeden dat dat ook bij onze respondenten het geval kan zijn, als is de 

opvatting over gemeenschappen bij onze respondenten wel heel uiteenlopend. Er lijkt alleszins geen 

sprake van een migrantengemeenschap waar ze allemaal van deel uit maken . 

Ten tweede onderzochten we hoe gemeenschappen ontstaan en van welke gemeenschappen onze 

respondenten zich deel voelen. We kwamen tot de slotsom dat er bij sommige respondenten sprake 

is van een gevoel van behoren tot een gemeenschap op basis van nationale of zelfs regionale 

afkomst. Een andere respondente maakte gewag van een gemeenschap van migranten waar afkomst 

er minder toe doet, maar vooral de gedeelde ervaringen van afwijzing en uitsluiting door de 

meerderheidscultuur een soort gevoel van gemeenschappelijkheid tot stand brengen. Een laatste 

respondent voelt zichzelf wereldburger en heeft het alleen over een Europese gemeenschap die 

gekenmerkt wordt door diversiteit. Onze respondenten hebben het daarbij voornamelijk over 

gemeenschappen die we het best kunnen omschrijven als imaginair (Bauman, 2004) hoewel ook 

fysieke nabijheid betekenis kan hebben voor een gevoel van gemeenschappelijkheid. Van fysieke 

gemeenschappen is alvast weinig sprake.  

Als laatste onderzochten we welke betekenis ruimte heeft in de beleving van erfgoed en 

burgerschap voor onze respondenten en in welk soort ruimten hun burgerpraktijken gesteld worden. 

Een belangrijk inzicht dat we hier opdeden, is dat erfgoed publiek maken een complexer proces is 

dan erfgoed enkel en alleen in de publieke ruimte plaatsen. We vonden tevens aanwijzingen voor 

praktijken die de publieke ruimte selectief of exclusief maken en praktijken die net inclusieve 

kracht genereren. In tegenstelling dan wat in eerste instantie gedacht zou kunnen worden, gaat het 

daarbij onder andere om heel alledaagse en uiteenlopende zaken als eerste indrukken, sms’en 

verzenden , kinderspel,… Verder heeft ook de wijk Matonge een verschillende betekenis voor onze 

respondenten en lijkt de band die ze ermee hebben zowel van functionele als van emotionele aard. 

Enkele van onze respondenten geven ook aan het Belgische erfgoed in de publieke ruimte als 

waardevol te ervaren en de manier waarop ze daarmee omgaan lijkt soms heel sterk op onze eigen 

ervaringen. Erfgoed heeft dan ook heel uiteenlopende betekenissen voor de burgerschapspraktijken 

die onze respondenten in verschillende (publieke) ruimten stellen.  



111 

4.4 Ecuadoraanse case: horizontale analyse 

4.4.1 Procesfactoren 

Als we naar de verschillende respondenten kijken en hun verhalen en ervaringen naast elkaar leggen 

kunnen we hier en daar een lijn trekken. Een lijn zowel in de zin van bepaalde gelijkenissen, maar 

zeker en vast ook in de zin van onderbrekingen, verschillen of tegenstellingen. We zien dat er voor 

alle vier de respondenten factoren zijn die hun erfgoedbeleving en hun ervaring van burgerschap 

beïnvloeden. De manier waarop die beïnvloeding plaats vindt is echter verschillend voor elk van 

hen.  

4.4.1.1 Contacten met het thuisfront 

Drie van de vier Ecuadoraanse respondenten houden erg regelmatig contact met hun familie in 

Ecuador. Ze bellen (via telefoon of skype) minstens wekelijks naar ‘huis’ (naar hun gezin, maar ook 

naar de bredere familie en hechte vrienden) en melden onmiddellijk wanneer er nieuws is. Hun 

redenen om contact te onderhouden zijn erg uiteenlopend. Wilson zegt het vooral te doen om zijn 

gewoontes en achtergrond niet te vergeten en ze te blijven onderhouden. Ximena en Teresa 

benadrukken het belang van hun familiebanden. Ze hebben een hechte en warme band met hun 

ouders, broers en zussen en willen die blijven onderhouden. Ze geven ook aan nood te hebben aan 

dat contact. Teresa bijvoorbeeld heeft hier geen familiale relaties kunnen opbouwen, ondanks haar 

Belgische man. Hij heeft geen familiebanden, wat op zich voor haar al erg vreemd lijkt.  

Het belang van contact houden wordt onder andere door Foner (1997) aangehaald. Ze stelt dat 

culturele patronen van het thuisland enerzijds in leven worden gehouden door sterke 

immigrantengemeenschappen en –instituties en dichte etnische netwerken in het ‘land van 

aankomst’ en anderzijds door blijvende transnationale verbinden met de zendmaatschappij. Die 

culturele patronen kunnen we hier begrijpen als gewoontes en gebruiken, maar ook als waarden en 

normen zoals het belang van de familiale relatie. Dat niet iedereen die transnationale verbindingen 

belangrijk vindt om te onderhouden, blijkt uit Yaku zijn verhaal. Yaku – die het langste van de vier 

hier is - is de enige die zijn contacten niet frequent onderhoudt. Hij is ook de enige die de 

moeilijkheden van contact houden aanhaalt. Hij noemt de afstand, de prijs, en het uurverschil. Maar 

wat vooral opmerkelijk is, is dat hij die noodzaak aan contact niet voelt: 

Nee, nooit, alleen wanneer ze me zeggen ‘ik ga naar ginder komen’, maar dat is misschien 

een keer per jaar. Het is dat ik daar geen nood aan heb. Ik heb vrienden daar, twee van het 

secundair (…) Ik heb geen contact met hen, maar wanneer ik ginder ben, dan weet ik hen 

wel te vinden en zoek ik ze op.  
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De eerste jaren dat hij hier was, miste hij Ecuador erg hard en had hij wel veel contact. Hij heeft er 

echter bewust wat afstand van genomen en een soort klik gemaakt door tegen zichzelf te zeggen dat 

zijn thuis hier is.  

 

De vier respondenten zijn intussen allemaal al eens teruggekeerd naar Ecuador, de ene al meer dan 

de ander. Teresa gaat wel 1 of 2 keer per jaar terug naar huis, wat mij uitzonderlijk veel lijkt. Yaku 

gaat ongeveer om de 3 jaar op bezoek. Hij zegt echter dat hij het niet meer zo belangrijk vindt naar 

Ecuador te reizen: “Nee, eigenlijk niet. Ik heb veel interesse verloren in de aandenkens van 

Ecuador. Wat me wel erg interesseert, is veel reizen naar andere landen.” Hij wil andere 

werelddelen leren kennen en heeft zijn interesse in Ecuador een beetje verloren. Ximena is in het 

totaal al 2 keer terug geweest en Wilson heeft na 10 jaar eindelijk een verblijfsvergunning en is 

recent naar ginder kunnen gaan voor een maand. 

 

Drie respondenten hebben al bezoek gehad van hun familie en/of vrienden uit Ecuador, maar 

Ximena niet: “Nee, er is nog niemand naar hier gekomen. nu zijn we aan het proberen...dat mijn 

ouders naar hier komen, zodat ze het hier leren kennen.” Maar dat is moeilijk. Ximena komt uit een 

iets armere familie waardoor de vliegtuigreis te duur is. Ook voor Wilsons’ familie is die kost te 

groot, hij heeft wel al bezoek gehad van de ouders en zus van zijn (Ecuadoraanse) echtgenote. Die 

kwamen om zijn kinderen te leren kennen en bleven 2 maanden. Yaku’s familie (zijn ouders en de 9 

broers en zussen) zijn allemaal al eens in België geweest. In de laatste 10 jaar zijn zijn ouders 2 keer 

hier geweest. Teresa’s familie komt nog iets frequenter: “Mijn moeder is hier twee keer alleen 

geweest. Mijn papa met mijn mama nog een andere keer. Mijn broers en zussen ook, vrienden, zo’n 

4 of 5 keer.. Ja, er zijn er vrij veel gekomen.” 

 

Buiten het contact via telefoon of Skype, vroeg ik ook naar wat ze elkaar zoal opsturen. Over het 

algemeen klinkt het: vroeger stuurden we meer, nu gebeurt alles via internet, ook foto’s uitwisselen 

en dergelijke. Ruth zegt dat haar zus Teresa helemaal niets opstuurt. Ze komt dan ook minstens een 

keer per jaar op bezoek. Dan neemt ze bijvoorbeeld chocola mee naar ginder en brengt ze artisanale 

voorwerpen of kunstwerken mee terug naar België. Ook Yaku heeft nog nooit iets opgestuurd. Alle 

contact gaat via het internet, zegt hij. Toen zijn zus op bezoek kwam, gaven zijn ouders wel boeken 

mee, o.a. voor zijn dochters om Spaans te leren. Yaku’s broer Andres, zegt dat hij een paar jaar 

geleden enkele T-shirts van Ecuador heeft opgestuurd met Incamotieven, en ook boeken en cd’s 

met Andes-muziek. Ook ik heb uit Ecuador een geschenk mee voor Yaku, dat zijn vader en zijn 

broer uitkozen en meegaven. Het is een wollen deken, een productie uit hun eigen fabriek, gemaakt 

met veel liefde, aldus Andres. Yaku stuurt niets op, maar neemt wel dingen mee wanneer hij op 



113 

bezoek gaat, zoals chocola, bepaalde kledij, of muziek uit Italië, Afrika, het Midden-Oosten. 

Kortom zaken die ze in Ecuador niet vinden. 

Wililam vindt het jammer dat contact tegenwoordig niet meer via de gewone post verloopt:  

Nu hebben ze ginder thuis telefoon, mijn broer heeft internet thuis en je ontvangt niets meer 

met de post. Vroeger was het leuk, je deed je brievenbus open en je ontving foto’s, kaartjes, 

brieven die je deden wenen, van je broers en zussen die je zeiden hoeveel ze je misten of 

die je iets te vertellen hadden.  

 

Brieven en foto’s “materieel” aankrijgen was voor hem veel emotioneler dan het elektronisch 

equivalent. Toch stuurt zijn familie nog af en toe iets voor de verjaardag van zijn kinderen, 

cadeautjes zoals T-shirts, artisanale spulletjes, wollen wanten, mutsen tegen de koude... Zijn vader 

Gustavo beaamt dat en zegt daarbij dat ze iets proberen mee te geven wanneer anderen naar België 

reizen. Hij heeft het vooral over muziek en video’s van de familie in Ecuador. Vroeger stuurden ze 

zelfs volledig klaargemaakte gerechten op: cuy, fritada,... en nu soms nog avocado’s. Omgekeerd 

stuurt Wilson hen soms postkaarten, een aandenken van hier, of nieuwigheden zoals een MP3-

spelen of andere kleine elektronische apparaten die daar veel duurder zijn. Zijn vader zegt ook dat 

hij al chocolade, kledij en schoenen heeft ontvangen. Ook Wilson geeft dingen mee aan 

familieleden of vrienden die naar Ecuador reizen. Zo nam ik in mijn bagage een pakje van 2 kilo 

mee voor Gustavo. Hij stuurt vooral cd’s, video’s (van zijn muziekgroep), brieven en souvenirs op.  

Ook Ximena nam dingen mee wanneer ze naar Ecuador ging. Ze noemt vooral praktische 

gebruiksspullen zoals kleren: 

Wanneer we teruggingen hadden we kleren meegenomen, want dat is duidelijk makkelijker 

om mee te nemen. Wij brengen ook kleren mee van ginder. Ze gaan langer mee omdat ze 

ginder gemaakt zijn om met de hand op de wassteen te wassen, bijvoorbeeld de jeans. Het 

leer is ook veel beter en goedkoper ginder.  

 

Voorwerpen gaan dus van hier naar daar en van daar naar hier. Foner haalt aan dat het bij contacten 

van migranten met hun thuisland niet uitsluitend gaat om een eenrichtingsverkeer, maar dat: 

“transnational connections may foster a complex cross-fertilization process, as immigrants bring 

new notions to their home communities at the same time as they continue to be influenced by values 

and practices there.” (1997, p. 964) Invloeden zowel vanuit het thuisland als vanuit het gastland 

kunnen dus doorgegeven worden aan elkaar. 

 

Tot slot hebben twee van de vier respondenten hebben plannen om ooit definitief terug te keren naar 

Ecuador. De andere twee blijven definitief in België. Alle 4 hebben ze erg uiteenlopende redenen 

voor die toekomstplannen. Wilson wil terugkeren, want hij is een beetje gedesillusioneerd over de 
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kansen die hij en zijn gezin hier hebben gekregen. Ze hebben slechts onlangs een tijdelijke 

verblijfsvergunning gekregen, hoewel ze al 10 jaar hier wonen. Hij heeft geen hoop op een goede 

job hier en wilt dan ook ginder een eigen zaak of muziekcarrière beginnen. Bovendien hebben ze in 

de tijd dat ze hier waren geïnvesteerd in de bouw van een huisje in Ecuador: 

Al de tijd dat we hier hebben doorgebracht, wisten we dat we hier niets zouden kunnen 

doen of kunnen kopen zonder papieren. Dus we hebben geïnvesteerd in Ecuador en we 

konden een klein huisje bouwen ginder. Nu heb ik op zijn minst een plek om te wonen daar, 

in Tumbaco zelf. Dus het is daarom ook, omdat…. Als ik niets zou hebben zou ik eveneens 

terugkeren, maar omdat ik nu min of meer... Om de huur zal ik me geen zorgen meer 

moeten maken. Dat heb ik al, dus dat motiveert me ook om naar daar te gaan. Vandaag vind 

ik dat ik al heel lang hier ben gebleven. Ik denk dat twee jaar meer.  

 

Ze wisten dat ze daar in België economisch gezien de kans niet zouden toe hebben. Het huisje 

hebben ze nu, dus het staat vast dat ze terugkeren, enkel nog de datum moeten ze kiezen. Wilson 

wil vertrekken voordat zijn kinderen te oud zijn en hun band met België te sterk om hen mee te 

nemen. Hij denkt er nu aan nog een 2-tal jaar te blijven.  

Teresa denkt ook aan terugkeren. Zij heeft het vooral over familiale redenen: 

Dus hij (echtgenoot van Teresa, red.) heeft hier niet die emotionele band, behalve met de 

dochter. Dus als de dingen goed gaan, denken we eraan terug te keren naar ginder. Daar 

zijn mijn ouders, mijn familie, overal heb ik familie. Waarmee ik veel heb gedaan. En hij 

(echtgenoot) voelt zich vooral ook goed daar. Er is een kans dat we teruggaan, maar voor 

het moment zijn we hier en hebben we het goed hier. Maar we zullen zien wat er gebeurt in 

de toekomst.  

 

In Ecuador heeft Teresa haar ouders, broers, zussen, nichten, neven, ... Zij en haar man hebben nog 

geen concrete plannen om terug te keren, maar het lijkt toch dat Teresa er zin in heeft terug tussen 

haar familie te wonen. Misschien vormt het pensioen van haar man over enkele jaren een trigger.  

Ximena keert niet terug omdat ze haar huis in België heeft gekocht. Ze heeft uiteindelijk ook een 

goede job en haar kinderen studeren allemaal in België. Ook Yaku denkt er niet aan terug te keren. 

Hij woont hier nu al 18 jaar en zijn dochters zijn hier geboren en wonen deels bij hem en deels bij 

zijn ex-vrouw. Dat is voor hem de grootste reden om hier zijn thuis te houden.  

 

Tot besluit vinden we het belang van het onderhouden van contacten met het thuisland ook terug in 

literatuur. Lamphere (2007) en Jensen (2008) stellen dat het belangrijk is om contact te 

onderhouden en een gevoel van verbondenheid te behouden met de ‘roots’. Naast erfgoedelementen 

die immigranten zelf meebrengen van het land van herkomst, blijven ze ook nog putten uit 



115 

contacten met het thuisland. Die contacten kunnen zoals gezien bestaan uit telefonisch contact of 

contact via internet. Maar ook bezoek aan en van het thuisland, post en plannen om ooit definitief 

terug te keren zijn vormen van ‘contact’ die belangrijk kunnen zijn voor het leven van de migranten 

hier. Buiten de emotionele betekenis van zulke contacten, kunnen ze ook de rol vervullen van een 

soort ‘cultuuronderhoud’. De achtergelaten culturele context blijft frisser in het geheugen door er af 

en toe terug mee in aanraking te komen. Contact kan ook een stimulans vormen om zelf de eigen 

cultuur intensiever te (blijven) beleven.  

 

4.4.1.2 Context immigratieland 

De verhuis naar een ander land impliceert ook de aanwezigheid van een andere omgeving en andere 

levenscondities. Die bieden nieuwe mogelijkheden of leggen juist beperkingen op met betrekking 

tot de beleving van erfgoed van de migrant. De respondenten hebben het over omstandigheden die 

het leven in de Belgische samenleving met zich mee brengt.  

 

Wilson heeft zo erg veel moeilijkheden gehad met het verkrijgen van de nodige papieren om met 

zijn gezin uit de illegaliteit te stappen. Hij heeft zich nooit welkom gevoeld en heeft zich nooit 

kunnen gedragen als een vrije persoon. Deze situatie kan beperkingen opleggen met betrekking tot 

erfgoed. Wilson heeft de ambitie een bekende muzikant te worden en heeft een boodschap die hij 

graag zou willen overbrengen. Door zijn illegaliteit heeft hij zich echter nooit kunnen profileren als 

officiële muzikant, om op die manier ook hier als muzikant erkend te worden. Hij zou in de 

Belgische (cultuur)maatschappij willen binnentreden en meespelen met wat hij als zijn belangen 

ziet, maar werd daartoe steeds verhinderd. De verblijfsvergunning die hij nu voor een jaar heeft 

gekregen opent ook maar beperkte mogelijkheden, zegt hij. Hij gelooft dat hij nooit de plek in deze 

maatschappij zal kunnen innemen die hij zou willen. Een officiële opleiding volgen lijkt hem 

nutteloos omdat hij de hoop op een goede job heeft opgegeven. ‘Como que la carta me llega un 

poco tarde no…’ (‘Dat de vergunning me een beetje laat werd gegeven, hé...’), zegt hij. Moest hij 

onmiddellijk gelegaliseerd geweest zijn, had hij meer geïnvesteerd in zijn leven hier. Daarnaast 

haalt hij ook iets anders aan. Hij vindt dat de Belgische overheid meer inspanningen zou moeten 

doen om initiatieven door en voor migranten mogelijk te maken en te ondersteunen: 

Ik zou graag hebben dat er meer kansen zouden bestaan voor dat soort dingen, zoals feesten 

en alles, niet alleen voor mijn land. Ook al zijn er wel, het is niet genoeg hé. Je bent ook 

altijd heel gecontroleerd, heel gemarginaliseerd... er is te veel.. Om een klein spektakel te 

organiseren moet je een hele hoop toelatingen aanvragen en zo’n dingen. Er zou een 

ministerie moeten zijn voor cultuur, dat dat soort dingen om en rond migratie beheert, 

omdat ja, we hebben het nodig om ons te kunnen blijven uitdrukken en ons te blijven 
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identificeren met het onze, ook al leven we hier. En dat is wat ik wil zeggen, meer terreinen 

hebben waar we onze feesten, onze tentoonstellingen, gastronomie-evenementen, alles, 

kunnen organiseren. Omdat ze heel gelimiteerd zijn. In de zomer zijn er wel veel plaatsen, 

maar dat is toch, laten we zeggen, toch heel weinig. Er zouden er nog meer moeten zijn... 

Maar om dat nu te gaan vragen aan de staat.. ik denk niet dat ze het zouden verwezenlijken. 

Het zou geweldig zijn, maar...  

 

Wat betreft ‘de hele resem aan papierwerk’, zegt ook Foner (1997) dat het wettelijke systeem van 

het gastland belemmerend kan werken voor premigratie-gebruiken. Sommige zullen uitgedaagd 

worden door de wetten van het gastland en verdedigd moeten worden om ze te kunnen behouden.  

Teresa heeft dan weer nooit problemen gehad met de Belgische maatschappij of structuur, zegt ze. 

Zij is getrouwd met een Belg en heeft daardoor beide nationaliteiten. Enkel de manier van contacten 

leggen in België lijkt ze moeilijk te vinden. Ze heeft zich er echter bij neergelegd. Voor de rest 

ervaart ze enkel voordelen van haar legaliteit.  

Ook Ximena ziet dergelijke voordelen: “Er zijn voordelen en nadelen hier in België, zoals overal. 

Voor de mensen die hier legaal zijn: het onderwijs, de geneeskunde en alles. De sociale diensten 

zijn goed.”  En ook: “Als ik naar daar zou gaan, zou ik de dingen van hier missen. Natuurlijk... in 

die zin is er een heel groot verschil in levenswijze. Je kan in Ecuador niet zo’n luxe hebben als dit 

hier.” In Ecuador zou ze zich nooit luxemiddelen als een computer, diepvriezer of stofzuiger 

kunnen veroorloven. We zien dat ook Foner (1997) beaamt dat verschillende externe factoren zoals 

de aanwezigheid van een uitgebouwde verzorgingsstaat, nieuwe arbeidscondities en een aantal 

welzijnsprogramma’s, kunnen meespelen in het leven van migranten. Wat Ximena daarnaast opvalt 

aan de Belgische maatschappij, is dat het belang van professionele titels hier bijna helemaal 

wegvalt: “Daar ben je wat je bent, je hebt je beroep, je titel, punt. Hier daarentegen is iedereen 

hetzelfde en er is niet... dat is wat ik mis, het onderscheid.” Nog een ander element van de 

Belgische context ziet ze als verhinderend voor het behouden van haar erfgoed. Volgens Ximena 

kunnen de Ecuadoranen in België niet de typische fanesca maken. Ginder wordt ze traditioneel 

bereid op Goede Vrijdag, maar hier is Goede Vrijdag geen verlofdag. Voor de Ecuadoranen die het 

feest willen vieren, is echter enkel Goede Vrijdag betekenisvol: 

Bijvoorbeeld in de Goede week kunnen we de fanesca niet maken. Omdat dat ginder op 

Goede Vrijdag gebeurt en hier werken we dan, dus dat gaat niet. Ginder werken ze niet op 

donderdag en vrijdag...Hier geven ze ons vakantie op paasmaandag wanneer het voor ons 

geen zin meer heeft (ze lacht).  

 

Yaku voelt zich dan weer opgelucht hier. Hij voelt hier in België niet het racisme zoals dat in 

Ecuador leeft tegenover de Indigenas. Het geeft hem een gevoel van verlossing en een gevoel vrij te 
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zijn in de beleving van zijn achtergrond. Hij wordt er niet op beoordeeld en afgestraft. Foner (1997) 

ziet ook dat aspect naar voor komen. De waarden en overtuigingen van de nieuwe omgeving hebben 

volgens haar een invloed. Migranten kunnen zich er enthousiast tegenover opstellen of meer 

afwerend reageren. Zo voelt Yaku zich vrijer door de zekere ‘gelijkheid’ die hij hier ervaart tussen 

de mensen. Ximena reageerde dan weer eerder afhoudend tegenover de ‘gelijkheid’ die zij ziet 

tussen de mensen hier.  

4.4.1.3 Integratie 

De respondenten hebben allemaal een eigen kijk op wat integratie is en over hoe zij hun integratie 

in dit land zien. Ook dat heeft een invloed op de manier waarop ze hun erfgoed hier in België 

beleven. Enkel Yaku neemt echter echt het woord ‘integratie’ in de mond. De anderen spreken 

vooral in termen van ‘zich aanpassen’ en ‘zich niet aanpassen’ aan deze of gene elementen. Ik zal 

dan ook bekijken wat ze daarmee juist bedoelen, want het kan gaan over gevoelselementen zoals 

waarden en normen, maar ook over zeek praktische zaken en aanpassingen dat hun leven hier 

ongetwijfeld met zich mee brengt.  

 

Wilson geeft een aantal voorbeelden van gedragingen die andere Ecuadoranen in België volgens 

hem hebben overgenomen van het Belgische systeem. Één voorbeeld is onze manier van omgaan 

met tijd. Hij vindt dat het systeem veel van zijn vrienden heeft ‘gevangen’: 

Helaas vangt het systeem je als je hier woont. Je moet je al aanpassen omdat het systeem 

hier zo is. Je moet je gedragen zoals de rest. Maar ik weet het niet, ik denk dat ik nooit zo 

zal zijn. In die zin heb ik me niet aangepast.  

 

Hij vindt dat veel Latino’s hier een beetje Europees zijn geworden en een deel van hun Latino-

spontaniteit hebben verloren, maar dat hij zich zelf niet heeft aangepast aan die tijdsgeest. Hij heeft 

dan ook tot op de dag van vandaag geen agenda. In meer praktische zin heeft hij zich wel wat 

moeten aanpassen, vertelt hij. Zo heeft hij moeten wennen aan het warme avondmaal in België: 

Tostado of zo iets. Niet alle dagen. Je moet lichtere dingen eten omdat.. ik heb me ook 

moeten aanpassen aan de manier van hier. Allee, in Ecuador daar eten ze ’s middags de 

warme maaltijd en dat is hier ’s avonds. Dus ik moest me daaraan ook aanpassen.  

 

Omdat de mensen hier ’s middags geen lange pauze krijgen zoals in Ecuador, kon hij die gewoonte 

dus niet behouden. Maar wat betreft culturele waarden en levensstijl kan hij zich geen klakkeloze 

aanpassing aan deze maatschappij voorstellen. Hij zal altijd zijn culturele wortels bewaren en 

respecteren en zal er alles voor doen om niet te ‘ver-Europesen’.  
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Ximena vertelt me ook eerst over haar kinderen, alvorens ze iets over zichzelf zegt. Haar kinderen 

hebben zich moeten aanpassen aan het schoolsysteem: 

De kinderen zijn aan het studeren, ze hebben zich aangepast aan het systeem. Er is veel bij 

te werken omdat er veel verschil is tussen het onderwijs ginder en hier. Dat van hier is 

redelijk open. Onderwijs in Ecuador is meer conservatief, meer gesloten, met het uniform, 

kort haar, er zijn normen om naar een bepaalde school te gaan. En het zijn waarden, 

gewoontes, goede gewoontes dat de jongeren hier... Daar is niet die openheid en vrijheid 

die er hier is.  

 

Daarnaast vertelt ze me dat ze een zekere druk voelt van de Belgische maatschappij om zich aan te 

passen. Over de autoriteiten zegt ze het volgende: 

Ze zeggen goed, je komt naar mijn huis, dus je moet deze manier van leven hebben. Ik heb 

België altijd beschouwd als een erg paternalistisch land, hé... dat zich voordoet als de boze 

vader of moeder, omdat je het niet goed doet.  

 

De gastvrijheid lijkt steeds voorwaardelijk te zijn. Hoewel ze die druk voelt van bovenaf om zich 

aan te passen, zal ze zich daar niet zomaar door laten doen. Ze gaat niet akkoord met de staat om dat 

van hen te vragen en het is niet haar bedoeling ‘te veranderen’. Ze wil dezelfde blijven en Ximena 

zegt me ook dat haar ouders, broers en zussen haar verteld hebben dat ze nog steeds dezelfde is: 

“En wij hebben niets veranderd, we zijn dezelfden. Wanneer we ginder aankomen, komen we aan 

met dezelfde vreugde.”  

Teresa maakt, wanneer ze het heeft over ‘aanpassen’ en ‘niet-aanpassen’, een onderscheid tussen 

verschillende ‘soorten’ Ecuadoraanse migranten: 

Ik vind het vervelend het zo te zeggen, maar er zijn zekere sociale niveaus van mensen, hé.. 

die op een lager niveau zijn in Ecuador, armer... En ze komen naar hier en bekomen een 

veel hoger niveau dan ginder, of een beetje beter. Of een soort van leven dat beter is. Dus 

voor dat soort mensen is het heel belangrijk, het zich volledig aanpassen aan de Belgische 

cultuur, en reageren zoals een Belgische vrouw. En ze willen niet meer het stigma hebben 

van ‘ik ben Ecuadoraanse’ en van ‘ik ben minder’. Dus er zijn mensen die… Ik heb de 

indruk dat veel mensen helemaal Belg willen zijn omdat ze getrouwd zijn met een jongen 

met blauwe ogen, en dat hun kinderen zo zullen zijn. Het is goed omdat ze veel dingen 

hebben overwonnen hé, ze voelen zich beter. Er zijn andere meisjes die in hun huis heel 

Ecuadoraans zijn en dat is totaal het tegengestelde. Ze praten Spaans met hun kinderen, ze 

koken goed, maar hoe dan ook goed aangepast aan de Belgische cultuur, meer dan ik.  
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Als ik vraag wat ze met dat laatste bedoelt, zegt ze dat ze zichzelf ergens tussen de twee zou 

plaatsen. Ze heeft niet veel relaties met Belgische mensen en moest voor haar werk erg veel reizen, 

waardoor ze niet veel hier was. Daarom denkt ze dat haar band minder sterk is dan voor migranten 

die hier meer aanwezig zijn. Ze heeft zich wel tot op zekere hoogte aangepast, maar heeft, onder 

andere door het gebrek aan familiale banden, niet het gevoel dat de Belgische cultuur sterk in haar 

aanwezig is. Ze voelt zich er niet echt verbonden mee, zegt ze, hoewel ze dus wel dingen heeft 

overgenomen. Ook hier zien we een verhaal waar geen eenduidige blik kan gevolgd worden. Haar 

zus Ruth zegt dat Teresa volledig dezelfde is wanneer ze naar Ecuador komt. Daardoor lijken de 

‘aanpassingen’ van Teresa vooral contextgebonden en te maken hebben met haar leven hier.  

Yaku, die wel het woord ‘integratie’ gebruikt, vertelt me dat hij sociaal geïntegreerd is in België. 

Hij is de Belgische samenleving erg dankbaar dat hij dat kon doen: “Sociaal geïntegreerd..., ze 

hebben me toegelaten te integreren en ik heb het ook gedaan. Ik heb me met plezier geïntegreerd. 

En ik denk dat het zijn weerslag gaat hebben binnen het decennium.” In Ecuador kende hij een heel 

ander leven en boog hij onder het juk van discriminatie en minachting, omwille van zijn culturele 

afkomst. Yaku werkt hier als vrijwilliger bij het STUK en organiseert mee culturele activiteiten, 

concerten, tentoonstellingen, ... Op die manier is hij betrokken bij de Belgische samenleving en wat 

er vandaag leeft. Hij voelt zich er deel van en meer deel dan van de Ecuadoraanse gemeenschap 

waar hij wat buitengesloten was. Yaku’s broer heeft hem eens gezegd dat hij anders denkt en anders 

kijkt naar de dingen sinds zijn verblijf in België: 

Mijn broer zei me “zeg, je bent al heel lang in België, jij bent al een Belg eigenlijk. Jij bent 

een Belg door de manier waarop je de dingen ziet. Je ziet de dingen op een andere wijze, je 

kijkt niet meer met dezelfde ogen waarmee je hier keek”.  

 

Yaku begrijpt die opmerking, want volgens hem is het onmogelijk niet te veranderen, of je het nu 

wilt of niet. Je neemt dingen van andere mensen over. Ook zijn moeder zei hem op een dag dat ze 

niet meer wist ‘hoe hij was’, onder andere omdat hij zijn geboortenaam had veranderd. Nadien 

begon ze echter te begrijpen wat er aan de hand was en wat Yaku bedoelde met die verandering. 

“Wat je wilt doen is onze cultuur onderhouden”, zei ze. Yaku heeft dus wel dingen aangepast, maar 

beleeft toch erg sterk zijn waarden, de waarden die hij heeft meegenomen van zijn thuis. Zijn broer 

Andres zou deze nog veel sterker willen behouden, moest hij in het buitenland gaan wonen. Hij zegt 

dat hij veel ‘nationalistischer’ zou zijn:  

Als ik daar zou wonen, zou ik veel meer nationalistisch zijn, ik zou zeker een ... een stichter 

zijn van een beweging voor de Ecuadoranen en al hun dingen, ik wel. Ik zou wel ... Ik zou 

meer genegenheid krijgen voor mijn land ginder, zonder erbij na te denken. Dat is het.  
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Zo sterk is Yaku niet met zijn achtergrond bezig. Ze bevindt zich vooral in zijn gedachtegoed. 

Andres ziet wel dat de Ecuadoranen in het buitenland iets veranderd zijn, maar volgens hem is dat 

enkel de buitenkant, de ‘cascara’ (schil). In de grond blijven ze hetzelfde.  

 

Besluit m.b.t. integratie 

Alle vier hebben ze dus iets van hun leven op één of andere manier aangepast door het verblijf in 

België. De manier waarop immigranten omgaan met die aanpassingen kan sterk verschillen. 

Sommigen zullen enthousiast elementen overnemen, anderen zoeken eerder aftastend naar een 

goede positie en nog anderen zullen een afwerende houding aannemen tegenover de nieuwe 

invloeden (Foner, 1997). Dat deze processen met gevoelens gepaard gaan zien we ook hier: 

“narrative describing the immigrant experience suggest that the change causes both exhilaration and 

pain.” (Arredondo-Dowd, p. 376) Zo lijken de aanpassingen die vooral Ximena en Wilson 

ondergingen wat tegen hun zin te zijn gebeurd. Teresa lijkt te twijfelen tussen verschillende 

gevoelens, maar lijkt zich hier goed te voelen en vindt dat ze een ‘goed leven’ heeft. Yaku tot slot 

heeft zich met plezier geïntegreerd en is dankbaar voor de mogelijkheden die hij heeft gekregen in 

deze maatschappij. Aanpassingen zijn voor hem geen opoffering geweest, zo lijkt het.  

De wisselwerking tussen behoud en aanpassing is ook volgens Nettleford (2004) een complexe 

culturele constructie, die voor iedere persoon een andere vorm aanneemt. Elke migrant zal op een 

individuele, creatieve manier een eigen cultuurbeleving opbouwen, afhankelijk van het belang dat 

hij schenkt aan de eigen culturele afkomst en de plaats die hij daaraan toekent in het migratieland. 

Dat dit individueel vorm krijgt zien we duidelijk bij de vier respondenten. Er valt allesbehalve één 

rechte lijn tussen de vier verhalen te trekken. Ook volgens Stodolska (2000) dient het proces eerder 

bekeken te worden op individueel niveau. Sommigen nemen sneller elementen over terwijl anderen 

significante elementen van hun culturele trekken gedurende langere perioden behouden. Lamphere 

(2007) wijst dan weer op individuele verschillen en variabiliteit binnen families, netwerken en 

gemeenschappen. 

Zo zien we duidelijk dat een alles-of-niets benadering op het vlak van integratie in contrast staat 

met de realiteit van deze migranten (Nagel & Staeheli, 2005). Er kan geen sprake zijn van 

assimilatie waar de migrant zich geleidelijk aan zou aanpassen aan de heersende sociale, culturele 

en economische normen van de gastsamenleving. Hier en daar zien we wel dingen die de 

respondenten overnemen, of elementen die ze interessant vinden, maar het gaat nooit over een 

‘geleidelijke aanpassing’, of een rechtlijnig proces. Een letterlijk overnemen van elementen of een 

volledige aanpassing van het eigen erfgoed, zijn visies die dus aan elke realiteit van de verhalen van 

de respondenten voorbij zouden gaan.  
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Door de grote diversiteit binnen de verhalen van de respondenten, zien we enkel als gelijkenis naar 

voor treden dat ze allen van Ecuadoraanse afkomst zijn en allen migranten zijn in België. Voor de 

rest hebben ze niet meer met elkaar gemeen dan dat ze zich niet-Belg voelen. Wat we zien is dus 

allerminst een homogene migrantengroep die zich bezighoudt met hetzelfde erfgoed of dezelfde 

belangen nastreeft. Er valt moeilijk een lijn te trekken tussen de verhalen. Zowel verleden, heden als 

toekomst zien er voor hen verschillend uit. Daarom kunnen we stellen dat ook een opvatting in het 

kader van ‘etnisch pluralisme’ niet tegemoet zou komen aan de interpretatie van deze verhalen. Bij 

etnisch pluralisme gaat het om een multicultureel burgerschap, waarbij een passieve en de actieve 

vorm door Faist (2000) worden onderscheiden. Bij de passieve vorm stoten we op hetzelfde 

probleem als bij het assimilatie-kader. De respondenten streven niet diezelfde normen en waarden 

na en zouden nooit onder een overkoepelend universalisme kunnen worden geschaard, dat bij deze 

opvatting in de publieke ruimte heerst. Bij het actief multiculturalisme wordt de culturele 

achtergrond van groepen in de samenleving actief in stand gehouden. De staat zou hier dus 

tussenkomen in het behouden van het Ecuadoraanse erfgoed hier in Belgie om op die manier het 

inter-groepsgevoel en de sociale en symbolische banden onderling te verstevigen. Wilson uit de 

wens naar deze vorm van staatsondersteuning om erfgoedinitiatieven te kunnen onderhouden. Hij 

vindt dat Ecuadoraanee groeperingen de mogelijkheid moeten krijgen in tijd en ruimte om 

activiteiten te organiseren. Echter, als we naar respondenten Yaku en Teresa kijken, zien we dat die 

niet veel baat zouden hebben bij zulke ondersteuning. Zij nemen toch niet deel aan initiatieven. 

Maar ook Ximena en Wilson, die beiden graag naar Ecuadoraanse of Latino evenementen gaan, 

zullen hun voorkeuren hebben. Ximena hecht bijvoorbeeld meer belang aan religieuze feesten en 

Wilson ziet meer waarde in goede Andino of Latino muziekgroepen. Dit wijst ons er op dat het 

kader van het etnisch pluralisme ons niet verder helpt in het kijken naar deze afzonderlijke verhalen. 

Migrantengroepen worden binnen dit perspectief benaderd als volledig van andere gescheiden 

groepen en als homogene gemeenschappen. Dit doet zowel tekort aan gelijkenissen met andere 

groepen of personen -zodat een interculturele blik wordt uitgesloten- als aan de verschillen binnen 

groepen, die zoals we zien erg duidelijk aanwezig zijn.  

 

4.4.1.4 Discriminatie in het kader van integratie  

In het voorgaande zien we hier en daar ontevredenheid of wrange gevoelens bij de migranten als het 

gaat over hun nieuwe omgeving en hun migratie daarnaar. Enkele van die gevoelens geven uiting 

aan vormen van exclusie in de publieke ruimte (Nordberg, 2006). De respondenten vertellen 

daarover erg uiteenlopende verhalen die gepaard gaan met verscheidene gevoelens. Exclusie kan 

vorm krijgen op diverse manieren en op verschillende wijzen een geniepige of meer expliciete 

impact hebben op het leven van de migrant hier en op zijn gevoel van welzijn of eigenwaarde.  
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Bij Wilson kunnen we enkele voorbeelden waarnemen. Tien jaar in de illegaliteit leven is dan ook 

een niet te onderschatten levensconditie die op verschillende vlakken een negatieve invloed heeft. 

Wilson en zijn gezin konden bijvoorbeeld niet vrij gaan en staan waar ze wilden. Door die reden 

konden ze ook niet op bezoek gaan naar Ecuador. Wilson voelt zich daardoor niet vrij en het vormt 

een grote beperking dat te ervaren in zijn leven. Meer concreet vertelt hij me bijvoorbeeld dat hij en 

zijn vrouw nooit een huis zouden kunnen kopen zonder ‘papieren’. Op die manier ervaren ze in 

feite een vorm van materiële exclusie (Nordberg, 2006) die ervoor zorgt dat bepaalde 

consumptiegoederen niet kunnen worden verkregen. Daardoor krijgt men het gevoel er niet bij te 

horen. Hij geeft me nog een voorbeeld. Zijn vrouw heeft door haar werk als poetsvrouw last van 

haar rug gekregen. Dat werk is op zich een zware last, een ondankbare plek in deze maatschappij: 

Mijn vrouw werkt in, laten we zeggen in wat alle Latina’s hier te beurt valt...in de 

schoonmaak. En daar was ze student aan de Politechnische School. Dat heeft ook 

veroorzaakt dat ... Het weegt door zoiets ... Na zoveel tijd voelt ze zich niet meer goed, 

iedere keer is ze meer vermoeid.  

 

Voor zijn vrouw vormt dit een soort van emotionele exclusie. Nordberg (2006) stelt dat die vorm 

van exclusie kan gaan over het ervaren van discriminerende praktijken of ongelijkheid. Daarbij 

komt dat zijn vrouw met haar rugpijn naar het ziekenhuis is moeten gaan. Daar werden ze echter 

niet geholpen: 

Daarbij heeft ze problemen met haar ruggengraat en hier willen ze haar geen toegang geven 

of niets ... In het ziekenhuis zeggen ze dat het een simpel probleem is dus alles is een beetje 

zwaar aan het worden. We zoeken een manier om terug te keren naar Ecuador.  

 

De ervaring van het gezin met de gezondheidszorg kan gezien worden als een gevoel materieel te 

worden uitgesloten. Maar het feit uitgesloten te worden van een basisbehoefte is natuurlijk nog 

frappanter dan materieel uitgesloten te worden van statussymbolen. Ook emotioneel kan dat impact 

hebben en het gevoel wekken niet geholpen en uiteindelijk niet geaccepteerd te worden. Nog een 

ander voorbeeld is de actie van Wilson die hij ondernam als protest voor de Sans-papiers. Hij 

voelde dat hij in België als illegale migrant geen stem had, hij voelde zich uitgesloten van de 

‘communicatieve ruimte’ (Stevenson, 2003). De grenzen van die ruimte worden bewaakt en 

toetreden wordt onmogelijk gemaakt. Dat noemt Nordberg (2006) symbolische exclusie. Wilson 

zag als enige optie om zich te doen horen, zijn leven te riskeren en zo de aandacht te vestigen op 

een problematiek die vandaag toch erg in de belangstelling staat. Wat hij wilde doen was de 

aandacht trekken en de mensen sensibiliseren. Hij wou de Belgen laten zien dat ook de illegale 

migrant ‘een mens is en rechten heeft’. Hij gelooft dat de actie iets heeft uitgehaald op kleine schaal 

en dat sommige mensen hun houding hebben herzien. Het gevoel geen stem en geen gezicht te 
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hebben lijkt voor Wilson een erg frustrerende ervaring. In Ecuador voelde hij zich helemaal vrij en 

was hij ‘gewoon iemand zoals de rest’. Hier krijgt hij in tegendeel constant het signaal een migrant 

te zijn en te zullen blijven. Hij vertelt dat zelfs je trots je vergaat: 

Hier verlies je je, hier word je zover geduwd dat zelfs je trots je vergaat. Omdat, kijk, dat ik 

zelfs dat moest doen, naar boven klimmen en naar de mensen schreeuwen dat ze mij 

moesten helpen. Terwijl ik mij in mijn land vrij voelde en alles,… En hier voel je je een 

beetje bekeken door iedereen omdat, ook al woon je hier al jaren en heb je een ‘brief’, je 

steeds een immigrant zal zijn. Het gezicht van indigena dat ik heb zal nooit weggaan 

(lacht), dat gaat nooit weg. In je land daarentegen ben je vrij en weet je dat, waar je ook 

gaat, niemand je slecht noch goed gaat bekijken. Je bent simpelweg één van hen.  

 

Dit fragment wijst op een vorm van emotionele exclusie. Wilson voelt zich niet gewaardeerd, raar 

bekeken en niet horende bij de rest.  

Bij Ximena herkennen we ook enkele vormen van exclusie die zij zelf of ‘de migranten in België’ 

volgens haar ervaren. Ze haalt vooral meer ‘materiële’ zaken aan. Zo vindt ze dat er in België geen 

kansen tot opleiding zijn voor migranten. Migranten willen werken, zegt ze, maar hebben geen geld 

om een opleiding te volgen. Dat kan een barrière vormen om zich deel te voelen van de 

samenleving. Daarbij ziet Ximena dat migranten geen goede jobs krijgen. Vrouwen stromen, zoals 

zij zelf, naar de schoonmaaksector zonder dat ze het willen. Dat kan leiden tot een gevoel van 

emotioneel uitgesloten te zijn. Ook in de onderwijssector ziet ze die tendens terug. 

Migrantenjongeren worden doorgestuurd naar technische carrières, hoewel ze capaciteiten hebben 

om een academische opleiding te volgen. Ximena ervaart dat als een discriminerend onderwijs.  

Teresa brengt ons een ander verhaal. Materieel zegt ze niets te kort te komen en ze voelt zich 

eigenlijk nergens buitengesloten. Het enige wat zij moeilijk lijkt te vinden, is het zoeken van 

contacten in de Belgische maatschappij. Ook het feit dat hun buren hen nooit uitnodigen, hoewel ze 

dat omgekeerd wel hebben gedaan, lijkt ze vreemd te vinden. Op dat vlak voelt ze zich misschien 

lichtjes emotioneel uitgesloten, maar ze trekt het zich verder niet echt aan. De Belgen zijn nu 

eenmaal zo voor haar.  

Ook bij Yaku zien we weer een heel verschillend verhaal. Yaku heeft het zeker wel verscheidene 

keren over discriminatie en exclusie, maar uniek in zijn geval is dat het over Ecuador gaat en niet 

over België. Hij zegt dat hij zich in Ecuador zelf erg slecht voelde door het racisme tegen hem als 

Indigena: “Op een bepaald moment doet dat feit van racisme hé, dat doet je zo slecht voelen met je 

identiteit in Ecuador zelf.” Hier daarentegen voelt hij een zekere opluchting, een verlossing. Hij 

ervaart een soort vrijheid omdat hij verlost is van dat racisme tegenover zijn eigenheid of culturele 

achtergrond. Juist door dat gevoel van vrijheid dat hij hier ervaart, is hij innerlijk meer zijn identiteit 

en culturele achtergrond gaan beleven: “En onze identiteit... ik bewaar mijn dingen. Het feit van 
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hier te zijn heeft mij ook doen evolueren in die zin. Zoals een goede vriend me zei, een volks 

spreekwoord: ‘Het habijt maakt de monnik niet’ [Ecuadoraans spreekwoord, red.].” Emotioneel 

voelt hij zich hier eigenlijk beter dan in Ecuador. Ook materieel voelt hij zich goed. Hij was 

getrouwd met een Belgische en zegt dat hij daardoor enkele mogelijkheden heeft gekregen. Zo had 

hij altijd een goede job en moet hij niet ‘zoals de andere Indigenas’ erg hard werken om de eindjes 

aan elkaar te kunnen knopen. Hij is met veel zin naar hier gekomen en heeft zich hier nooit ‘slecht 

behandeld’ gevoeld. Hij ondervindt hier alleszins minder discriminatie dan in Ecuador. Toch haalt 

Yaku ook aan dat hij migrant is en dat steeds zal blijven. Hij heeft ondanks voorgaande positieve 

elementen het gevoel dat hij geen stem heeft (‘ni voz, ni voto’) en niet gehoord wordt en hij ervaart 

zo symbolische grenzen. De communicatieve gemeenschap lijkt ook hier erg gesloten en moeilijk 

toegankelijk.  

 

Vormen van exclusie zijn dus mogelijk en bij sommige respondenten herkenbaar. Ze voelen zich 

buiten spel gezet of niet van tel. Ze krijgen het gevoel dat hun inbreng en achtergrond niet worden 

geapprecieerd en dat ze op sommige vlakken minder kansen krijgen. De liberale condities zijn 

dominant en al wat daar niet in past lijkt problematisch. Zo is toegang steeds voorwaardelijk en is 

exclusie mogelijk wanneer je ‘anders’ blijft. Als je niet kan of wil meewerken, zo klinkt het langs 

de kant van de maatschappij, moet je je laten helpen of activeren om wel mee in het beeld van de 

natie te stappen. En dat brengt ons bij een ander centraal thema, het thema burgerschap.  

 

4.4.2 Wat is de betekenis van erfgoed voor burgerschap? 

4.4.2.1 Nationale opvatting van burgerschap 

De Ecuadoraanse respondenten voelen zich allemaal niet-Belg. Dat is zoals gezegd één van de 

enige dingen die ze gemeenschappelijk lijken te hebben. Hoe ze zich wel voelen varieert een beetje. 

Maar we kunnen stellen dat ze geen echt gevoel van behoren tot de Belgische samenleving hebben 

gekregen door hun leven hier. Ze hebben er – de één al wat meer dan de ander –wel affiniteiten 

mee, maar ze voelen zich vooral nog migrant in België, Ecuadoraan, Andino, of ze zien het verblijf 

slechts als tijdelijk. Ze voelen dat het niet hun cultuur is waarin ze nu leven, dat ze hier niet zijn 

opgegroeid, en ze identificeren zich er niet mee.  

Burgerschap kunnen we dan ook niet nationaal opvatten. Nationaal burgerschap dient om bij 

bevolking een gevoel van behoren tot stand te brengen tot de natiestaat waarin zij leven (Biesta, 

2010). Binnen die opvatting moeten mensen zich houden aan de normen die die natiestaat 

voorschrijft en uniform handelen zoals ‘de rest’. Ook Stevenson (2003) haalt aan dat normen, 

waarden en taal hier elementen zijn om een diverse samenleving een gevoel van eenheid te geven. 

Wat de verhalen van de respondenten betreft, ligt die opvatting ver van de werkelijkheid 
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verwijderd. Wat we horen is een variëteit aan perspectieven, en mensen die allerminst op zoek zijn 

naar een alles omvattende norm om zich in te passen. De maatschappij waarin ze terecht zijn 

gekomen is daarbij ook niet nationaal te bekijken. Er heerst een veelheid aan ziens –en zijnswijzen, 

aan levenswijzen –en houdingen, aan gemeenschappen en verenigingen, enz. waardoor eender 

welke uniforme vorm een ontkenning zou zijn van die werkelijkheid.  

Ook wat erfgoed betreft, geeft nationaal burgerschap geen inkijk in de realiteit. Erfgoed, zoals 

historische narratieven, religie en taal, speelt in de natiestaat een cruciale rol in het tot stand brengen 

van een gevoel van behoren (Nordberg, 2006). Er worden beelden en symbolen voorzien om zich 

mee te identificeren. De vraag kan gesteld worden naar wat vandaag zo een nationaal symbool voor 

België zou kunnen zijn ... Maar, waar enkele Belgen zich misschien verbonden voelen met 

bijvoorbeeld de gemeenschappelijke geschiedenis, of de gebeurtenissen in WOI en WOII, kunnen 

we de vraag stellen welke betekenis deze zouden hebben voor een Ecuadoraanse migrant. Daarnaast 

is ook de variatie aan erfgoed binnen de migranten’groep’ sprekend. Wilson haalt bijvoorbeeld 

elementen aan als de vlag en een schilderij van Guayasamin. Volgens hem zijn dat symbolen voor 

elke Ecuadoraan die zich in het thuis –of het buitenland bevindt en aldus belangrijke 

erfgoedelementen voor alle Ecuadoraanse migranten hier: 

Het zien van een instrument, een rondador, of een schilderij van Guayasamín4, dat soort 

dingen, , niet alleen omdat ik ze interpreteer, maar omdat het een symbool is voor de 

Ecuadoraan hier. Of je vlag ook. Ik heb haar niet uithangen, maar ik heb haar wel ergens 

opgeborgen liggen en ik haal haar soms boven wanneer er iets speciaal is en dan gaan we 

met de vlag zo ... En dat is een bepaalde manier om te voelen dat je een thuisland hebt dat 

ver weg is, maar dat aanwezig is in je kleine dingen hé, in een paar kleine beeldjes van de 

Mitad del Mundo 

 

Als we kijken naar de andere respondenten, lijken dat echter niet zo vanzelfsprekend elementen te 

zijn die voor allen belangrijk zijn. Teresa, die zich wel zeer Ecuadoraans voelt, hecht bijvoorbeeld 

geen belang aan beide elementen, ze heeft ze niet in haar Belgische huis. Voor Yaku zijn die 

Ecuadoraanse symbolen ook niet zo waardevol, aangezien hij zich eerder niet identificeert met de 

grenzen van zijn geboorteland, maar juist met een grensoverschrijdende bevolking in de Andes. De 

Ecuadoraanse vlag is voor hem geen symbool dat zijn identiteit ondersteunt. Hoewel Wilson al de 

Ecuadoraanse migranten als een groep ziet, is de verdeeldheid soms groter dan de gelijkheid.  

De respondenten krijgen wel het gevoel dat ze zich moeten inpassen in een bepaalde Belgisch-

nationale vorm. Ximena zegt bijvoorbeeld het volgende: 

                                                        
4 Oswaldo Guayasamín (1919-1999): de bekendste Ecuadoraanse kunstschilder en beeldhouwer  
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De autoriteiten ontvangen. Ze zeggen: ‘Goed, je komt naar mijn huis, dus je moet deze 

manier van leven hebben’. Ik heb België altijd beschouwd als een erg paternalistisch land, 

hé... dat zich voordoet als de boze vader of moeder, omdat je het niet goed doet.  

 

Ximena voelt dat de acceptatie van hun leven hier altijd voorwaardelijk is. Je kan gastvrij worden 

ontvangen áls je je aan bepaalde regels en voorschriften houdt en deze niet in vraag stelt of uitdaagt. 

Ze krijgen dus toch soms het gevoel dat ze verwacht worden zich als een ‘nationale burger’ te 

gedragen, hoewel dit in hun realiteit onmogelijk is.  

Burgerschap nationaal opvatten en een natiestaat de rol toekennen de dominante en unitaire 

politiek-culturele kern in stand te houden, is een opvatting die aan de essentie voorbij gaat. Ook als 

ik mijn respondenten laat spreken. Op geen enkele manier zou hun identiteit niet samen kunnen 

gaan met die van de Belgische maatschappij, die trouwens op zich een veelheid aan perspectieven 

en discoursen herbergt.  

 

4.4.2.2 Liberale en neoliberale burgerschapsopvattingen 

Waar vandaag nog steeds die nationale opvatting speelt, blijkt echter ook een andere 

burgerschapsopvatting op te duiken. Vooral bij Yaku zien we hier en daar een soort van mix 

optreden. Hij ontleent elementen uit beide culturen en overstijgt daarmee de nationale grenzen. Hij 

kiest bewust welke culturele vormen hij beleeft op basis van beschikbare informatie en culturele 

representaties die hij zelf belangrijk vindt in zijn leven. Zo kiest hij uit zijn eigen culturele 

achtergrond slechts enkele erfgoedelementen die hij de moeite waard vindt te bewaren:  

Ja, de tradities die de moeite waard zijn zijn bijvoorbeeld oudjaar, Inti Raymi, dat zijn de 

twee enige feesten waar ik me bij aansluit. De feesten van carnaval bijvoorbeeld 

interesseren me niet. Of de feesten van onafhankelijkheid, die beschouw ik ook als een 

farce. Het is puur commerce. De canelazos wel, maar voor de rest niets. De feesten van 15 

jaar5 bijvoorbeeld, helemaal geïmporteerd, dus dat vermijd ik. 

 

Dit toont een soort van actieve vorm van burgerschap (Stevenson, 2006) zoals die in de neo-liberale 

staat vorm krijgt. Yaku vertelt dat hij enkel die erfgoedelementen beleeft die hij zelf de moeite 

waard vindt en betekenisvol acht. Het gaat hem zowel om elementen van zijn eigen Ecuadoraanse 

achtergrond als elementen die hij hier in België heeft aangetroffen. Hij is iemand die bewust de 

aanwezige praktijken heeft bekeken in beide culturen en daar vervolgens een keuze uit heeft 

gemaakt. Zoals Biesta (2010) ons erop wijst, is het voor een op kennis en competenties gebaseerde 

                                                        
5 Fiesta de la quinceañera: meisjes die 15 jaar worden, worden uitgebreid gevierd 
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economie, zoals Europa zichzelf profileert (De Raad van de Europese Unie, 2010), belangrijk om 

actieve, participerende burgers te hebben die zelf de verantwoordelijk nemen om betrokken te zijn 

en te blijven. Yaku lijkt zich op die manier als actieve burger te ‘engageren’. Hij is bijvoorbeeld 

actief in de semi-publieke ruimte als vrijwilliger bij het Kunstencentrum STUK in Leuven. En ook 

in de publieke ruimte lijkt hij mee te doen en wil hij het perspectief van de migrant bekend maken 

door te spreken. Toch zegt Yaku zelf iets anders: 

Een ding waar ik heel realistisch in moet zijn en me heel bewust van moet zijn, is dat ik hier 

noch stem noch stemrecht heb hé. Ze kunnen het niet met rust laten ... iemand rustig zijn 

leven laten lijden. Maar ik heb niet ... Niemand gaat naar me luisteren. Daar moet aan 

gewerkt worden, en daar ben ik ook aan het werken. Enkel al het feit van te socialiseren, het 

feit van hier te zijn, daar te zijn, jou te leren kennen bijvoorbeeld.  

 

Hij voelt zich niet echt gehoord en niet echt burger. Ook Yaku zegt geen stem te hebben in de 

publieke ruimte. Hij kan daar niets tegen doen, want niemand zal luisteren, zo voelt hij het aan.  

 

Burgerschap heeft tegenwoordig ook te maken met participatie. Erkenning en erbij horen in het 

dagelijkse leven zijn indicatoren voor het actief burgerschap (Nordberg, 2006). Wilson en Ximena 

zouden in dit opzicht eigenlijk niet-participanten zijn in de Belgische samenleving en erfgoed. 

Ximena lijkt binnen dit perspectief misschien iemand die niets te maken wil hebben met de 

Belgische erfgoedbeleving, zij ziet dat echter heel anders: “Er is iets curieus: voor ons is het een 

leuke ervaring geweest, uit Ecuador te vertrekken omdat we hebben geleerd ... en we hebben andere 

culturen leren kennen. We hebben een multiculturaliteit.” 

Ook Wilson is eigenlijk alles behalve niet-participant. Hij wil zijn stem laten horen en heeft dat ook 

gedaan. Met zijn actie voor de sans-papiers wilde hij de aandacht van het volk vestigen op de 

problematiek en het volk sensibiliseren: 

Drie jaar geleden ben ik op een kraan geklommen op het plein van Schaarbeek. (...) ik was 

het zo beu dat ze mij geen papieren gaven en ik ben daarop geklommen, alleen. Ik ben 

alleen naar boven gegaan en heb mijn vrienden geroepen zo dat ze de politie belden en 

alles. Alles daarvan is op het internet te vinden, youtube, ‘Strijdend voor een nobele zaak’ 

[vertaling, red.]. Dan ben ik in alle media geweest, een programma van de tv deed een 

speciale sessie en alles. Ja, het heeft veel weerklank gehad hier in Brussel. (...) Ik wou 

alleen de aandacht trekken en de mensen sensibiliseren.  

 

Zijn actie heeft publiekelijk gehoor gekregen en heeft volgens hem hier en daar positieve gevolgen 

gehad voor hoe migranten in België behandeld worden.  
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We zien dus dat Ximena en Wilson met van alles en nog wat bezig zijn dat betekenisvol is voor 

henzelf en ook voor anderen. Een stempel van niet-participant omdat ze niet delen in Belgisch 

erfgoed zou dan ook voorbij gaan aan wat hier van belang is, het zou naast de kwestie zijn. 

Benoemingen als actief en niet-actief vatten niet de essentie en gaan in tegen de werkelijkheid. Het 

gevoel van behoren en van in –of exclusie van de respondenten is van belang, maar krijgt geen plek 

in deze opvatting. De verhalen passen niet in deze vorm van burgerschap en ze is dan ook exclusief 

van aard. De respondenten doen in feite allemaal mee aan wat zij persoonlijk relevant vinden. Ze 

ondervinden dus wel een zekere vrijheid in wat ze beleven als erfgoed. Ze worden, hoewel de staat 

dat lijkt te verwachten van migranten, niet écht verplicht elementen belangrijk te vinden die hen niet 

waardevol lijken. Daarin vinden ze dus een zekere vrijheid en mogelijkheid om ‘actief’ keuzes te 

maken. Maar toch lijken ze te ervaren dat de staat, of de Belg, hun keuzes niet aanvaardt als échte 

burgerlijke keuzes. Die vrijheid lijkt hun voorwaardelijk omdat slechts enkele keuzes als goed en 

juist worden gezien door het maatschappelijke kader. De rest valt uit de boot, ook als je er zelf voor 

hebt gekozen. Die vrijheid en autonomie lijken dus ook voorwaardelijk, net zoals bij het nationaal 

burgerschap.  

 

4.4.2.3 Kosmopolitische opvatting cultureel burgerschap 

In de verhalen van de Ecuadoraanse respondenten lijkt hier en daar naar voor te komen dat ze het 

gevoel hebben dat hun culturele achtergrond niet van tel is in deze samenleving. Teresa mist 

bijvoorbeeld het beleven van die achtergrond en erfgoed, maar ziet of zoekt geen mogelijkheid om 

dat hier te doen. Yaku geeft dan weer letterlijk weer dat hij heeft gevoeld dat hij hier niet moet 

proberen zijn achtergrond en gedachtegoed dat daarmee te maken heeft, te vertegenwoordigen 

omdat dat tot tegenstand leidt:  

Ik behoud ze [de identiteit, red.]. En ik promoot het alleen met mensen die ik ken. Ik 

combineer het erg goed met mijn leven hier. Het is te zeggen, ik bewaar het, ik laat het voor 

wat het is, omdat het niet... Het is me een keer overkomen, toen ik mijn manier van zijn 

wou toepassen op de omgeving. Het gaf me zo een harde klap toen ze me zeiden: ‘hé, je 

bent hier wel in België, je bent niet in Ecuador’. Je mag meedoen met jouw idee langs jouw 

kant, maar je moet niet proberen hier dingen toe te passen van ginder. Omdat... omdat dat 

volledig uit de context is. 

 

Hij legt zich daar wat bij neer, maar lijkt dat toch als een beperking te zien. Hij spreekt graag over 

zijn culturele wortels en Indigena-geloof en hij deelt het graag met mensen. Hier krijgt hij soms het 

gevoel dat dat niet mag of niet geapprecieerd wordt. Hij wordt verhinderd zijn eigenheid in het spel 

te brengen. Het burgerschap dat daaraan te gronde ligt is dus niet inclusief. Het brengt de 
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uiteenlopende realiteit van de maatschappij niet in rekening (Stevenson, 2003). Stevenson 

beargumenteert dat er aandacht moet zijn voor minderheden en dat er een inclusieve publieke 

ruimte moet zijn waar ze zichtbaar worden en zich dialogisch kunnen engageren. Er zijn 

gemarginaliseerde stemmen, waar ook Ximena en Wilson blijk van geven. Hun perspectieven 

worden niet als normaal aanzien (Habermas, in Stevenson, 2003). Zeker Wilson, als illegaal in het 

land, voelt zich een niet-burger. De maatschappij luistert niet naar hem tot hij op die kraan klimt om 

te protesteren en het op te nemen voor de sans-papiers. Dus hoewel hij actief wil deelnemen en een 

inbreng wil hebben, wordt dat verhinderd. De wil is er, de toegang ontbreekt echter.  

 

‘de ander’ 

Alle respondenten ervaren dat er geen ruimte is voor ‘anderen’ in deze maatschappij. Ze voelen dat 

(in- of expliciet) van hen gevraagd wordt zich aan te passen aan een norm en dat het niet 

geapprecieerd wordt wanneer ze dat niet doen. Teresa voelt die druk en volgt daar ook in omdat ze 

voelt dat het beter of makkelijker is voor haar leven hier. Ximena ervaart het als paternalistische 

zorg, als een vader die iedereen wil conformeren naar zijn huiselijke wetten. Yaku voelt dat hij 

‘geen stem’ heeft als migrant en geeft hiermee uiting aan zijn gevoel dat er dus niets gezegd kan 

worden naast wat de norm is. Wilson tot slot voelt zich als migrant slecht bekeken en slecht 

behandeld enkel en alleen door het migrant-zijn, door het anders-zijn dan de norm. Het recht op 

anders-zijn en op persoonlijke keuzes, dat Foucault sterk benadrukt (in Stevenson, 2006), lijkt in die 

zin te ontbreken. Een ‘zelf’ moet volgens Foucault kunnen en mogen experimenteren met 

verschillende levenswijzen. Dat is cultureel burgerschap. Bij Yaku vinden we die keuzes wel wat 

terug. Hij combineert bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij het Leuvens Kunstencentrum STUK, maar 

gaat ook naar Latino Festivals in België. Hij neemt een beetje van beide werelden (erfgoed hier en 

erfgoed ginder) en breit daarmee een eigen mix die voor hem persoonlijk relevant en betekenisvol 

is. Maar dat is echter niet de vraag. Het gaat hem erom waarom juist dat vrijwilligerswerk in het 

STUK als passend gezien wordt. Teresa heeft bijvoorbeeld geen tijd om aan zoiets mee te doen: 

“Eigenlijk had ik er vroeger meer contact mee. 3 of 4 jaar geleden heb ik er wat afstand van 

genomen omdat er perioden in het leven zijn waarop je andere dingen moet doen.” Ze legt zich toe 

op andere zaken die voor haar op dat moment van haar leven betekenisvoller zijn. Ximena en 

Wilson doen vooral mee aan Ecuadoraanse initiatieven, sommigen waar zelfs enkel Ecuadoranen 

heen gaan. Yaku’s engagement wordt gezien als passend omdat het behoort tot een dominante 

ruimte, een dominante cultuur. De andere vormen van initiatief worden niet erkend en niet als 

waardevol bestempeld. De dominante cultuur is ook in die zin exclusief van aard.  

Volgens Foucault moet er in de publieke ruimte, ruimte zijn om ‘anders’ te zijn. Om een meer 

inclusieve opvatting van burgerschap te bereiken, zou ingezien moeten worden dat het gevoel van 

behoren tot de eigen achtergrond hand in hand kan gaan met een gevoel te behoren tot een andere 
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cultuur. Het belang dat één cultuur heeft voor iemand mag niet als belemmering worden gezien zich 

ook deel te voelen van een andere. Qin (2009) haalt zelfs aan dat het zich deel voelen van een 

vertrouwde cultuur een veilige basis kan vormen om nieuwe omgevingen en andere culturen te 

verkennen. Het gevoel van behoren tot één cultuur mag dus niet als uitsluiting gezien worden van 

een andere cultuur, willen we een meer inclusieve opvatting bereiken. Daarbij is ook het blijven 

denken binnen de grenzen van een natie geen vruchtbare grond om burgerschap te schetsen.  

4.4.2.4 Wij-zij en migrantengemeenschap 

Wanneer verschillende mensen zich identificeren met en affiniteiten ontwikkelen ten aanzien van 

dezelfde waarden, plaatsen, mensen, verhalen, beelden, objecten, geschiedenissen... kunnen 

groepsidentiteiten ontstaan en het gevoel ergens bij te horen. Volwaardig burger zijn betekent recht 

hebben op een eigen cultureel verleden en de mogelijkheid hebben om dat publiek te communiceren 

(Gielen, 2007).  

Wat opvalt is dat elke respondent, zowel hier in België als daar in Ecuador, spreekt over ‘wij’ en 

‘zij’. Voorbeelden zijn: “Wij zijn van de spontane landen”, “Ze [‘de Belgen’, red.] zijn nogal 

gereserveerd”, “Je weet hoe ze [‘de Belgen’, red.] zijn op vlak van vriendschap”, ... In die zin zien 

ze zelf geen universele cultuur waar zowel ‘zij’ als die ‘anderen’ zouden onder thuishoren. Mouffe 

stelt dat er altijd sprake zal zijn van een ‘wij’ en een ‘zij’ die in hun verschillen zoeken naar 

consensus (in Biesta, 2010). Wat ze aan erfgoed beleven, gebeurt dan ook apart binnen een 

bepaalde groep, binnen het ‘wij’ en niet met ‘hun’, want dat is er niet. Er worden onderscheiden 

gemaakt. Maar ook binnen die ‘zij’, binnen die ‘groep’ Ecuadoranen, zien we wij-zij-verhoudingen 

verschijnen. Zo heeft Teresa het over bepaalde Ecuadoranen als: ‘zij’ die niet kunnen zonder hun 

heiligenfeesten. Wilson heeft het over de ‘ver-Europeeste Ecuadoraanse migranten’ en Yaku heeft 

het uiteraard over het onderscheid tussen mestiezen en Indigenas dat verwijst naar verschillende 

bevolkingsgroepen. Maar zelfs daarbinnen maakt hij een onderscheid door het te hebben over 

diegenen die de Indigena-cultuur authentiek beleven en de Indigenas die hun achtergrond en cultuur 

laten verloederen en beïnvloeden door anderen. Ook de vier respondenten in Ecuador zelf geven 

uitdrukking aan verschillende groepen. Toch zien ze zichzelf allemaal als Ecuadoraans. Daarbij 

kunnen we ook soortgelijke onderverdelingen vinden in de Belgische maatschappij. Op die manier 

overlappen identiteiten elkaar en ontstaat een hoeveelheid aan verschillende perspectieven binnen 

en tussen ‘wij en zij-groepen’.  

Het lijkt erop dat het creëren van een ‘wij’ vooral positieve effecten heeft voor diegenen die tot die 

‘wij’ behoren. Stanley (2006) stelt dat erfgoed sociale cohesie opbouwt. Het bevestigt de 

groepsidentiteit en helpt groepen trots en vertrouwen te winnen in hun mogelijkheden. Ximena en 

Wilson lijken zo uit de evenementen rond hun erfgoed een zekerheid te putten. Wie geassocieerd 

wordt met het ‘zij’ kan dan weer mogelijks negatief benaderd worden. Vanuit de overtuiging te 
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weten wat goed en slecht is treedt een persoon naar de ander toe. In het verhaal van Ximena zien we 

zulk oordeel naar voor komen. Het oordeel van de ander bepaalt haar ontmoeting met die ander 

voor een groot stuk. Er ontstaat in haar zienswijze een ‘wij’ met betrekking tot het erfgoed dat ze 

als het hare beschouwt en er ontstaat dus ook een ‘zij’ dat niet behoort tot het eigen erfgoed.  

Groepen die een wij-gevoel willen creëren lopen zo het risico exclusieve praktijken te installeren, 

ook al is dat niet de bedoeling. Identiteitsclaims genereren zo steeds een binnen en een buiten en het 

al dan niet behoren tot een groepsidentiteit. Degene die daarbuiten valt, de ‘ander’ kan daardoor 

acceptatie mislopen.  

In veel erfgoedpraktijken wordt verondersteld dat fysieke nabijheid (Anderson, 1989) rond 

erfgoedelementen vanzelf een wij-gevoel creëert. Maar als we kijken naar de Ecuadoraanse 

respondenten lijkt dat wij-gevoel vooral vooraf te gaan aan de deelname aan initiatieven. Door het 

initiatief kan dat gevoel misschien wel nog meer versterkt worden. Dus het zich imaginair deel 

voelen van een gemeenschap geldt dan als een voorwaarde om fysieke nabijheid op te zoeken. Zo 

antwoordt Wilson het volgende wanneer ik vraag naar de reden van zijn deelname aan 

Ecuadoraanse evenementen: “Om met hen te delen wat mijn traditie is”.  

Een imaginaire gemeenschap deelt een soort collectief ‘wij-gevoel’ dat groepen ervaren en dat 

gebaseerd is op gedeelde waarden en normen en een gemeenschappelijk gedachtegoed (Anderson, 

1989). Soms gaan de respondenten ook naar initiatieven van hier, zoals festivals, 

verjaardagsfeestjes, of huwelijken. Zo zijn ze dus fysiek aanwezig, maar toch gaan ze niet 

automatisch een wij-gevoel opbouwen. Ze voelen zich niet imaginair deel van die gemeenschap die 

de erfgoedpraktijk organiseert. Ze voelen dat dat niet om hun erfgoed gaat, om het erfgoed dat zij 

belangrijk vinden. Ook hier is een citaat van Wilson sprekend: “Ja, ik ga wel, om de vrienden te 

zien en omdat ik hen ook respecteer. Maar ik heb liever de Latino-feesten omdat ik me meer 

geïdentificeerd voel daar (lacht), ik ben er gelukkiger, het bezorgt me meer ontspanning.”  

 

Tot slot 

De belangrijkste conclusie die ik zie verschijnen is dat er vrij grote verschillen naar voor komen in 

de verhalen van de respondenten. Verschillen die niet kunnen geschaard worden onder één vooraf 

bepaalde vorm van ‘goed burgerschap’ of het behoren tot één cultuur of natie. Hen opsluiten in een 

identiteit met vaste eigenschappen doet geen recht aan de diversiteit binnen groepen en 

verwaarloost ook de gelijkenissen over groepen heen. Ximena heeft het bijvoorbeeld over 

gelijkenissen met andere migrantengroepen: 

De Ecuadoranen met de Peruanen, we zijn nooit overeen gekomen, omwille van de 

nationalistische oorlog. En nu zijn we vergeten dat ze ons hebben bestolen en er zijn 

huwelijken tussen Peruanen en Ecuadoranen. En goed, alle nationaliteiten spreken met 

elkaar, we komen samen, we beginnen elkaar te leren kennen, zijn solidair met elkaar. 
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Daarmee zien we dat groepen wisselend zijn, net zoals identificaties en gevoelens van behoren. 

Gelijkenissen over groepen komen naar voor in de nieuwe omgeving, terwijl voorheen enkel de 

verschillen werden gezien. De grote diversiteit aan posities, sociale ervaringen en culturele 

identiteiten binnen (minderheids-)groepen maakt dat één juiste benadering naar voor schuiven 

weinig zin heeft (Solomos & Bulmer, 1998). Het gaat dus niet alleen om een diversiteit wat betreft 

culturele minderheidsgroepen, maar om alle diversiteit aan levensstijlen en visies, ook onder 

Belgen.  

 

Stevenson (2003) pleit er dan ook voor de publieke ruimte op te vatten als een ruimte waar een 

permanente staat van dissensus leeft en waarin slechts sporadisch sprake is van een evenwicht. Het 

gaat niet om het zoeken naar een consensus. De publieke ruimte – waarin het middenveld handelt, – 

krijgt vorm door dialoog. Dialogisch relatie veronderstelt dat deelnemers bereid zijn hun eigen 

waarden in vraag te stellen en op het spel te zetten. Geen enkel subject wordt superioriteit verleend 

binnen die relatie en wederkerigheid tussen subjecten is een voorwaarde voor de mogelijkheid tot 

deelname aan dialoog. Bij zulke wederkerigheid tussen ‘burgers’ is er ook geen plaats voor een 

dominante dialoog. Ximena haalt dat aan in verband met educatie. Ze stelt de vraag waarom 

migranten steeds naar technische- of beroepsopleidingen en -jobs worden gestuurd: 

Vooral de vraag dat niet alleen Ecuadoranen, maar immigranten, dat alle immigranten-

leerlingen naar technische- en beroepsopleidingen worden gestuurd. (...) waarom moeten de 

kinderen van immigranten dat doen? We voelen ons in de mogelijkheid om een academisch 

college te volgen, we kunnen algemeen studeren, ze kunnen een doctoraat maken in 

geneeskunde of iets. En wel, het lijkt dat ze dezelfde politiek gebruiken met de Arabieren, 

die van Frankrijk... wat men als discriminerend onderwijs zou kunnen beschouwen, maar zo 

is het onderwijs hier...  

 

Dat is haar observatie en ze wil dat aankaarten, in vraag stellen. Ze wil daarover kunnen spreken op 

gelijke voet zonder te stuiten op een dominante visie die haar het zwijgen oplegt.  

In de burgerschapsvisie van Rancière (1999, in Biesta, 2010) zijn subjecten zich bewust van het 

‘anders’-zijn van elkaar en hebben ze geen oordeel over elkaar. Hij stelt dat subjecten niet op zoek 

zijn naar identificaties met ‘de ander’, maar bereid zijn te luisteren naar die ander en daardoor ook 

bereid zijn zelf te veranderen. Het gaat dan niet om een vasthouden aan één enkele cultuur, maar 

om de mogelijkheid zich deel te voelen van verscheidene culturen die ook de grenzen van een natie 

overstijgen. Dat is de richting die we verder willen doordenken in het volgende hoofdstuk.  
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5 Algemeen besluit 

5.1 Ter reflectie... 

De verhalen van onze respondenten vormen een erg rijke bron aan informatie over de manier 

waarop ze hun leven vorm geven in een nieuwe context. In de verticale analyses hebben we 

geprobeerd de rijkheid van het erfgoed per respondent te presenteren in de vorm van een portret. In 

de horizontale analyse hebben we citaten van onze respondenten thematisch gebundeld om een 

beeld te krijgen van de wijze waarop allerlei aspecten in het dagelijks leven een invloed hebben op 

de transformaties die erfgoed ondergaan. Daarnaast zijn we ook op zoek gegaan naar de opvattingen 

die onze respondenten hebben over burgerschap, goed beseffend dat burgerschap een westers 

concept is dat voor hen een heel andere betekenis kan dragen. We zouden nu dus onze bevindingen 

van de twee cases naast elkaar kunnen leggen en vergelijken. We hebben echter besloten dat slechts 

in heel beperkte mate te doen. 

In een poging beide cases naast elkaar te leggen, kunnen we een gezamenlijke interessante 

vaststelling doen: migrantengroepen zijn geen homogene gemeenschappen zoals ze soms worden 

voorgesteld. We hebben zelfs de indruk dat er niet echt sprake is van gemeenschappen, maar eerder 

van een gevoel van gemeenschappelijkheid dat zich bij onze respondenten beperkt tot enkele 

gelijkaardige ervaringen, naast een hele waaier aan heel andere opvattingen over de betekenis van 

erfgoed, migratie en burgerschap. Het gevoel van gemeenschappelijkheid dat mensen met 

gelijkaardige ervaringen kunnen delen, neemt ook heel verschillende vormen aan. Waar de ene het 

heeft over gemeenschappelijkheid tussen migranten in het algemeen, heeft de ander het over 

migranten uit een zelfde regio, bijvoorbeeld. Dat gevoel van gemeenschappelijkheid hoeft een 

gevoel van behoren ten aanzien van andere groepen en identiteiten trouwens niet in de weg te staan. 

Tot daar onze vaststellingen over een gemeenschap die er niet lijkt te zijn.  

We hebben verder ook geen verwoede poging ondernomen beide analyses met elkaar te vergelijken 

in de hoop ondersteuning te vinden voor reeds bestaande theorieën. Natuurlijk vinden alle 

respondenten erfgoed op één of andere manier belangrijk. Ze zijn er mee bezig, maar elk op een 

andere manier. Vooral immaterieel erfgoed in de zin van waarden en tradities en verhalen over het 

thuisland leken de moeite waard te bewaren, zowel voor de Congolese als de Ecuadoraanse 

respondenten. Materieel erfgoed lijkt eerder de drager van die betekenissen te zijn. Voorwerpen als 

eetwaren, vlaggen, schilderijen, maskers,... lijken vooral waarde te krijgen door de verhalen die 

erover verteld worden. Dat is wat we kunnen zeggen over gelijkenissen in de betekenissen die onze 

respondenten aan erfgoed lijken te geven. We hebben het gevoel dat de theoretische kaders die we 

in ons achterhoofd hadden tijdens het onderzoek ons geholpen hebben om vertrouwd te worden met 
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het begrip erfgoed, migratie en opvattingen over burgerschap. Daarnaast hebben de kaders ons 

geholpen vragen te stellen aan onze respondenten en nadien enige structuur aan te brengen in hun 

verhalen. Maar meer dan dat ook niet. Voor interpretatie schieten ze tekort. De kaders zijn 

voornamelijk opgebouwd op basis van literatuur van westerse auteurs die vorm gekregen hebben in 

westerse kenniscontexten. Onze respondenten zijn geen van allen van westerse afkomst. Hoewel ze 

allen op hun eigen manier wel invloeden ondervinden van de westerse wereld waarin ze nu fysiek 

wonen, is hun spreken en manier van denken, voelen, willen en zijn niet voornamelijk westers of 

zelfs voornamelijk niet-westers. Hun verhalen analyseren in onze kaders, is dan ook als levende 

planten in een vitrinekast plaatsen. Hoewel we in de portretten en de horizontale analyses wel 

concepten hebben gebruikt uit onze theoretische kaders, zijn die toch voornamelijk bedoeld om 

enige structuur aan te brengen in de data, eerder dan te dienen als etiket. We hebben dan ook telkens 

moeten vaststellen dat de theoretische concepten ofwel genuanceerd moesten worden ofwel niet van 

toepassing waren op de verhalen van onze respondenten. Waar we de indruk kregen dat dat wel zo 

was, zijn we ons ervan bewust dat het om onze eigen interpretatie gaat. We zien onze analyses en 

interpretaties dan ook niet als ondersteuningen van bestaande theorieën maar eerder als persoonlijke 

weergaves van hoe wij, als westerse onderzoeksters, hebben geprobeerd om de verhalen van onze 

respondenten betekenis te geven. Want, zoals ook Pillow (2003, in Burdick & Sandlin, 2010) 

aangeeft, kunnen we niet zeggen dat we hun verhaal helemaal kennen en begrijpen. De verhalen die 

we te horen kregen, waren ‘onfamiliair’. Het enige wat we konden doen, was ons in het interview 

begeven en ons openstellen, luisteren naar wat ons ter oren kwam. Of zoals Burdick en Sandlin 

(2010) het ook zeggen: “We recognize that the issue of naming truly has no easy resolution; instead, 

it requires us, as researchers, to take up a disquieting, discomforting space of uncertainty in our 

inquiry and writing practices”. (p. 353)  

De uiteenlopende verhalen tonen ons een diversiteit, die niet enkel te maken heeft met een bepaalde 

afkomst, of een natie waartoe men zou behoren of niet. Het is een diversiteit in ieder individueel 

verhaal, die vorm krijgt door zienswijzen en ervaringen. Een diversiteit die in de verschillende 

verhalen net zo aanwezig is als in de hele samenleving. Migratie en de Congolese en Ecuadoriaanse 

migranten waren dan ook exemplarische cases om ons in die diversiteit te verdiepen.  

Hieruit leren we dat het niet de bedoeling is te proberen alle resultaten tot zekere inzichten te 

verwerken en de data in te passen in wat ons bekend is, in onze analysekaders, theoretische kaders 

en persoonlijke kaders. Wat van belang is, is de data voor zichzelf te laten spreken, soms in zijn 

vreemdheid, soms in zijn herkenbaarheid. In het contact met onze respondenten werden we 

uitgedaagd om onze zekerheden voor een stuk achter ons te laten en ons daarmee een positie van 

‘discomfort’ aan te meten. Een positie waarin we kunnen gekwetst worden en ons niet ‘op ons 

gemak’ kunnen voelen. Daarom willen we de data die we hier hebben verkregen niet proberen in te 

passen in bestaande kaders. We moeten “what is unfamiliar, unfamiliar” (p. 354) laten, aldus 
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Pillow. We moeten het dus niet tevergeefs proberen te verstaan in een poging een zekere lijn op het 

spoor te komen. Het punt is juist dat dat spoor er niet is.  

Wat we als poging tot een gezamenlijke conclusie over de cases heen kunnen besluiten, is dus enkel 

dat wij als onderzoekers, als westerlingen, als studenten, en als zoveel meer, steeds voor een deel 

buitenstaanders zijn gebleven. We zijn in ons verschil samengekomen met onze respondenten om 

samen een verhaal op te bouwen. Het waren momenten waarin we ons open probeerden te stellen 

voor perspectieven en opvattingen die niet de onze waren en waarvan begrip nooit volledig kan zijn, 

maar die ons desondanks de mogelijkheid hebben gegeven om een inkijk te krijgen in wat erfgoed, 

migratie en burgerschap voor onze respondenten kan betekenen. In deze ontmoeting met elkaar, 

hebben we een beetje toegang gekregen tot de leefwereld van onze respondenten. Uit die ervaring 

van vreemdheid en tegelijkertijd de wil om samen te komen, is de kiem gelegd om burgerschap te 

herdenken. Bij wijze van besluit willen we dan ook een andere opvatting van burgerschap 

presenteren. Die opvatting vertrekt van onze eigen ervaring van verschil en diversiteit en is een 

poging om het concept burgerschap te herdenken vanuit een perspectief dat ruimte wil bieden aan 

de Ander en het anders-zijn. Ook erfgoed krijgt daarin een plaats.  

 

We zijn er van overtuigd dat de portretten en analyses interessant kunnen zijn voor Tapis Plein of 

andere organisaties die werken rond erfgoed. Maar elk initiatief dat het erfgoed van migranten zou 

willen betrekken, moet erover waken zich niet in te schrijven in het dominante discours. Een 

inpassing van de verhalen in zulk initiatief zou conformistisch zijn en geen recht doen aan de 

rijkheid van de verhalen. Doorheen dit onderzoek is ons duidelijk geworden dat ook 

erfgoedinitiatieven zich in een positie van discomfort kunnen plaatsen waarin ze aftasten, zoeken, 

op verkenning trekken, en waarbij ze ook openstaan voor ervaringen van verdwalen en 

desoriëntatie. We zijn ervan overtuigd dat deze houding niet de gemakkelijkste weg is, maar 

waarschijnlijk wel de rijkste.  

 

5.2 Burgerschap als kinderspel 

Kinderspel en burgerschap lijken op het eerste gezicht niet veel gemeen te hebben. Spelen hoort niet 

echt thuis in het jargon dat beleidsmakers en burgers in de mond nemen om het over samenleven te 

hebben. En toch komt ‘spel’ niet uit de lucht gevallen. Wittgenstein heeft het onder andere over 

taal-spelen. Bij nader inzien heeft niet alleen de taal, maar de hele samenleving kenmerken van een 

spel. De samenleving krijgt onder andere vorm door waarden en normen die belangrijk geacht 

worden. We zouden deze waarden en normen als de spelregels van de samenleving kunnen zien. Zij 

bepalen immers wat toelaatbaar en ontoelaatbaar is. Ieder mens heeft als speler echter de 

mogelijkheid ze te respecteren of te over-treden, met alle consequenties van dien.  
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In een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit neemt de variatie aan spelen die gespeeld 

worden toe.  Dat betekent echter niet dat iedereen kan meespelen in elkaars spelen. Want, om te 

kunnen meespelen moeten enerzijds de regels gekend zijn en niet alle spelregels zijn even 

eenvoudig en toegankelijk. Anderzijds bepalen de spelregels die in het eigen spel van tel zijn hoe 

makkelijk of hoe moeilijk we het ermee hebben om nieuwe spelregels te leren. We hebben het er 

niet altijd gemakkelijk mee onze eigen spelregels in vraag te stellen, of op het spel te zetten. Zo zien 

we dat we het moeilijk hebben mee te spelen in het spel van andere culturele groepen in de 

samenleving zoals migranten. De regels zijn een houvast en maken dat we ons op het spel kunnen 

zetten, ook binnen ons eigen spel. Daardoor kunnen we van tel zijn.  

Maar het herspelen van onze eigen spelen met steeds dezelfde spelregels kan tot verveling leiden. 

Omdat we weten dat er ook andere spelen gespeeld worden?  Of het kan tot frustratie leiden, als de 

spelregels van andere spelen systematisch onbespreekbaar, onzichtbaar of ontoegankelijk zijn. Als 

we zekerheid willen, kunnen de onbekende spelen om ons heen ons onzeker maken. Zo begrepen 

we erfgoedelementen die onze respondenten aanhaalden niet  of zagen we de betekenis ervan niet 

in. We kunnen ons met andere woorden buitenspel gezet voelen.  

Er zijn mensen die zichzelf bewust buiten spel zetten en weigeren deel te nemen aan de spelen die 

de anderen om hen heen spelen. Maar veel mensen lijken een verlangen te koesteren om deel uit te 

maken van een groep of een gemeenschap waarin (zo)veel (mogelijk) mensen zich kunnen 

herkennen. Dan ontstaat de wil om de eigen spelregels universeel te maken. En dat kan. Als we 

macht gaan uitoefenen. De samenleving neemt dan de allures aan van een slechte les lichamelijke 

opvoeding waarbij de helft van de leerlingen er maar wat bijloopt tot de bel gaat en de sportieve 

leerlingen aan zet zijn. Na verloop van tijd verliezen ook deze laatsten de speelkriebel, tenzij ze een 

eigen groepje gaan vormen waarin weer echt gespeeld kan worden. Ten koste van de anderen 

weliswaar, die voor de zoveelste keer aan de kant terecht komen en nog harder naar de bel gaan 

verlangen. Zodat ze ook weer hun eigen spel kunnen gaan spelen. Bovendien biedt de wachttijd aan 

de kant niet veel uitdaging. En dat wekt verveling. Of agressie. Ze staan opnieuw buiten spel. 

Samenspelen is de private of de halfpublieke ruimte gebeurt nog wel omdat we de regels die daarin 

gelden meestal wel kennen. Moeilijker ligt het om een spel te spelen in de publieke ruimte. Het lijkt 

alsof we pleinvrees hebben en alleen maar gaan samen spelen als anderen voor ons bepalen dat we 

nu wel moeten samenspelen in de publieke ruimte. Maar dat spelen heeft dan vaak een doel buiten 

het spel zelf. We worden bijvoorbeeld uitgenodigd op het ontbijt dat voor de wijk is georganiseerd. 

Hopelijk verbetert dat de sfeer in de wijk en zijn er nadien minder klachten. We spelen dan een spel 

waarvan de regels door anderen zijn vastgelegd en waarbij de juiste speler de winnaar wordt, als 

niemand vals speelt tenminste. Of om het met andere woorden te zeggen: als niemand er andere 

waarden en normen op nahoudt en die in het spel brengt. 
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We vermoeden dat het feit dat we ons gemakkelijker in de private of halfpublieke ruimte op het spel 

zetten ook te maken heeft met de aard van de spelen die in de publieke ruimte worden gespeeld. De 

spelen die ons aangeboden worden zijn vaak competitief. Winnen is belangrijk. Dat veronderstelt 

dat de spelers strategen moeten zijn die dus weten hoe je kan winnen. Bovendien krijgt de winnaar 

nadien meer legitimiteit om te spreken. Hetzelfde kan gezegd worden over burgerschap. 

Opvattingen over burgerschap die competitief zijn of die niet naar meer gelijkheid streven, zijn dus 

exclusief van aard omdat ze a priori mensen in een kader proberen te passen en mogelijke nieuwe 

betekenissen op voorhand afsluiten. Al de vormen van burgerschap die we tegen zijn gekomen in 

onze zoektocht, streven bepaalde belangen na. Ze willen ons leren hoe we winnaar kunnen worden. 

Elk een ander soort winnaar weliswaar, maar toch een winnaar.  

Juist deze assumptie van competitie lijkt te verhinderen dat we echt gaan samenspelen. We willen 

onze belangen namelijk op tafel krijgen en niet die van een ander. Dat is een heel andere instelling 

dan de instelling waarmee kinderen samenspelen. Het samenspelen is belangrijker dan wat er 

gespeeld wordt. Het samen-zijn in een gedeeld spel is wat telt. Elk kind zet zichzelf op het spel met 

zijn eigen waarden en normen als bagage door het andere kind tegemoet te treden. In het ont-

moeten dat plaatsgrijpt tussen de verschillende kinderen krijgt het samenspelen vorm. Het is een 

evenwichtsoefening waarbij ieders regels tot een gezamenlijk spel gaan behoren. Wanneer één kind 

zijn regels te fel oplegt aan de anderen, raakt het evenwicht verstoord. Het spel loopt ten einde. Of 

de kinderen gaan samen op zoek naar een nieuw evenwicht. Het is in dit vrije spelen, dat 

desondanks vorm krijgt langsheen de waarden en normen die elk kind erop nahoudt en de wil tot 

samenspelen, dat het samenspelen tot stand komt. 

Wat verschilt van de hierboven beschreven spelpraktijken is de afwezigheid van vooropgestelde 

normen en waarden die door elk kind geïnternaliseerd dienen te worden voor er samen gespeeld kan 

worden. Evenmin is op voorhand duidelijk waartoe het spelen moet leiden en welke waarden en 

normen het spel richting zullen geven. Het spelen vloeit organisch voort uit de interactie die 

plaatsgrijpt tussen de kinderen. De kwaliteit van het spel in het heden primeert op de toekomst. Er 

worden geen hogere doelen vooropgesteld en het staat ieder kind ook vrij al dan niet deel te nemen.  

Doen we er na alle kritiek dan niet beter aan het hele idee rond burgerschap weg te stoppen in een 

doos bij het oude speelgoed op zolder? Burgerschap in een diverse samenleving blijft blijkbaar een 

spel met winnaars en verliezers. Bovendien liggen de winnaars meestal vast op voorhand, tenzij er 

vals gespeeld wordt.  

De beslissing om burgerschap op te bergen, is volgens ons echter niet de juiste beslissing omdat ze 

uitgaat van een te eenzijdige visie op spelen. Misschien moeten we gewoon afstand nemen van de 

spelen die te koop zijn en geld opbrengen. We hebben het dan over de spelen die per dozijnen in de 

rekken opgestapeld liggen en er allemaal min of meer hetzelfde uitzien. Want het zou een 

misvatting zijn burgerschap te herleiden tot dit soort spelen. De opvatting over burgerschap die 
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burgerschap reduceert tot dit soort spelen is volgens ons niet enkel een verenging van het concept, 

maar een misvatting. Een voorgekauwd burgerschapsmodel dat door de staat, een culturele, 

economische, sociale, ecologische… elite is bedacht en door de burger gespeeld dient te worden, is 

een spel waarbij de burger herleid wordt tot een pion of een marionet. Dat idee staat haaks op de 

idee van de burger omdat de pion of marionet zichzelf niet kan bewegen tenzij hij door een 

machtiger iemand bediend wordt. Zoals we gezien hebben bij onze respondenten, volgen zij niet 

zulk voorbepaald pad, maar stippelen ze zelf een eigenzinnige weg uit die voor hen betekenisvol is. 

De marionetten kunnen we dus ook beter op zolder zetten als we anders willen gaan spelen en 

burgerschap op een andere manier willen gaan begrijpen.. 

Hoe kunnen we ons burgerschap dan wel voorstellen? We laten ons best niet inspireren door een 

vergezochte opvatting over burgerschap. Dan komen we waarschijnlijk uit bij een nieuw bordspel. 

Om een vernieuwde opvatting van burgerschap te ontwikkelen kunnen we beter op zoek gaan naar 

iets dat ons allemaal vertrouwd is. Kinderspel bijvoorbeeld.  

Zoals gezegd kunnen we kinderspel omschrijven als vrij spel. Vrij spel omdat er geen pionnen, 

spelborden en boekjes met regels en ook geen winnaars en verliezers zijn. Maar dat betekent niet 

dat vrij spel om het even wat is en geen regels kent. Integendeel.  

Ten eerste is kinderspel gebonden aan tijd. Die tijd kan op verschillende manieren begrepen 

worden. Er is tijd in de zin van tijdperk. We leven in een multiculturele tijd die gekenmerkt wordt 

door diversiteit. Dat impliceert dat verschillende opvattingen van tijd samenkomen. Kinderen 

komen allemaal uit verschillende thuissituaties met andere opvattingen over de tijd en waar het met 

de tijd naartoe moet. In het samenspelen komen dan ook verschillende opvattingen en 

achtergronden samen in één spel, dat een tegenwoordigheid van vandaag aan de dag legt. Het 

samenspelen van kinderen gebeurt niet in het verleden, niet in de toekomt, maar in het heden. Er is 

dus ook tijd in de zin van tegenwoordige tijd. Burgerschap is vaak ingezet om een gevoel van 

samenhorigheid te creëren en dus als een middel om een toekomstig doel te bereiken. Kinderspel 

daarentegen is niet op de toekomst gericht, maar op het heden, op het ‘nu spelen’. Als we 

burgerschap willen herdenken, moeten we misschien op zoek naar een opvatting van burgerschap in 

de tegenwoordige tijd, in het heden. We willen burgerschap niet opnieuw denken in functie van een 

toekomstig doel, maar burgerschap zien als conditie van het zijn. Maar net zoals het samen spelen 

van kinderen geen continue activiteit is, moeten we burgerschap ook niet opvatten als een 

permanente staat van burger-zijn. Met burgerschap als conditie van het zijn bedoelen we eerder de 

conditie waarin het voortdurend mogelijk is om naar voor te treden als burger. Men heeft niet de 

plicht, maar de keuze dat te doen en heeft daar ook de mogelijkheid toe.  

Ten tweede is kinderspel is gebonden aan een bepaalde plaats. Kinderspel voltrekt zich in een 

ruimte tussen kinderen. In die tussenruimte zetten alle deelnemers een stap naar voor vanuit hun 

eigen individuele ruimte om de ander(-en) tegemoet te treden. In die tegemoet-treding spelen de 
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eigen waarden en normen een rol, maar ze zijn niet dwingend. Het naar voor treden in de 

tussenruimte, veronderstelt een ont-moeting van de spelregels van elkeen. Het naar voor treden in 

die ruimte vormt ook de mogelijkheid om de eigen waarden en normen op het spel te zetten. Het 

samenspel is onzeker en oncomfortabel omdat het niet is bepaald door externe normen en waarden, 

maar vorm krijgt vanuit een dialogische houding die geen verstarde regels nastreeft. Zo kan ook in 

een interview nooit in dialoog worden getreden als een onderzoeker vasthoudt aan zijn 

interpretatiekaders. Binnen het samenspelen is de kwaliteit van ‘het samen-zijn’ in de ruimte tussen 

elkaar het enige dat van tel is. Het evenwicht dat er gevonden kan worden, is een broos evenwicht 

dat verstoord raakt vanaf het ogenblik dat een speler zijn eigen regels gaat opdringen. Dan zoekt de 

ruimte opnieuw naar een evenwichtspunt. De tussenruimte die ontstaat in kinderspel is dus, 

evenmin als de tegenwoordige tijd, een permanente conditie. Vertaald naar het burgerschapsspel, 

betekent het enerzijds dat de ruimte waarin we spelen een ruimte is die tot stand komt tussen 

individuen, groepen en gemeenschappen die er elk vanuit hun eigen achtergrond en uit vrije wil 

binnentreden. De publieke ruimte is publiek in de zin dat ze open staat voor iedereen en ook vorm 

krijgt door iedereen die haar betreedt.  

Het is een continue uitdaging om de inclusieve publieke ruimte inclusief en toegankelijk te houden 

voor iedereen. En om dat te bereiken, kunnen we zelf maar één ding doen. We moeten bij onszelf 

beginnen en eerst naar onze eigen houding kijken. We kunnen de nabijheid van de ander tot ons 

mogelijk maken, door onze eigen houding nauwlettend in het oog te houden. We moeten daarbij 

geen verwoede pogingen ondernemen om naar de ander toe te treden en hem iets te willen 

‘vertellen’ of ‘meegeven’, zoals pedagogen gebruikelijk doen. We kunnen onszelf wél een bepaalde 

houding geven die het mogelijk maakt ons in dialoog met de ander te treden. De nabijheid tot de 

ander moeten we niet opvatten als een situatie van comfort, maar eerder als een situatie van 

discomfort. Die nabijheid confronteert ons met ons eigen anders-zijn en onze onwetendheid over de 

ander. In deze positie van onzekerheid, kunnen we wel tot de ander komen. Niet om hem te be-

grijpen of te vatten, wel om elkaar te ontmoeten in het verschil. Deze wederzijdse ervaring van 

verschil creëert de mogelijkheid tot nabijheid.  

5.2.1 Het educatieve aspect van burgerschap  

De voorgaande vergelijking tussen burgerschap en kinderspel kan implicaties hebben voor de rol 

van de pedagoog in de samenleving en de houding die de pedagoog daarin kan aannemen.  

Wie is de pedagoog?  

Ten eerste kan de pedagoog niet langer gezien worden als een deskundige die boven de andere 

staat, maar wordt hij een medespeler in ruimte en tijd. Dat betekent dat hij ook naar voor treedt uit 

zijn eigen spel om deel te nemen aan het samenspel. Daarbij komen zijn zekerheden op het spel te 
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staan en neemt hij een kwetsbare positie in. Een voorwaarde om zich in het spel te begeven, is zich 

moedig te tonen en af te stappen van een star geloof in de eigen deskundigheid.  

Voor een pedagoog gaat het er niet om anderen te brengen tot zijn eigen spelregels in een soort 

streven naar universaliteit, maar hij stelt zich bloot om geraakt te kunnen worden door het binnen 

stappen in een tussenruimte waarin ook de ander zich bevindt. Om te kunnen binnentreden en tot 

een ontmoeting te komen met wat zich aandient, zal hij zijn belangen achterwege laten. Het eigene 

aan de ont-moeting, is het niet-dwingende karakter ervan. Hij verplaatst zich op voor hem onbekend 

terrein en weet op voorhand niet welke richting de ontmoeting zal uitgaan. In het zich open stellen 

voor de ontmoeting met de ander, creëert hij de mogelijkheid om geconfronteerd te worden met 

andere spelregels en daaraan deel te nemen.  

Ten tweede is de pedagoog in de relatie die hij aangaat met de andere spelers in de publieke ruimte, 

de semi-publieke ruimte en de private ruimte, steeds bekommerd om tijd en ruimte. Zijn 

handelingen zijn gericht op de tegenwoordige tijd. Vanuit die houding geeft hij ook de ruimtes 

waarin hij zich begeeft, vorm. Hij tast de grenzen af van de publieke ruimte waardoor openingen en 

raakvlakken zichtbaar worden. Hij kan deze plekken alleen ont-dekken door af te wijken van de 

voorbepaalde wegen op de kaart en zijn eigen weg te gaan. Waar de pedagoog erin slaagt grenzen 

van de publieke ruimte over te steken, worden potentiële openingen gecreëerd. Hij is er niet in 

geïnteresseerd de ander te overhalen zijn stem te laten horen en zichtbaar te worden in de publieke 

ruimte. De pedagoog is er in tegenstelling wel mee begaan om bij zichzelf na te gaan hoe hij de 

toegang kan vrijmaken. Het is aan de ander te bepalen of hij al dan niet wil toetreden. Hij gaat een 

dialogische relatie aan wat betekent dat hij niet pretendeert waarheidsuitspraken te doen en niemand 

kan verplichten deel te nemen. Zijn enige verantwoordelijkheid ligt in de zorg voor zijn houding. 

Door zijn medespelers als gelijken te benaderen, maakt hij hen vrij. Ze krijgen de mogelijkheid hun 

eigen weg te gaan en zichzelf te zijn.  

Waar is de publieke ruimte?  

Ook de publieke ruimte kan nu op een andere manier gedacht worden. We kunnen haar zien als een 

plaats voor vrij spel in die zin dat men steeds de keuze heeft om mee te spelen of niet. Er gelden 

geen verplichtingen tot verbintenis. We verstaan vrij spel ook in die zin van geen voorbepaalde 

regels die ons doen en laten bepalen. In ieders eigen leven wordt een spel gespeeld met bepaalde 

regels die als vanzelfsprekend geleefd en gespeeld worden. Door zich bewust te worden van de 

eigen regels, kunnen ook de regels van anderen zichtbaar worden. Enkel door te weten wat de eigen 

regels zijn, kunnen regels van anderen op zichzelf verschijnen, zonder automatisch in het eigene te 

worden ingepast. Het kan in de publieke ruimte niet gaan om een plicht tot spelen. We weten 
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immers dat we vaak enkel meespelen indien een niet-meedoen een straf inhoudt. Zo zijn er 

bijvoorbeeld politieke en maatschappelijke spelen zoals verkiezingen en inburgeringscursussen 

waartoe we worden bewogen door de omringende maatschappelijke verwachtingen en plichten. Het 

gaat in de publieke ruimte dan ook telkens om een wil tot samenspelen. Dat samenspel kan enkel en 

alleen gebeuren uit de zin om mee te spelen. Enkel wie zin heeft en wil meespelen, kan zich in het 

spel begeven en aandacht schenken aan de eigen spelregels en die van anderen die ook willen 

meespelen. De publieke ruimte nodigt daar enkel toe uit en biedt de mogelijkheid aan tot het spelen 

van verschillende spelen.  

Erfgoed als speelgoed 

Wat houdt dit in voor erfgoed zelf? In onze opvatting van burgerschap als kinderspel, kunnen we 

erfgoed zien als speelgoed. Erfgoed ontleent zijn waarde aan de mogelijkheid om de wereld te leren 

(ver)kennen en er betekenis aan te geven. Maar we hebben het wel over een specifiek soort 

speelgoed. Het gaat niet om een spel dat maar één bepaalde vorm kan aannemen (zoals een 

spelbord, computerspelletjes,...). In zulke spelen spelen mensen niet echt samen, maar spelen ze elk 

voor zich een spel waarbij de vorm al bepaald is door de spelregels. Het is met andere woorden niet 

bedoeld om er een eigen weg mee in te gaan en in overleg te treden met elkaar. Wij hebben het hier 

over een anders soort speelgoed dat vrij ongedefinieerd is en dat naargelang het spel een andere 

betekenis kan krijgen. Zo kan een pop in verschillende tafereeltjes gebruikt worden naargelang de 

inspiratie van de spelers of naargelang de spelvorm die op gang komt tussen de verschillende 

spelers. Het gaat bij erfgoed dus eerder om een fantasiespel, los van de objecten zelf. De pop kan 

een imaginaire pop worden die niet fysiek bestaat buiten het hoofd van het spelende kind, terwijl 

het spel op zich blijft standhouden. Het gaat om een immaterieel spel of om voorwerpen die een 

bepaalde vrijheid laten in hoe je ermee aan de slag kan gaan. Erfgoed op deze manier opgevat, is als 

speelgoed dat verschillende vormen kan aannemen wanneer andere actoren en andere regels in het 

spel worden gebracht. Erfgoed speelt hier dan ook een heel andere rol dan in de 

burgerschapspraktijken die we hebben besproken. Het staat niet in functie van een bepaalde 

opvatting over goed burgerschap, maar genereert de mogelijkheden tot nieuwe en andere 

spelvormen in de al dan niet publieke ruimte. De betekenis van erfgoed is dan ook niet vast, maar 

verandert doorheen het spel waarin het een plaats krijgt.  
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Bijlage 1 Interviewleidraad Congolese Case 

Interviewleidraad Congolese Case 

1. Personalia 

1.1 Quel est votre nom ?  

1.2 Quel âge avez-vous ?  

1.3 Est-ce que vous êtes marié(e) ?  

1.4 Avez-vous des enfants ?  

1.5 Quel est votre métier ?  

2. Vie en Belgique : la vie en quartier 

2.1  Depuis quand est-ce que vous vivez en Belgique ? 

2.2  Où est-ce que vous habitez maintenant ?  

2.3 Depuis quand est-ce que vous vivez là ? 

2.4 Qu’est ce que vous faites dans votre quartier ?  

aller au magasin 

aller dans un café 

rencontrer des amie(e)s 

2.5 Est-ce que vous aller à Matonge ? 

 

3. Lien avec le Congo 

3.1 Est-ce que vous retournez encore au Congo ? 

3.2 En venant en Belgique, avez-vous apporté du Congo des choses que vous vouliez garder 

pour le futur ?  

3.3 Qu’est ce que vous en faites ?  

3.4 Est-ce que vous vous sentez Belge , Congolais, Africain, ou autre chose ?  

 

4. Identification du migrant à son univers culturel 

4.1 Quand vous habitiez au Congo, qu’est-ce qui était important pour vous ?  

4.2 Qu’est-ce qui, une fois venu(e) en Belgique, est devenu important pour vous ?  

4.3 Qu’est-ce que vous voulez garder pour le futur ?  

 

5. Participation à une espace publique  

5.1 Avez-vous beaucoup de rencontres avec des personnes d’origine Belge ? 

5.2 Et peut être  avez-vous des contacts avec des personnes  d’autres origines ? Lesquelles ?  
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6. Vie culturelle du sujet 

6.1 Est-ce vous êtes intéressé par des activités culturelles ? 

6.2 Allez-vous voir des expositions, dans un musée par exemple ?  

Lesquelles ?  

6.3 Est-ce que vous participez à certaines de ces activités culturelle comme spectateur ? 

 Comme animateur ?  

Pourquoi ?  

Qu’est-ce vous y attire ?  

6.4 Dans toutes ces activités culturelles, qu’est-ce qui manque à votre avis ?  

Quel genre ?  

Pour qui ? 

En	  vue	  de	  quoi	  ? 
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Bijlage 2 Interviewleidraad Ecuadoraanse immigranten in België 

Interviewleidraad 
Interviews met Ecuadoraanse immigranten in België. 

 

1. Achtergrond 
Eerst achtergrond bevragen (hoe lang al hier, met wie gekomen, waarom gemigreerd, arbeids- en 

gezinssituatie,…) Kan eventueel ook bruikbaar zijn omdat we hebben gesteld dat erfgoed sociaal is 

opgedeeld. De achtergrond van mensen bepaalt mee met welke soorten erfgoed ze zich spontaan 

identificeren. 

 

1. Hoe lang woon je al hier? 
 

2. Met wie ben je naar hier gekomen en met wie woon je nu samen? Getrouwd, kinderen,…  
 

3. Waarom ben je/ zijn jullie gemigreerd? 
 

4. Ben je aan het werk en zoja wat doe je? Wat deed je ginder?  
 

5. Heb je contacten met andere Ecuadoranen hier? (familie, vrienden, kennissen,…)  
 

6. … 
 

2. Meegebracht erfgoed  
Wat meegenomen? Waarom? Betekenis? Functie? Heeft het invloed op leven hier? … 

 

2.1 Materieel 

 

1. Wat vind je belangrijk om te bewaren?  
 

2. Heb je bewust bepaalde voorwerpen (sier- of gebruiks- of…) meegenomen naar België?  
- Indien ja: Wat? Waarom? Betekenis? Heb je het nog steeds? … 

- Indien nee: Waarom niet? Heb je toch bepaalde voorwerpen van ginder in huis staan (bijv. 

cadeau)?  

 

3. Hebben deze voorwerpen hier dezelfde betekenis als ze ginder hadden?  
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4. Worden ze op dezelfde manier gebruikt als ginder?  
 

5. Ken je mensen die dezelfde elementen in hun huis hebben of bewaren? (voorwerpen 
kunnen een gevoel van verbondenheid of behoren tot iets opwekken) 

 

6. Heb je iets meegenomen uit je geboorteomgeving/ouderlijk huis? Welke betekenis hebben 
die elementen op dit moment nog voor jou? (genetisch erfgoed) 

 

7. Nemen ze een centrale/belangrijke plaats in binnen het huis?  
 

8. Zou je het erg vinden moesten ze er niet meer zijn?  
 

9. Kan je een voorwerp aantonen waar je erg veel belang aan hecht? (of ik zoek een 
opvallend/typisch voorwerp in de woonkamer) Wat is het verhaal daar rond… Wat is het, 
van wie, waarom meegenomen, wordt er iets mee gedaan,…? 

 

10. …  
 

2.2 Immaterieel 

 

1. Heb je bepaalde gebruiken meegenomen? (voeding, religie, …) 
 

2. Vier je feesten hier op dezelfde manier als ginder of zijn er verschillen? Vier je in intieme 
kring of zijn er sommige feesten waar je samenkomt met meerdere mensen: Ecuadoranen of 
Belgen?  

 

3. Hoe beleef je de feesten hier? (Voetbal, cumpleaños, dia de los muertos/difuntos, 
familieuitstapjes met typische gerechten, mama negra, 6 de diciembre, quinceañera, 
carnaval, pascua con fanesca, año viejo: uvas, viudas,... ) Hebben ze dezelfde betekenis 
voor je als ginder? (latino-gemeenschap tov Ecua-gemeenschap) 

 

4. Indien je nog een feest viert zoals ginder kan je dan eens omschrijven hoe dat in zijn werk 
gaat? Wat is er juist zo anders of typisch aan? Welke gebruiken komen er piepen? …  

 

5. Geef je bepaalde gebruiken door aan de volgende generatie? Vertel je bijvoorbeeld typische 
verhalen aan de kinderen? Heeft het voor hen dezelfde betekenis?  

 

6. Hecht je zelf ook nog belang aan tradities, gebruiken, waarden en normen die je van thuis 
uit hebt meekregen? (Identificeren de immigranten zich met het zachte erfgoed dat ze 
meekregen?) 

 

(Geven onze respondenten uiting van grenzen met de oorspronkelijke bewoners van het 
immigratieland België? Gaat het om mentale grenzen of maken zo ook melding van fysieke 
grenzen?) 
 

2.3 Betekenis 
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1. Hoeveel belang hecht je aan het bewaren van elementen van je eigen cultuur? Ben je er 
bewust mee bezig? (of indien niet: heb je er bewust voor gekozen niets mee te nemen? ) 

 

2. Heeft dit een invloed op je immigratie in België gehad?  
 

3. Is er iets van de Ecuadoraanse cultuur dat je nooit zou willen opgeven? Waarom niet/wel?  
 

4. Is er iets dat je spijtig vindt dat je het hebt opgegeven of moest opgeven door 
omstandigheden?  

 

5. Denk je dat deze culturele voorwerpen, gebruiken en feesten voor altijd deel zullen 
uitmaken van je leven hier?  

 

 

3. Contacten met thuisland 
 

1. Ga je nog regelmatig terug naar Ecuador? Hoe lang blijf je dan ginder?  
 

2. Is er al eens bezoek van ginder geweest?  
 

3. Bel (internet, …) je regelmatig met familie/vrienden?  
 

4. Krijg je dingen opgestuurd? (verjaardag, Kerst,…)  
 

5. Mis je Ecuador/familie/vrienden? Maakt meer contact het gemis minder?  
 

6. Eventueel: indien je geen contact meer hebt, is dit dan bewust? Heeft het een invloed op 
hoe je je cultuur ervaart?  

 

 

4. Belgisch erfgoed 
 

1. Heb je ook Belgische voorwerpen in huis? Waarom heb je ze/ bewaar je ze? (of 
gebruiksvoorwerp: kende je dit ginder?) is er iets waar je speciaal veel waarde aan hecht?  

 

2. Ga je soms naar één of ander Belgisch feest? (verjaardag, trouw, doop, dorpsfeest, …) Zie 
je verschillen met feesten ginder? Of verschillen met hoe jij eenzelfde feest zou vieren? 
Vind je het aangenaam om er naartoe te gaan?  

 

3. Wat doe je zoal in je vrije tijd? (Welke contacten met Belgen? Dagelijks of niet? Ook 
vriendschappelijk of enkel zakelijk? ) Ben je lid van een of andere groepering? 
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Hobby/sportclub/… Rond wat zijn ze actief? (hoe er terechtgekomen? Vrienden hebben? 
…) 

 

4. Ga je soms naar een (Vlaams) theater, museum, film, concert, festival, …? Zijn deze anders 
dan in Ecuador? Waarom ga je er naartoe? (omdat ginder ook? of om België wat te leren 
kennen? Of…) 

 

5. Wat vind je in het algemeen van de 'Belgische cultuur'? Wat valt je op? Wat vind je leuk en 
minder leuk?  

 

6. Heb je enige nostalgie naar je thuisland? Mis je het? 
 

7. Voel je je hier thuis? Voel je je op één of andere manier 'Belg'? Of voel je je vooral 
‘Ecuadoraan in België’? (of latino, of wereldburger,…)  

 

8. Wat zou je van hier mee naar ginder nemen?  
 

 

5. Evolutie 
 

1. Merk je zelf verschil in wat je belangrijk vindt/bijhoudt/doet/gebruikt/eet/... sinds je 
aankomst? Is het met andere woorden veranderd over de jaren heen?  

 

2. Had je in het begin nog meer voorwerpen van Ecuador? Hechte je toen meer belang aan de 
gebruiken van ginder?...  

 

 

 

Guía de entrevista 2 
Entrevistas con Ecuatorianos en Belgica. 

 

1. El fondo 
 

1. Desde cuando vivies aqui? 
 

2. Con quien has venido para aqa y con quien vives por el momento? Casado, hijos,...  
 

3. porque has/han emigrado? 
 

4. estas trabajando y si es el caso que haces? Que hacias alla? 
 



153 

5. tienen contactos con otros ecuatorianos aqui? (familia, amigos, conocidos,...) 
 

2. heritage traido 
 

2.1 Material  

 

1. que encuantras importante para guardar?  
 

2. has concientemente traido objetos (de uso o de adorno) a belgica? 
-‐ si es que si: que? Porque? Significado? Todavia lo tienes? 
-‐ Si no: porque no? sin embargo tienens algunos objetos de alla aqui en casa (ej. Regalo)? 

 

3. esos objetos tienen el mismo significado aqui como alla? 
 

4. estan usados de la misma manera como alla? 
 

5. conoces a personas que tienen o guardan los mimos elementos en la casa?  
 

6. has llevado algo de tu environmiento de nacimiento/casa parental/donde paso su infancia? 
Que significado tienen esos elementos en ese momento para ti?  

 

7. ocupan un espacio central/importante dentro de tu casa? 
 

8. te importaria si ya no fueron ahi?  
 

9. me puedes indicar un objeto a la cual des mucha importancia (of ik zoek iets) que historia 
tiene.. que es, de quien , porque traido, se usa,...?  

 

2.2 imaterial 

 

1. has traido ciertos costumbres? (comida, religion,...) 
 

2. celebras fiestas aqui de la misma manera como alla o son festejados diferentes? Celebras en 
circulo intima (gente cercana) o hay algunos fiestas en las cuales te reunes con mas gente: 
ecuatorianos o belgas? 

 

3. cual es tu experiencia con las fiestas aqui? (futbal, cumpleanos, dia delos muertos, salida 
con la faimia con platos tipicos, mama negra, 6 de diciembre, quinceanera, carnaval, pascua 
con fanesca, ano viejo: uvas, viuda,...) tienen el mismo significado para ti como alla? 
(comunidad latino versus ecuados) 

 

4. si todavia celebras una fiesta como alla, puedes describir como es eso? Que es lo diferente o 
tipico en ello? Cuales costumbres se manifiestan ahi? 
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5. sabes pasar ciertos costumbres a la proxima generacion? Por ejemplo cuentas historias 
tipicas a tus hijos? Para ellos tiene el mismo significado?  

 

6. todavia te importan las tradiciones, costumbres, valores, que has llevado desde tu casa?  
 

2.3 significado 

 

1. cuanto importancia das al guardar elementos de tu proMarie-Louise cultura? Te preocupes 
de eso concientemente? (o sino: has concientemente elejido no llevar nada?) 

 

2. eso ha tenido o tiene un impacto en tu imigracion en belgica? 
 

3. hay algo de la cultura ecuatoriana que nunca te podria faltar? Porque no/si? 
 

4. hay algo que te da pena aver tenido que dejarlo por circunstancias? 
 

5. piensas que esos objetos culturales, costumbres y fiestas para siempre seran parte de tu vida 
aqui?  

 

 

3. contactos con pais de origen 
 

1. viajes frequentemente para el Ecuador? Para cuanto tiempo te quedas ahi? 
 

2. ya has tenido visita de alla? 
 

3. llamas (o internet) frequentemente con tu familia/amigos? 
 

4. te han enviado cosas? (cumple, navidad,...) 
 

5. extranas al ecuador/familia/amigos? Mas contacto reduce la perdida?  
 

6. eventualmente: si ya no tienes contacto, eso es concientemente? Eso afecta tu experiencia 
de tu cultura?   

 

 

4. heritage belga 
 

1. a veces vas a alguna fiesta belga? (cumple, boda, bautiso, fiesta de pueblo,...) ves una 
diferencia con las fiestas de alla? O diferencia con como tu celebrarias una misma ocacion? 
Te gusta ir?  
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2. que no mas sabes hacer en tu tiempo libre? (que contactos con belgas? Diariamente o no? 
amigos o trabajo?) eres miembro de algun grupo? Hobby/deportes/... que hacen? (como has 
llegado ahi?) 

 

3. te vas a veces al teatro, museo, pelicula, conciertos, festivales,...? esos son diferentes de los 
en ecuador? Porque te vas? (porque alla tambien? O para conocer belgica un poco? O...) 

 

4. tambien tienes objetos tipicamente belgas en tu casa? Porque los tienes/has guardado? (o 
objeto de uso: eso ya conocias alla? Frietketel) hay algo a cual le des mucho valor?  

 

5. que piensas en general de la ‘cultura belga’? que notas? Que encuentras agradable y que 
no? 

 

6. sientes alguna nostalgia a tu pais de origen? Lo extranas? 
 

7. te sientes en casa aqui? Te sientes de alguna manera ‘belga’? O mas que todo ‘ecuatoriano 
en belgica’? (o latino, o paisano del mundo/cosmopolitano) 

 

8. que llevarias desde aqui para alla? 
 

 

5. Evolucion 
 

1. ves un cambio en lo que encuentras importante/que guardes/haces/usas/comes/... desde tu 
llegada? Eso ha cambiado con los anos? 

 

2. en el principio todavia tenias mas objetos del ecuador? En el principio te importaria mas los 
costumbres de alla?...  
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Bijlage 3 Interviewleidraad Ecuadoranen in Ecuador 

 

Interviewleidraad 
Interviews met Ecuadoranen in Ecuador. 

 

1. Achtergrond 
Eerst kort de achtergrond bevragen om de persoon te situeren. Kan eventueel ook bruikbaar zijn 

omdat we hebben gesteld dat erfgoed sociaal is opgedeeld. De achtergrond van mensen bepaalt mee 

met welke soorten erfgoed ze zich spontaan identificeren. 

 

1. Hoe ziet je gezinssituatie eruit? Ben je getrouwd, kinderen,…?  
 

2. Ben je aan het werk en zoja wat doe je? (studie) 
 

3. Ken je mensen (familie/vrienden) in het buitenland? alleszins mijn contactpersoon in 
Belgie, daarnaast nog andere?  

 

4. … 
 

2. Mijn erfgoed  
 

2.1 Materieel 

 

1. Wat vind je belangrijk om te bewaren?  
 

2. Aan welke voorwerpen hecht je veel belang? Wat betekenen ze voor jou? Doe je er iets 
mee?  

 

3. Nemen ze een centrale/belangrijke plaats in binnen het huis?  
 

4. Zou je het erg vinden moesten ze er niet meer zijn?  
 

5. Ken je mensen die dezelfde elementen in hun huis hebben of bewaren? Geven deze 
voorwerpen je het gevoel van verbondenheid of het behoren tot iets?  

 



158 

6. Heb je iets (letterlijk of figuurlijk) meegenomen uit je geboorteomgeving/ouderlijk huis? 
Welke betekenis hebben die elementen op dit moment voor jou? (Hechten ze nog belang 
aan tradities, gebruiken, waarden en normen die ze van thuis uit meekregen?) 

 

7. Kan je een voorwerp aantonen waar je erg veel belang aan hecht? (of ik zoek een 
opvallend/typisch voorwerp in de woonkamer) Wat is het verhaal daar rond… Wat is het, 
van wie, wordt er iets mee gedaan, betekenis…? 

 

8. Stel: je zou migreren naar het buitenland voor langere tijd, wat zou je allemaal meenemen? 
Wat zou je niet kunnen/willen missen? En is er iets wat je zonder veel problemen zou 
kunnen opgeven?  

 

2.2 Immaterieel 

 

1. Wat doe je zoal in je vrije tijd? (cultuur, sport, familie, vrienden,…)  
 

2. Met wie ga je om? Met wie vier je feest? Met wie ga je uit? Bij wie ga je op bezoek? … 
 

3. Ben je lid van een of andere groepering? Hobby/sportclub/… Rond wat zijn ze actief? (hoe 
er terechtgekomen? Vrienden hebben? …) 

 

4. Ken je enkele gebruiken noemen die je typisch vindt voor jou of de Ecuadoranen in het 
algemeen? (voeding, religie, …) Iets dat mee ‘de cultuur’ van hier bepaald? Doe je daaraan 
mee?  

 

5. Welke feesten vier je zoal? Doe je dit in intieme kring of zijn er sommige feesten waar je 
samenkomt met meerdere mensen? (Ik kies er één uit en vraag naar de betekenis, rituelen, 
typische aspecten,… )  

 

6. Ik bevraag enkele feesten en gebruiken (die ik zelf heb geobserveerd): nemen ze eraan deel 
en tot op welke hoogte? (Voetbal, cumpleaños, dia de los muertos/difuntos, 
familieuitstapjes met typische gerechten, mama negra, 6 de diciembre, quinceañera, 
carnaval, pascua con fanesca, año viejo: uvas, viudas,... ) 

 

7. Hoe beleef je de feesten? Hecht je er veel belang aan? Welk gevoel geven ze je?  
 

8. Ken je iets van de geschiedenis/volksverhalen van Ecuador? Interesseert het je? Tegen wie 
vertellen, met wie delen, van wie gehoord? (Mensen voelen zich meer deel van een groep 
wanneer ze het verleden ervan kennen en bereid zijn dat verleden mee in stand te houden en 
te bewaren. Dat creëert een gevoel van behoren.)  

 

9. Geef je bepaalde gebruiken door aan de volgende generatie? Vertel je bijvoorbeeld typische 
verhalen aan de kinderen? Heeft het voor hen dezelfde betekenis?  

 

10. Zou je het erg vinden moesten bepaalde gebruiken/feesten na een tijdje vervagen of 
vervangen worden door andere?  
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11. Indien je zou migreren, zou je dan deze feesten en gebruiken in je nieuwe land willen 
blijven beleven?  

 

2.3 Betekenis 

 

1. Hoeveel belang hecht aan het bewaren van elementen van je eigen cultuur? Ben je er 
bewust mee bezig? (of indien niet: kies je daar bewust voor, is het je zo geleerd,…? ) 

 

2. Hebben deze elementen invloed op je manier van leven? Zijn ze belangrijk voor jou als 
Ecuadoraan?  

 

3. Voel je jezelf Ecuadoraan en hoe uit zich dat? Voel je jezelf Latino en hoe uit zich dat? Wat 
heb je gemeen met ‘de anderen’? (Identificeren met erfgoed van die grotere groep 
(latinos)?) 

 

4. Is er iets van de Ecuadoraanse cultuur dat je nooit zouden willen opgeven? Waarom 
niet/wel?  

 

5. Is er iets dat je spijtig vindt dat je het hebt opgegeven of moest opgeven door 
omstandigheden? (bijv. iets dat vroeger wel nog werd gedaan, maar misschien wat is 
uitgestorven?) 

 

6. Denk je dat deze culturele voorwerpen, gebruiken en feesten voor altijd deel zullen 
uitmaken van je leven? Wil je er zelf actief aan meewerken ze in stand te houden?  

 

7. Denk je dat migratie iets zou veranderen aan de manier waarop je je cultuur beleeft?  
 

3. Contacten met emigranten 
 

1. Heb je contact met familie/vrienden in het buitenland? Hoe regelmatig? En op welke 
manier?  

 

2. Stuur je hen dingen op? Wat dan?  
 

3. Krijg je van hen dingen opgestuurd?  
 

4. Merk je van hieruit een verschil in hun leven? Heb je zicht op hoe zij hun cultuur ginder 
beleven?  
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Guía de entrevista  
Entrevistas con Ecuatorianos en Ecuador. 

 

 

1. El fondo 
Cuestionar el fondo.  

 

1. Como es su situacion famliar? Eres casado, hijos,…  
 

2. Esta trabajando? Y si es el caso en que trabaja?  
 

3. Conoce gente (familia/amigos) en el exterior? (alleszins mijn contactpersoon in Belgie, 
daarnaast nog andere?)  

 

4. … 
 

2. Mi herencia 
 

2.1 Material 

 

1. Que encuentras importante para guardar?  
 

2. Cual objetos tienen mucho valor para ti? Que significan para ti? Sabes hacer algo con los 
objetos?  

 

3. Ocupen un espacio central/importante dentro de tu casa?  
 

4. Te importaria si ya no fueran ahi?  
 

5. Conoces personas que tienen o guarden los mismos elementos en su casa? Esas cosas te den 
el sentido de partenecer a algo/de unida/estar alinado a algo?  

 

6. Has llevado algo desde tu hogar/environmiento de nacimiento? Que significado tienen estos 
elementos para ti en este momento? (Hechten ze nog belang aan tradities, gebruiken, 
waarden en normen die ze van thuis uit meekregen?) 

 

7. Puedes indicarme un objeto a cual le des mucho valor? (of ik zoek een opvallend/typisch 
voorwerp in de woonkamer) Cual es la historia acerca del objeto… que es, de quien, se 
hace algo con eso, significado…? 

 



161 

8. Ponte: Te migrarias para el exterior por un tiempo largo, que cosas te llevarias? A qué no 
podrias/querias faltar alla?  Y en cambio hay algo que sin muchos problemas te podria 
manquar/no te haria falta?  

 

2.2 Imaterial 

 

1. A que te dedicas en tu tiempo libre? (cultura, deportes, familia, amigos,…) 
 

2. Con quien te encuentras? Con quien celebras fiestas? Con quien sales? A quien visitas? … 
 

3. Eres miembro de algun grupo? Hobby/de deportes/… A que se dedicen? (hoe er 
terechtgekomen? Vrienden hebben? …) 

 

4. Puedes contarme de algunos costumbres que encuentres muy tipico para ti o para los 
Ecuatorianos en general?  (comida, religion, …) Hay algo que realmente define la cultura 
del Ecuador? Compartes en eso?  

 

5. Que fiestas sabes festejar? Lo haces solo con gente muy cercana o hay algunas fiestas en las 
cuales te sabes reunir con mas gente? (Ik kies er één uit en vraag naar de betekenis, rituelen, 
typische aspecten,…)  

 

6. Ik bevraag enkele feesten en gebruiken (die ik zelf heb geobserveerd): nemen ze eraan deel 
en tot op welke hoogte? (Voetbal, cumpleaños, dia de los muertos/difuntos, 
familieuitstapjes met typische gerechten, mama negra, 6 de diciembre, quinceañera, 
carnaval, pascua con fanesca, año viejo: uvas, viudas,... ) 

 

7. Cual es tu experiencia con las fiestas aqui? (Hoe beleef je de feesten hier?) Concede una 
gran importancia para usted? Que sentido te dan? Como te hacen sentir?  

 

8. Sabes algo de la historia/historias de pueblo del Ecuador? Te interesa? A quien lo sabes 
contar, con quien lo compartes, de quien has escuchado? (Mensen voelen zich meer deel 
van een groep wanneer ze het verleden ervan kennen en bereid zijn dat verleden mee in 
stand te houden en te bewaren. Dat creëert een gevoel van behoren.) 

 

9. Sabe pasar algunos costumbres para la proxima generacion? Por ejemplo sabes contar unas 
historias tipicas a los ninos? Para ellos tienen el mismo significado?  

 

10. Te importaria si algunos costumbres/fiestas se faden o serian sustituyidos para otros?  
 

11. Si te migrarias, te gustaria seguir a vivir (beleven) las fiestas y costumbres en tu nuevo 
pais?  

 

2.3 Significado 
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1. Que tan importante encuentres guardar elementos de tu proMarie-Louise cultura? Lo haces 
conscientemente? (O sino: prefieres conscientemente de no hacerlo? O lo has aprendido 
asi,…?)  

 

2. Esos elementos influyen tu manera de vida? Tienen/son importancia para ti como 
Ecuatoriano?  

 

3. Tu te sientes Ecuatoriano y como se ve/manifiesta/expresa eso? Te sientes Latino y como se 
ve/manifiesta/expresa eso? Que tienes en comun con los ‘Otros’? (te identificas con la 
cultura del grupo grande?) 

 

4. Hay algo de la cultura Ecuatoriana que nunca te podria faltar, o nunca quisieras perder? 
Porque no/si?  

 

5. Hay algo que te de pena averlo perdido/olvidado o tenias que dejar vivirlo por 
circunstancias? (ej. Algo que antes si se hico, pero que ahora ya no sigue siendo parte de la 
cultura, o que ya no es lo mismo?)  

 

6. Crees que objetes culturales/costumbres y fiestas para siempre serian parte de tu vida? 
Quieres participar activamente para mantenerlos?  

 

7. Crees que la migracion cambiaria algo a la manera en que vives tu cultura?  
 

3. Contactos con emigrantes  
 

1. Sigues en contacto con familia/amigos en el exterior? Es frequente? En que manera 
mantienen el contacto?  

 

2. Les envies cosas? Que cosas?  
 

3. Ellos te mandan cosas?  
 

4. Te ocure desde aqui que han cambiado algo en su vida por estar viviendo alla? Sabes algo 
de como viven su cultura alla?  
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Bijlage 4 Fiche respondenten Ecuador - België 

Registratiefiche audio/ video/ foto 

	  

MEESTERPROEF/	  TÉSIS	   De	  immigrant	  en	  erfgoed	  -‐	  Case	  Study:	  Ecuador	  

OPNAME/	  GRABACIÓN	   AUDIO	   VIDEO	   FOTO	  

DATUM/	  FECHA	   	  

PLAATS/	  LUGAR	   	  

TAAL/	  IDIOMA	   	  

	  

VOORNAAM/	  PRENOMBRE	   	  

FAMILIENAAM/	  APELLIDO	   	  

GESLACHT/	  SEXO	   	  

STRAAT	  +	  NR/	  CALLE	  +	  NUMERO	   	  

POSTCODE	  +	  GEMEENTE/	  CODIGO	  

POSTAL	  +	  CIUDAD	  

	  

TELEFOON/	  TELEFONO	   	  

EMAIL/	  DIRECCION	  EMAIL	   	  

BEROEP/	  PROFESION	   	  

GEBOORTEDATUM/	  FECHA	  DE	  

NACIMIENTO	  

	  

GEBOORTEPLAATS/	  LUGAR	  DE	  

NACIMIENTO	  

	  

NATIONALITEIT/	  NACIONALIDAD	   	  

(LEEFT	  IN	  BELGIE	  SINDS/	  VIVE	  EN	  

BELGICA	  DESDE)	  

	  

Ik	  ben	  op	  de	  hoogte	  van	  deze	  opname	  en	  geef	  toestemming	  aan	  de	  student	  om	  van	  deze	  opname	  gebruik	  te	  maken	  in	  

het	  kader	  van	  zijn/haar	  meesterproef.	  De	  persoonlijke	  gegevens	  zijn	  strikt	  vertrouwelijk.	  

Soy	  consciente	  de	  esta	  grabación	  y	  doy	  permiso	  al	  estudiante	  para	  usarlo	  para	  su	  tesis	  universitaria.	  Los	  datos	  

personales	  son	  strictemente	  confidencial.	  	  

	  

Datum/fecha:	  	   	   	   	   Handtekening/firma:	  
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Bijlage 5 Analyseschema 

 

VERTICALE ANALYSE (portret van erfgoed en migratie) 

 

Materieel- immaterieel 

 

 

Kunst- volkscultuur 

 

 

Officieel- onofficieel 

 

 

Positief- negatief 

 

 

1.  

Wat is erfgoed voor 

onze respondenten?  

(descriptief) 

Matriarchaal- patriarchaal 

 

 

Bewaren- beleven 

 

 

Individu- gemeenschap 

 

 

2.  

Omgang met 

erfgoed door onze 

respondenten 

(descriptief) 

 

Verleden- toekomst 

 

 

 

 

Rugzakmetafoor 

 

 

 

Filtermetafoor 

 

 

3. CONCLUSIE 

 

3.1 Migratie & 

erfgoed 

(interpretaties van 

de twee vorige 

puntjes) Weef-, roer-, en mengmetafoor 

 

 

Individueel (descriptief)  

 

 

Collectief (descriptief) 

 

 

Reflexief (interpretatief) 

 

 

3.2 Erfgoed en 

identiteit 

 

 

Desidentificatie (interpretatief)  
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HORIZONTALE ANALYSE (burgerschap en gemeenschap) 

Welke rol speelt erfgoed bij identiteitsvorming? 

Welke ruimtes treden naar voor in het bewaren/beleven van erfgoed? 

Van welk soort burgerschap is er sprake?  

Contacten met thuisfront 

 

 

Nieuwe migranten 

 

 

Generatieaspect 

 

 

Infrastructuur erfgoed in het immigratieland 

 

 

Assimilatie 
 

 Integratie  

Etnisch 
pluralisme 
 

 

Materiële 
exclusie 
 

 

Symbolische 
exclusie 
 

 

1.  

Procesfactoren 

(descriptief) 

 

Discriminatie (in de context van 

integratie) 

Emotionele 
exclusie 
 

 

Nationaal 

 

 

Actief  

 

 

Kosmopolitische opvatting van cultureel burgerschap 

 

 

Fysiek 

 

 Migrantengemeenschap 

Imaginair 

 

 

Inclusief 

 

 Publieke ruimte 

Exclusief 

 

 

Half publieke ruimte 
 

 

2.  

Burgerschap/ 

Gemeenschap 

(interpretatief) 

Private ruimte 
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Bijlage 6 Portret Marie-Louise  

Net zoals mijn andere respondenten belde ik Marie-Louise enkele weken voor het interview op om 

te vragen of zij bereid was me te vertellen over haar leven in België als vrouw van Congolese 

oorsprong. Ik had haar telefoonnummer gekregen van haar zus ‘sœur Godelieve’, die ik in Congo 

had leren kennen en die vorig jaar een hele tijd in België verbleef voor een knieoperatie die in 

Kinshasa niet mogelijk was. Marie-Louise was meteen heel enthousiast en stelde voor nog enkele 

andere vrouwen uit te nodigen voor het interview. Dat leek mij geen slecht idee.  

Op een vrijdagmiddag, eind december sta ik voor haar deur in de gemeente Vorst. Het is Marie-

Louise’s echtgenoot, Jacques, die komt open doen. Ik word binnengelaten in een ruime inkomhal 

van een oud en gezellig herenhuis. Uit de open deur van het bureau waar Jacques zat te werken toen 

ik aanbelde, klinkt klassieke muziek. Nog voor ik enkele woorden kan uitwisselen met de man, is 

hij alweer in zijn werkkamer verdwenen. Op het zelfde ogenblik komt Marie-Louise de keuken uit 

en heet me hartelijk welkom. We nemen plaats in de ruime living aan een grote tafel. Terwijl 

Marie-Louise koffie gaat zetten, heb ik de tijd om de ruimte in me op te nemen. De meubels in dit 

interieur zijn vrij klassiek en zouden niet misstaan hebben in een Congolees interieur. Op de kasten 

staan verschillende ingekaderde foto’s, waarvan er sommigen door de tijd helemaal vergeeld zijn. 

Aan de muren hangen ook enkele Afrikaanse maskers en attributen van dorpshoofden die ik herken 

uit de tijd die ik zelf doorgebracht heb in de provincie Bandundu. Op de schouw achter me staat een 

icoon naast een Mariabeeld. Voor haar voeten is een versierde Afrikaanse houten beker neergezet. 

In de achterruimte aan de tuinkant staan kinderfietsjes geparkeerd en ander plastieken speelgoed ligt 

in een doos opgeborgen. Op de kast voor me speelt een radio zachtjes klassieke muziek. 

Marie-Louise komt binnen met twee dampende koppen koffie en ze vraagt of ik haar huis 

gemakkelijk heb gevonden. Dat is zo. Nadat we nog wat heen en weer verteld hebben over haar zus, 

leg ik haar de bedoeling uit van dit interview. En dan begint ze te vertellen. Ik hoef amper vragen te 

stellen. Dan eens vol overgave en luid lachend, dan weer stil en nadenkend of aangeslagen vertelt ze 

me haar levensverhaal. Door haar woorden neemt ze me mee naar andere tijden, andere plaatsen. 

Een ding wordt me daardoor duidelijk: deze vrouw houdt van het leven en haar leven in België, 

maar het allerbelangrijkste voor haar zijn de Afrikaanse waarden die ze mee kreeg van haar ouders 

en voorouders. 

 

Wat is erfgoed?  

In de verhalen die Marie-Louise me vertelt, komt duidelijk het belang naar voor van wat we haar 

immateriële erfgoed zouden kunnen noemen. Als ik haar de vraag stel wat belangrijk voor haar is, 

hoeft ze eigenlijk niet na te denken. De waarden die ze van haar ouders en uit haar omgeving als 
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kind in Congo heeft meegekregen, blijven heel belangrijk voor haar. Uit het belang dat ze hecht aan 

het feit dat haar kinderen en kleinkinderen zich deze waarden ook eigen maken, komt meteen ook 

naar voor hoe ze dit immateriële erfgoed wil bewaren, namelijk door het te beleven.  

 

Moi j’ai amené… le sens de la famille, le sens de la solidarité. … Quand je suis arrivé, 

d’abord en tant que jeunes aux études, là, on était dans le milieu scolaire. Je n’ai peut-être pas 

amené grand chose à part notre d’amitié, de solidarité,… Mais quand je suis venue en ’70, en 

temps que jeune mariée, là, j’ai fait comprendre à mes beaux-parents que pour eux, je devais 

être leurs fille, parce que pour moi, ils étaient mes parents. … Les valeurs africaAnnie sont 

resté très importantes. La famille est très importante pour moi et les liens, pas seulement 

familial, les liens d’amitié… que j’essaie aussi d’inculquer à mes enfants. Parce que la 

famille est d’une importance capitale. Que la solidarité - d’abord la solidarité entre les 

membres de famille, parce que chez nous : tout ami devient membre de ta famille, parfois 

nous disons : ”  c’est ma nièce, c’est ma cousine ”, mais nous n’avons pas de liens de famille. 

Mais tellement nous avons vécu ensemble, que le fait de vivre ensemble, ça devient des liens 

de famille. … Une autre valeur, c’est la valeur du respect. Le respect des ainés. Chez nous on 

ne hausse pas le ton devant les ainés. Et, j’ai appris çà à mes enfants. Et j’essaie avec mes 

petits-enfants. 

 

Maar het vasthouden aan haar eigen tradities was soms ook een bron van fricties, onder andere 

betreffende de opvoeding van haar eigen kinderen die zij heel anders opvatte dan haar 

schoonmoeder waar ze bij inwoonde. 

 

Et ma belle mère voulait faire des problèmes. Parce que moi je corrige l’enfant, je le donne 

une tape eh. Je donne une fessé. Chez nous c’est comme ça eh. Elle n’était pas d’accord. Elle 

disait : “ Oui, mais l’enfant, tu le fais souffrir. Je dis : “ Il y a aucune souffrance à ça. J’aime 

cette enfant et je le corrige. ” Mais quand elle a vu que je tapais mes propres enfants aussi, ça 

a fait tourner sa tête. Elle a vue que je n’avait rien contre cet enfant, mais je le corrigeais.  

 

Dat is ook waar Marie-Louise doorheen de jaren achter komt: de Afrikaanse waarden zijn niet 

tegenstrijdig aan de waarden die in België hoog in het vaandel gedragen worden. Bovendien zijn 

waarden onderhevig aan de veranderingen in de loop van de tijd. En dat is niet anders in Congo, 

beseft Marie-Louise.  

 

Il y a beaucoup de valeurs africaAnnie qui sont aussi les valeurs d’ici. Et je crois que, surtout 

chez vous, les néerlandophones, dans le temps les liens de familles étaient très, très fort 
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comme chez nous. Maintenant je ne sais pas si ça continue ou ça se perd. … parce que chez 

nous aussi, ça commence à se perdre, il parait. Ils m’ont dit, à cause de la misère.  

 

Marie-Louise is zich bewust van de veranderingen die bepaalde  waarden ondergaan doorheen de 

tijd, zowel in België, als in Congo. Ook doorheen de veranderende omstandigheden, verdwijnen 

sommige waarden naar de achtergrond. Marie-Louise’s dochter, die het laatste deel van het 

interview mee gevolgd heeft, is zich eveneens bewust van de evolutie van de traditionele 

samenleving waarnaar haar moeder refereert:  

 

Et quand on dit solidarité et respect, c’est par rapport à ça aussi : jamais on  laisserait une 

personne souffrir alors qu’on peut l’aider. Et çà je trouve, c’es dommage, parce que ça a été 

perdu. Au pays, quand on voit comment ça se passe maintenant, c’est plutôt profiter, profiter, 

profiter… et ça c’est un peut dommage.  

 

 

Hoe gaat ze om met haar erfgoed?  

 

Als ik Marie-Louise de vraag stel wat ze zou willen bewaren voor de toekomst, hoeft ze niet lang na 

te denken.  

 

Pour le futur ? Je voudrais que mes enfants continuent à garder l’esprit de famille. … Non, 

non, j’espère vraiment que les enfants vont rester soudé entre eux, avoir cette esprit de 

famille, cette esprit de solidarité, parce que s’ils perdent ça, ils perdent tout. Ils perdent tout... 

Qu’est-ce qu’il faut encore dire ?  

Et ce sens de l’accueil, qui est une valeur impòrtante  chez nous. L’accueil ! L’accueil de 

n’importe qui. … Chez nous on dit : il ne faut jamais laisser passer quelqu’un, on ne sait pas 

si c’est un ange de Dieu. Alors tu rattes une occasion de bénédiction, si tu n’accueilles pas.  

Tu vois ? Ces valeurs là, il faut les garder. Il ne faut pas perdre. Quand on les perd, on 

devient égoïste. Et l’égoïsme tue. … Tu sais, on dit chez nous : si tu tends la main au 

seigneur pour remplir, le seigneur rempli eh. … Je voudrais que les enfants gardent çà. Vaut 

mieux être naïf que de manquer à l’accueil ou à la charité. Ca, ce sont mes principes… Ce 

sont les principes hérités de nos ancêtres.  

 

Het is pas als ik Marie-Louise de vraag stel of ze ook materiële dingen heeft meegebracht uit haar 

thuisland die ze wil bewaren dat ze me meeneemt doorheen haar huis en uitleg geeft over de 
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afkomst en het gebruik van verschillende objecten die in haar huis verspreid staan. Ze begint in de 

living waar we zitten.  

 

Oui, oui, oui. J’ai amené. Il y a la sœur qui m’en a envoyé aussi quelque fois. Vous voyez 

tous ces vases-là ? Si vous allez au bureau, tous ces tableau-là ? Ce sont des… qui me 

rappellent mon pays. J’ai plein, plein, plein de petites choses. 

On a des masques, beaucoup de masques qui sont là, des petits vases qui signifient quelque 

chose parce que… chaque chose a une histoire eh.  Ah, tiens, il y a un œuf de Pâques là 

dedans ! Parfois, c’est tout sculpté, c’est une vase mais, pour des médicaments, mais ils sont 

bénis eh, ne t’en fais pas, bon il y a des pouvoirs des ancêtres, bon on garde je ne sais pas 

quoi. Il y a des choses qui viennent de la famille, il y a des choses que.. ; ça, c’est la sœur qui 

envoie ça. Souvent se sont des familles qui nous donnent çà. … Par contre, ça ce sont les 

masques de famille. Parce que nous, nous sortons d’une famille de grands chefs. Vous 

connaissez les chefs du Mini Kongo ? Mon grand père est vassal de Mini Kongo. Ca, c’est le 

masque de chez nous. Quand on est retourné en ’78, avec nos enfants, Jean-Luc avait 6 ans. 

Le chef lui a donné çà. … Alors tu as ça, ce sont les insignes de chefs. … Ca, c’est le chasse 

mouches pour le chef. Alors il y a quelqu’un derrière lui qui chasse les mouches et en même 

temps ça lui fait un éventail pour avoir moins chaud. Mais sinon, çà c’est réservés aux chefs. 

...  

 

Na de rondleiding in de living, neemt Marie-Louise me mee naar de inkom. Naast de voordeur 

hangen enkele wapens aan een haakje. Ook deze wapens zijn een geschenk van de chef toen Marie-

Louise en Jacques hun eerst geboren zoon zijn gaan tonen aan de chef van het gebied waarvan haar 

grootvader ooit zelf vazal was.  

 

Et çà, çà c’est le couteau du chef. Et quand le chef se promène, il a çà dans son fourreau. … 

alors, quand il y a un danger, évidemment, on utilise ça. Ca, on a reçu du chef quand on a 

amené Jean-Luc au village.  

 

De deur van het bureau staat nog steeds open. Marie-Louise kondigt zich even aan en dan betreden 

we een kleine ruimte die van boven tot onder gevuld is met boeken en Afrikaanse voorwerpen in 

rekken en op kasten. Jacques zit achter een stapel papier aan zijn werktafel en laat ons even 

rondkijken.  

 

Tu vois tous ces masques-là ? Nous les avons achetés. Ceci, c’est un masque Suku de la 

région de Bandundu.  C’est un masque à nous. Il est célèbre. 
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Tu vois ces machins ici, les gros trucs ici qui grimassent ? Ca, c’étaient des objets que les 

portugais amenaient en Afrique et ils donnaient aux grands chefs en échange, et ça aussi, 

c’est le chef qui a donné ça. 

 

En dan komt Jacques er ook tussen om een woordje uitleg te geven. “Cà, ça vaut le prix d’un 

esclave. ”  

 

Marie-Louise vervolgt :  

 

Cà, c’était aussi quelque chose, les portugais venaient avec. Ils ont donnés aussi ça au chef. 

Ce sont des perles en plastique, on mettait ça sur un fil et on donnait ça au chef, et alors les 

femmes enfilaient ça ici et quand tu le mets ici à ta taille et puis tu mets le panje, et le panje 

tombe comme ça et tu as les grosses fesses.  Et chez nous, les gens aiment les grosses fesses. 

[rire]. 

 

Ca, c’est ce qu’on appelle les enzimbo, les petits coquillages qui servaient de monnaie 

d’échange. Ca se trouvaient dans les rivières et au Cap Vert aussi, au Sénégal. Et puis on 

allait chercher ça là-bas. Et il y avait aussi le sel comme monnaie d’échange. On s’est fait des 

tresses avec çà [enzimbo] aussi. Tous les chapeaux de chefs, ils ont des décorations comme 

ça, de ceux-là. Quand tu vas chez des grands chefs, Kuba et tout ça, leurs décorations sont 

cousus de ces perles-là. Mais maintenant ça se perd eh, il y a personne qui garde ça, sauf 

peut-être des anciens chefs qui disent : “ça, c’est ma fortune”.  

 

Jacques haalt uit een kast een langwerpig houten voorwerp tevoorschijn en legt uit: 

 

Ca, c’est un instrument de divination ... Alors on raconte une histoire. [Par exemple] ” Est-ce 

que ma femme est bien fidèle etcétéra, etcétéra ? Est-ce que le voisin n’est pas venu, le voisin 

s’appelle Etienne ? ” C’est vite fait, éh ?! Il ne faut pas 36  instances : on met ce truc sur la 

table et c’est fait. C’est donc un instrument d’ordalie,  de jugement. 

 

Marie-Louise vult verder aan :  

 

Mais beaucoup de choses qu’on allait chercher dans des villages, c’est un truc à ne pas mettre 

dans les mains de tout le monde eh. Ca c’est quelque chose que le sorcier, ou le juge utilisait. 

Chez nous, tout passait par le chef. Tant que vous êtes sur les terres du chef, vous appartenez 

au chef. 
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Als we even later weer aan tafel zitten, vertelt Marie-Louise dat al deze voorwerpen voornamelijk 

hun waarde hebben voor zichzelf en voor haar familie.  

 

Maintenant c’est souvent pour décorer. Ca n’a plus beaucoup de signification, que pour nous. 

Les  enfants ça ne leur dit plus rien. En faite ça n’ a de la valeur que pour nous eh. Valeur, 

pas une valeur marchande mais une valeur affective, une valeur de tradition. Bon, 

aujourd’hui il n’y a plus personne… On raconte aux enfants, si cela les intéresse, mais 

sinon… 

 

Net zoals het voor Marie-Louise heel belangrijk is dat haar kinderen en kleinkinderen de Afrikaanse 

waarden met zich blijven meedragen, zo vertelt ze bij twee voorwerpen ook over de waarde die ze 

eraan geeft in verband met de opvoeding van haar kinderen en kleinkinderen. Het eerste voorwerp 

is een gouden ring die ze aan haar hand draagt en waarop een schild afgebeeld staat.  

 

Ici, sont les insignes de ma famille, que lui [son mari Jacques] a pris çà, il a rassemblé tous 

les insignes qui ont de la valeur, il les a traduit, -par exemple, chez nous il y a ngombe, -

ngombe c’est un oiseau-, il y a les étoiles, ici il y a je ne sais plus quel symbole, et il les a 

tous rassemblé et il m’a fait une chevalière avec çà. Alors çà, quand les enfants on dix-huit 

ans, dès que les enfants ont dix-huit ans, on reproduit çà pour eux. Pour que jamais ils ne 

puissent oublier qu’ils sont d’une famille de chefs. Et que çà c’est l’été qui nous lie. Ils ont 

tous ça. Sauf il y en a deux qui  sont perdu et ils essaient de refaire, mais ça coûte cher eh, 

c’est en or et çà vient d’Uccle, des juifs-là. Alors moi, quand je mourrais, je vais laisser çà à 

ma petite fille, la première de ma petite fille, de mes petits enfants, qu’elle continue la 

tradition.[rire]. 

 

Het tweede voorwerp is een boek dat Jacques op tafel komt leggen en waarin de stamboom van de 

familie Mupepe opgetekend is.  

 

Et ce livre-là, on l’a acheté dans le musée de Tervuren. … Ce sont des livres qui  n’existent 

plus, fait par un jésuite, sur certaAnnie familles de grands chefs. Mon mari avait trouvé ças. 

On était des jeunes marié et on faisait souvent le musée de Tervuren. On  acheté ça et tu 

vois ? Ca sert pour les enfants … quand on leurs explique qu’ils sont de la famille. 

 

De verhalen die ze me verteld heeft en de voorwerpen die ze me laten zien heeft, geven een beeld 

van wat voor Marie-Louise van belang is en wat ze wil bewaren voor de toekomst. Kortom, het 
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toont Marie-Louise’s materiële en immateriële erfgoed. Hoewel sommige voorwerpen gewoon als 

versiering bedoeld zijn, heb ik de indruk dat ze ook nog een andere en meer verborgen betekenis 

dragen voor Marie-Louise. Voor haar kinderen en kleinkinderen zijn dit de aanleidingen om over 

het verleden van hun ouders te praten. Voor Marie-Louise lijken het aanleidingen om haar kinderen 

en kleinkinderen te vertellen over de rijke herinneringen die ze meedraagt uit haar jeugd in Congo 

en de waarden die toen belangrijk voor haar waren en overigens nog steeds zijn. Het zijn veelal 

voorwerpen die verbonden zijn met verhalen over de familiegeschiedenis. Doorheen de 

herhaaldelijke malen dat Marie-Louise benadrukt dat ze haar kinderen daarover vertelt, krijg ik het 

gevoel dat ook die verhalen een heel belangrijk stuk van haar erfgoed zijn. In deze verhalen gaat het 

niet over algemene Afrikaanse waarden en voorwerpen, maar krijgen de waarden en voorwerpen 

waarover ze vertelt een persoonlijke betekenis die verbonden is met levende of reeds gestorven 

personen in Congo. Het respect waarmee ze over deze personen vertelt, toont het belang dat ze aan 

hen hecht. In de verscheidene manieren waarop ze haar kinderen in contact probeert te brengen met 

haar verleden, komt naar voor hoe ze met haar erfgoed omgaat. Waar het op het eerste zicht en voor 

de buitenstaander misschien vooral om bewaren blijkt te gaan, komt in haar verhalen tot uiting dat 

er meer aan de hand is. Door de verhalen die Marie-Louise vertelt komt haar erfgoed een stukje tot 

leven. Ook materieel erfgoed kan op die manier, doorheen de verhalen en immateriële betekenissen 

die het toegeschreven krijgt, bijna beleefd worden. De waarden aan de andere kant, lijkt Marie-

Louise nog steeds dagelijks in de praktijk om te zetten. Ze waakt er bovendien op dat ook haar 

kinderen en kleinkinderen de waarden die zij hen heeft meegegeven, niet verliezen en blijven 

koesteren, want zoals ze zelf zegt: “wie die verliest, verliest alles”.   

 

Heeft erfgoed een invloed op de identiteitsvorming?  

 

Doorheen haar relaas totnogtoe heeft Marie-Louise de indruk gewekt dat ze zich vooral ervaart als 

iemand van Afrikaanse origine. Dat klopt deels, maar het is veel complexer dan dat. “Il y a un grand 

mélange en moi. Pour certaAnnie choses, je me sent belge, intégré. Pour beaucoup de choses, je me 

sens Africain, enfin Congolaise. ” De geografische identificatie gaat zelfs nog verder. Marie-Louise 

identificeert zich heel sterk met de provincie waar ze werd geboren : Bandundu. Deze 

landbouwprovincie ligt in het zuid-westen van Congo, boven de grens met Angola. Marie-Louise 

legt uit waarom ze zich Bandundese voelt: “On ne parle pas de l’Afrique, parce que l’Afrique est 

grande eh. Congolaise, et puis pas n’importe quelle congolaise, de ma région. Parce qu’ il y a 

beaucoup de différences aussi eh.  Si tu prend  le Kivu, si tu prends… ” Deze identificatie heeft 

verregaande gevolgen, zelfs tot op economisch vlak. Marie-Louise doet haar boodschappen niet om 

het even waar in de wijk Matonge in Brussel: 
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“ … il y a aussi un magasin qui s’appelle Gambela. C’est la fille d’une fille de chez nous, 

alors on va acheter des choses là-bas. … Une femme de chez nous veut dire une dame de la 

même province que nous. C’est ça qu’on appelle une fille de chez nous. Parce que ses parents 

sont de chez nous , de notre région. Oui, ça joue encore. On préfère de dépenser ses  sous 

chez elle eh ! C’est vraie ! Au lieu de les mettre dans d’autres magasins. C’est par région, pas 

par tribu, du Bandundu donc. ” 

 

Ook de vereniging waar Marie-Louise voorzitser van is, richt zich voornamelijk op de provincie 

Bandundu.   

 

D’ailleurs l’association que nous avons ouvert maintenant et dont je suis la présidente, c’est 

le ‘Forme Interrégional des Femmes Congolaises de Région de Bandundu (Firefec). … Ca 

c’est pour dire qu’on privilégie les gens de notre province.   

 

Deze uitspraken geven me de indruk dat Marie-Louise het hier heeft over een collectieve identiteit. 

Niet alleen identificeert ze zich zelf sterk met haar Congolese afkomst en met de provincie waar ze 

vandaan komt, ze doet ook actieve stappen om die identificatie in Brussel verder in stand te houden, 

door een vereniging op te richten die de banden met het thuisland, of beter e thuisprovincie, 

onderhoudt.  

 

Ondanks deze sterke band met haar provincie, identificeert Marie-Louise zich ook met haar 

Congolese afkomst. “ Mais, je me sens congolaise pour beaucoup de choses. Pour cette solidarité, 

pour le sens de la famille, pour le truc,... là, je me sens congolaise. ”  

 

Op andere vlakken koestert Marie-Louise dan weer gevoelens van teleurstelling en frustratie over 

haar land van afkomst. Bovendien neemt ze een standpunt in ten opzichte van de hulp die België 

haar land biedt dat indruist tegen het algemene gevoel van de Belgische bevolking, denkt ze:  

 

C’est ça que les belges ne comprennent pas. Quand vous envoyer l’argent des coopérations, 

soit disant pour aider le congolais, çà va dans la poche de qui ? De tous ces grands, eh ! Et 

eux ils vivent de çà, eh ! Ils ne développent pas le pays. Est-ce que le Congo a besoin 

d’argent d’ailleurs avec tout ce qui dans le sous-sol ? … Mais quand on veut faire 

comprendre çà à tous ces gens ici, … Nous le peuple ici disons ça, qu’on arrête le robinet 

d’argent et que le pays apprend à se débrouiller.  
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Naast de dubbele houding die ze heeft ten aanzien van Congo, zijn er ook verschillende vlakken 

waarop Marie-Louise zich Belgische voelt.Dat gevoel verbindt ze onder andere met de aanspraken 

die ze mag doen op bepaalde rechten. Ze geeft wel meteen aan dat het hebben van rechten ook 

gepaard gaat met zekere plichten, of althans de inspanning om zich te integreren en op die manier 

een goed leven te leiden.  

 

“Pour le restant je suis intégrée dans ce pays que je vis, mais je me sens belge. Avec les 

mêmes droits et si on ne me les donne pas, je les prends, les mêmes droits comme tout le 

monde. Et quand on me demande vous êtes d’où ? Je dis : je suis de la Belgique, mais mes 

origAnnie sont en Afrique. Parce que si tu ne t’intègres pas dans le pays où tu vis, alors tu 

vivras mal. Tu ne te sentiras pas à l’aise. ” 

 

Marie-Louise heeft zich doorheen de jaren in België ook nieuwe waarden  eigen gemaakt die ze aan 

haar kinderen heeft meegegeven. Het feit dat ze door haar migratie waarden uit twee verschillende 

culturen heeft leren kennen, heeft haar toegestaan zich uit beide culturen die waarden eigen te 

maken die bij haar pasten. Hetzelfde moeten haar kinderen proberen te doen, volgens haar:  

 

Mais j’ai appris la valeur du travail, le respect, le respect des lois, le respect du temps,… Tu 

vois ? Ca ce sont aussi des valeurs très importantes, que j’ai apprises ici et que j’ai inculquées 

aux enfants. Et j’ai dit : “ vous prenez ce qui est de bien du côté de votre père, vous prenez  

ce qui est bien du côté de votre mère et vous en faites votre plein. Quand je suis arrivée, 

j’avais 14, 15 ans. J’ai pris de bien ce qui était en Europe, j’ai gardé ce qui était de bien, 

parce que chez nous il n’y a pas que du bien, et j’en ai fait le mélange qui me convient à moi.  

Alors vous devez faire la même chose. ” 

 

Ook doorheen de tijd is haar wijze van zijn veranderd en zijn andere waarden belangrijk geworden. 

Ze vertelt dat ze er nu minder mee inzit wat de anderen van haar denken en ook minder aandacht 

heeft voor de manier waarop de anderen zijn:  

 

Pour moi, toutes les choses sont importantes. Ce que j’ai acquis ici et tout  ce que j’ai acquis 

là-bas c’est aussi important. Ca dépend. Peut-être en vieillissant, il y a des choses qu’on 

relativise. Mais peut-être ça c’est en vieillissant, qu’on devient moins regardant des attitudes 

des autres. Avant  peut-être on donnait beaucoup plus d’importance à ce que les autres 

pensent, à la manière dont  les européens vous regardent. Maintenant, bon je ne le prends plus 

autant en considération. 
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En dan gaat Marie-Louise verder met een zachte stem en een blik in haar ogen die op oneindig 

staat. Hoewel ze heel tevreden is over het leven hier en alles wat hier mogelijk is, zou ze haar leven 

willen eindigen in haar geboortestreek. In de wens die ze nu tegen me uitspreekt klinkt een diep 

verlangen naar een land dat ze verloor, maar dat desalniettemin van grote betekenis voor haar blijft. 

Het wordt me steeds duidelijker hoe ze verstrengeld is aan twee werelden, van ze geen van beide 

kan ze afstand  nemen. Hoewel ze beseft dat ze het hier beter heeft en daar veel rationele 

argumenten voor kan geven, ligt haar hart in Congo:  

 

Mais pour de tout autres raisons j’aurais voulu vivre là-bas dans ma vieillesse. Mais ça c’est 

pour d’autres raisons : raison climatique, raison d’une vie -je vais dire plus agréable - même 

si on n’a pas d’argent. Mais comme je disais : une vie de quartier bien… de partage ! Chez 

nous on va chez l’un , chez l’autre, sans problème. Tu vois ? Je quitte chez moi, je vais causer 

là-bas, sans que je m’annonce avant, sans que on ne me demande : ” Que-est ce qu’elle vient 

faire ? ” , tout simplement par amitié. Tu vois ?  

J’aurais voulue terminer ma vieillesse là-bas. Mais comme je suis obligée de rester ici, 

j’accepte de rester ici mais avec un regret quelque part dans le cœur. Et bien sûr on est bien 

intégré et tout, mais, chez soi, c’est chez soi. … J’ai souvent la nostalgie. Nostalgie… Puis il 

faut dire que moi aussi, j’ai toute ma famille là-bas eh. … Ici, je n’ai pas grand monde eh. Au 

moins, c’est un manque affectif. Et les enfants, les nièces et neveux, c’est pas la même chose 

là, qu’ici. Mais sinon, bon… çà va. Au point de vue médicale, je préfère quand même être ici, 

… mais sinon, mon cœur est là-bas. Surtout que je sais que ma sœur religieuse est là. Elle et 

moi, on a une grande complicité depuis l’enfance et parfois elle me manque beaucoup. … 

Pour moi, ce n’est pas une sœur, c’est une mère. Mais on s’adapte…  
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Bijlage 7 Portret Euphrasie  

Enkele dagen na mijn interview met Papou in het Vlaams-Afrikaans huis ‘Kuumba’, heb ik een 

afspraak met Euphrasie. Euphrasie werkt sinds kort na de opening van Kuumba in het huis. Ze is er 

verantwoordelijk voor de keuken en bedient de klanten. Ook haar gegevens heb ik gekregen via 

Jeroen. Toen ik haar opbelde was ik ervan overtuigd dat ik een man aan de lijn had. Pas toen Papou 

me enkele dagen geleden in Kuumba vertelde dat de vrouw achter de toog Euphrasie was, ontdekte 

ik dat het om een vrouw ging. Mijn tweede misvatting is dat ik haar even oud als mijzelf inschatte, 

terwijl ze 39 jaar is en moeder van twee tienerzonen. Ze ziet er dan ook heel jong en krachtig uit. 

Euphrasie is in 1984 als veertienjarig meisje naar Brussel geïmmigreerd met haar ouders . Ze ging 

naar het Atheneum in Waterloo en studeerde nadien sport. Na haar opleiding bouwde ze een 

sportieve carrière uit als basketballspeelster, maar door enkele operationele ingrepen is ze daarmee 

moeten stoppen. Sindsdien is ze bezig met de uitbouw van een vereniging die zich bezighoudt met 

het promoten en ondersteunen van sportinitiatieven in Congo. Ze legt uit:  

 

“ Comme je voulais rester dans le domaine du sport, j’ai pris mon association, parce que j’ai 

remarqué que chez nous au Congo il y a beaucoup d’enfants qui n’ont pas accès aux sports 

comme ici. Ici, quasi tous les enfants après l’école font du sport et au Congo c’est très 

difficile, pour les parents pour payer les activités … et puis il n’y a pas beaucoup de salles de 

sport. Et alors pour aider ces enfants-là, pour aider aussi notre phénomène au Congo des 

enfants de rues - ils trainent dans la rue parce qu’ils manquent des activités- pour empêcher 

ça, j’ai créé cette association-là pour justement aider ces enfants-là pour avoir quelques 

heures d’activités sportives. ” 

 

Euphrasie woont nog steeds in Waterloo, maar haar werk is in het hartje van Brussel, in Matonge in 

de gemeente Elsene.  

 

Als ik op een gure namiddag in de week Kuumba binnenstap, staat Euphrasie achter de tap waar ze 

glazen bier inschenkt voor enkele mannen van Afrikaanse afkomst die rond de toog staan. De eerste 

tien minuten gunt ze me geen blik waardig. Ik besluit de tijd te gebruiken om de taferelen om me 

heen in me op te nemen. Daar komt niet veel van in huis, want vandaag is Jeroen ook aanwezig en 

die wil weten hoe het met mijn  thesis vordert en welke respondenten ik uiteindelijk heb 

geselecteerd voor mijn interviews. Tenslotte is Euphrasie klaar en vraagt ze me waar we zullen 

plaatsnemen. Ik vraag of er ook ruimtes zijn achter de plaats waar we ons nu in bevinden waar het 

misschien wat rustiger is. Ze aarzelt even, maar neemt me dan mee naar een gangetje dat uitgeeft op 
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de keuken en de opslagplaats. Er is niet echt veel plaats om te zitten. Terwijl ze een vrouw in de 

keuken nog wat aanwijzingen toeroept en de peuter, die haar eerste schaatsbewegingen oefent in het 

gangetje, naar de keuken stuurt, haalt ze twee stoelen die ze voor een grote diepvries neerzet. Ze 

vraagt of het goed is zo. Ik antwoord dat het voor mij prima is. Maar dan slaat de diepvriezer weer 

aan en beseft ze dat ik zo onmogelijk een goede geluidsopname kan maken. Ostentatief duwt ze de 

diepvriezer opzij en trekt de stekker uit. Ze lacht en gaat weer zitten. We kunnen beginnen als het 

aan haar ligt.  

 

 

Wat is erfgoed?  

 

Als ik Euphrasie de vraag stel of er dingen zijn die voor haar belangrijk zijn en die ze wil bewaren 

voor de toekomst, antwoordt ze me in eerste instantie dat ze die niet heeft. Materieel erfgoed lijkt in 

haar leven niet echt een grote rol te spelen.  

 

“ Malheureusement non, il n’y a pas d’objets congolais auxquels je sait donner beaucoup 

d’importance. Non. … Quand je regarde, c’est beau, c’est beau, mais je ne m’attache pas à un 

tableau, je ne m’attache pas à quelque chose.” 

 

Ze heeft ook niets materieels meegebracht uit Congo toen ze naar België verhuisde. Ze moet de 

verwonderde blik in mijn ogen hebben opgemerkt, als ze haar uitspraak toelicht:  

 

“ Donc à cette époque-là, je n’avais pas beaucoup d’attachement avec les jouets locaux. … 

parce que tu vois : on aime toujours quelque chose qui vient de l’étranger, et comme moi 

j’avais la possibilité d’avoir ça, j’ai toujours joué avec des jouets plutôt européens, donc c’est 

pour ça que je n’ai pas pensé… ” 

Waar ze wel veel belang aan hecht en vooral lijkt te missen in België, zijn de vruchten uit haar 

vaderland. Als ze nu terug gaat naar Congo, brengt ze vruchten en andere eetwaren mee die ze hier 

nergens kan vinden.  

“ Surtout je rapporte aussi la nourriture bien sûr, les fruits, parce que les fruits, ça me manque 

beaucoup ! Parce qu’ on ne les trouve pas toujours ici, ces fruits là. Même à Matonge ici on 

ne trouve pas, c’est rarement. Donc surtout les fruits et de la nourriture. Et des vêtements ! ” 

 

Maar zoals ze in haar laatste zin ook zegt, hecht ze nu ook meer en meer belang aan andere 

materiële zaken uit Congo, zoals kledij, “des statuettes, des décorations pour la maison, des petits 

jouets, des bracelets, et tout ça,” die ze meebrengt als ze naar Congo gaat.                                                                                          
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En dan komt ze plots op nog  andere voorwerp waaraan ze veel waarde hecht en waarvan ze ook 

expliciet zegt dat ze het wil bewaren: juwelen die ze van haar schoonmoeder kreeg. “Moi, j’ai reçu 

des bijoux de ma belle-mère que je n’ai jamais connue. Et j’aurais voulu garder ça pour mes 

enfants, pour que ça soit une tradition. ”  

Op het immateriële vlak, zijn er ook zaken die Euphrasie koestert. Aan de periode in Congo, houdt 

ze hele mooie herinneringen over. Terwijl ze daarover vertelt gaat haar blik op oneindig staan en ik 

heb even het gevoel of ze vergeten is dat ik bij haar zit. Ze vertelt:  

 

“ C’est vrai que je me souviens de cette époque-là. La vie était très belle au Congo. Donc je 

pensais qu’il ne me manquait rien. J’ai gardé moi en tout cas des souvenirs, des beaux 

souvenirs du Congo. … Moi, je me souviens que j’ai été à l’école maternelle comme ici. 

Donc je commençais  en première maternelle, puis deuxième, troisième tandis que 

maintenant c’est devenu rare de voir des enfants qui vont… donc tout ça, à cette époque-là, la 

vie était belle pour moi. Pas seulement parce que je viens d’une famille assez importante, 

mais parce que la vie était comme ça. ” 

 

Ook de Afrikaanse waarden die ze meekreeg van haar ouders en omgeving, zijn belangrijk gebleven 

voor Euphrasie. Deze ‘cultuur’ wil ze bewaren en kan dus gezien worden als een voorbeeld van 

haar immateriële erfgoed:  

 

“ Il y a la tradition côté famille et puis il y a respect. .. D’abord respect de celui qui est l’aîné. 

Il faut respecter les parents, les grands parents,… Quand tu es jeune, tu dois respect à tout ce 

qui est plus âgé que toi. Ca, j’aimerais  garder cette culture aussi. … Mon côté famille, je vais 

garder ça. … L’importance de la famille, … c’est la première chose d’abord. “ 

 

 

Hoe gaat ze om met haar erfgoed? 

 

Zoals Euphrasie reeds vertelde, is haar houding ten aanzien van haar Congolese oorsprong doorheen 

de jaren veranderd. Als kind voelde ze zich vooral aangetrokken tot wat Europees was. Nu ze sinds 

een lange tijd in België woont, lijken voorwerpen en tradities van Afrikaanse oorsprong ook meer 

betekenis te krijgen. Ze legt uit hoe die verandering tot stand is gekomen:  

 

“ Je savais que je partais pour changer de vie eh, donc je me suis dis ce n’était pas nécessaire 

d’apporter des … Par contre, maintenant quand je vais au Congo, je ramène quelque chose. 

Je ramène tout ce qui est : des statuettes, des décorations pour la maison souvent - parce que 
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chez nous on fait des sculptures en bois- des imitations de fruits de chez nous et ces 

décorations pour la table, souvent. J’aime bien çà et des petits tableaux de chez nous, et des 

petits bijoux pour les enfants fait à la main. Parce que moi, dans mon association au Congo, 

les  enfants qui ne vont pas à l’école, je fais des ateliers avec eux. Donc ils construisent, 

j’amène d’ailleurs aussi des petits jouets, des petits bracelets et… Ca j’amène. ” 

 

Naar haar kinderen toe, ligt de omgang met haar erfgoed anders. Ze geeft aan dat ze zich ervan 

bewust is dat haar eigen zwakke binding met voorwerpen van Afrikaanse oorsprong het ook voor 

haar kinderen moeilijk maakt om zich met dat erfgoed te identificeren.  

 

“ Il y a quelques nourritures qu’ils mangent, ils ne mangent pas tout, mais des objets… ? 

Parce que pour transmettre à ton enfant quelque chose de toi-même tu dois d’abord accorder 

beaucoup d’importance. Du fait que moi je n’ai jamais accordé beaucoup d’importance à des 

petites choses qui viennent du Congo, je ne sais pas transmettre ça à mes enfants. Ils ne 

voient pas non plus que maman s’attache à tel ou tel fétiche, donc ils ne peuvent pas non 

plus. ”  

 

Haar eigen zwakke binding, naar ze zegt, heeft niets te maken met het willen ontkennen van haar 

band met Congo en Afrika, maar heeft gewoon met haar eigen persoon te maken: “ C’est pas parce 

que j’ai renié çà, mais c’est parce que il y a des enfants qui aiment jouer avec telle ou telle chose, 

d’autres pas. ” 

 

Bovendien vertelt ze ook dat de manier waarop westerlingen naar voorwerpen uit de Afrikaanse 

cultuur kijken, kan verschillen met de manier waarop mensen van Congolese of Afrikaanse afkomst 

ze zien. De symbolische betekenis van volksculturele voorwerpen die westerlingen niet altijd 

kennen en waardoor zij de voorwerpen eerder interpreteren als kunst, ligt aan de basis van een hele 

andere omgang met die voorwerpen: 

 

“ D’ailleurs il y a des congolais qui n’aiment pas les masques parce que, il y a certains 

masques, ça a une autre signification chez nous, lié à la ‘sorcellerie’. C’est rare de voir un 

congolais mettre un masque dans sa maison. ” 

 

Hoewel Euphrasie van zichzelf zegt dat ze niet veel belang hecht aan voorwerpen van Congolese 

afkomst, komt in volgend citaat toch naar voor dat ze waarde hecht aan de voorwerpen die uit haar 

land afkomstig zijn. Er dient echter een onderscheid gemaakt te worden tussen het individuele en 

het collectieve vlak. Ik krijg doorheen het interview de indruk dat Euphrasie niet veel belang hecht 
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aan het bewaren van Afrikaanse voorwerpen voor zichzelf, maar dat ze het wel belangrijk vindt dat 

het Afrikaanse culturele erfgoed in de samenleving een plaats heeft en bewaard wordt en dat ze het 

kan ontdekken wanneer ze daar de behoefte toe voelt. Onder andere naar de opvoeding die ze aan 

haar kinderen geeft, krijgt dit erfgoed ook betekenis:  

 

“ Pour moi, je me dis que c’est une chance que c’est  ici [le contenu du musée de l’Afrique à 

Tervuren], dans un pays étranger, que je peux découvrir un  peu ma culture de l’Afrique. 

Parce que peut être en Afrique, je n’allais pas découvrir tout çà. Ici, ça me permet quand 

même de découvrir tout ça. Donc ce n’est pas quelque chose de négatif. Ca  permet même à 

nos enfants qui sont nés ici d’aller voir un peu l’Afrique plus près de chez eux,  … ” 

 

Wat de Afrikaanse waarden betreft die ze doorheen haar opvoeding meekreeg, daaraan lijkt ze ook 

naar haar kinderen toe aandacht te besteden. Ze vertelt meermaals dat ze bewust probeert die 

waarden ook aan haar kinderen door te geven, zoals mag blijken uit volgend citaat: “La famille, 

c’est très important en Afrique. D’ailleurs, je travaille ça avec mes enfants. … Donc le côté familial, 

on veut garder cette structure familiale-là. Parce que nous, côté  familial, c’est très important en 

Afrique. ” 

 

Maar het belang dat ze hecht aan de Afrikaanse waarden in een Belgische context is niet 

vanzelfsprekend :  

 

“ Mes enfants sont nés ici. Je leur apprends le sens de la famille. Pour moi ils ont gardé ça. 

Parce que bon, du côté de leur papa -il est européen-, c’est limité, limité. Ils côtoient 

beaucoup ma famille à moi.  … A part  le côté sens de la famille, ils sont plutôt européensz 

…. Donc, ils n’ont pas beaucoup d’attachement avec la culture africaine … ” 

Bij het ouder worden, krijgt Euphrasie meer aandacht voor haar Afrikaanse achtergrond. Naar haar 

kinderen toe vindt ze het toch belangrijk dat ze een beetje van haar Afrikaanse ‘culture’ bewaren. 

Ze onderneemt daarbij ook bewuste stappen om hen dat erfgoed mee te geven: “C’est maintenant en 

grandissant que je commence à voir l’importance et je commence à transmettre ça à mes enfants. 

Pour qu’ils gardent un peu ma culture. ” 

 

 

Heeft erfgoed een invloed op  de identiteitsvorming?  

 

Euphrasie geeft een heel klaar en duidelijk antwoord op de vraag hoe ze zichzelf ziet. “J’ai peut-être 

un peu grandi ici, mais je reste quand même africaine. ” Als ik dieper op de vraag inga en haar de 
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vraag stel of ze zich dus met de Congolees-Afrikaanse cultuur identificeert, legt ze uit hoe zij haar 

identiteit ziet:  

 

“ Je me sens les deux.  Je me sens les deux, parce que on est né de parents congolais, j’ai 

vécu quand même quatorze ans au Congo. Et belge parce que bon, ça fait plusieurs années 

que je vis en Belgique, j’ai passé mon adolescence en Belgique, je suis devenu femme en 

Belgique, j’ai changé ma nationalité en belge, j’ai épousée un belge (d’origine belge), mes 

enfants sont belges, donc je me sens, disons je me sens 60% belge et 40% [congolais]... parce 

que j’ai acquis plus la mentalité d’ici à force  de vivre ici, parce que j’ai été à l’école ici aussi 

et je participe à la vie sociale d’ici, politique d’ici, par rapport à la politique congolaise que je 

ne connais pas du tout, certaAnnie choses qui se passent au Congo… Je suis un peu en 

décalage. ” 

 

Euphrasie identificeert zich blijkbaar op verschillende vlakken eerder met de Congolese en op 

andere vlakken eerder met de Belgische cultuur. Deze binding met twee culturen weerspiegelt zich 

ook in haar vriendenkringen waarin ze deel uitmaakt van twee gemeenschappen:  

 

“ … Toutes mes copAnnie que j’ai, des congolaises, c’est des filles comme moi qui  sont 

venues très jeunes ici, qui ont aussi cette culture. On à pas fait express, c’est comme çà. Et 

j’ai des meilleures amies qui sont belges parce que, bon, soit on s’est connu à l’école, soit on 

s’est rencontré dans  le sport,… Toutes les deux ce sont mes meilleures amies. Mes amies 

belges ne sont pas les amies de mes amies congolaises. Ce sont deux mondes complètement 

différents.  On fait des activités complètement différentes. ” 

 

Hoewel deze situatie op het eerste zich moeilijk verenigbaar lijkt, spreekt Euphrasie van een 

verrijking. “Mais je suis contente de garder les deux cultures. Moi je trouve que j’ai eu de la chance 

de vivre là-bas et de vivre ici, on sait faire la part des choses. ” Ze lijkt de meerwaarde vooral op te 

vatten als de mogelijkheid om in beide culturen de rijkdommen en de beperkingen te zien. In het 

volgende citaat geeft ze een voorbeeld van zowel een positieve als een negatieve beoordeling ten 

aanzien van de Afrikaanse cultuur waarin ze opgroeide:  

 

“Dans notre culture il y a le respect côté familial et puis le respect. Notre culture c’est 

vraiment avoir le respect envers ceux qui sont plus âgés. … Malheureusement dans notre 

culture, c’est pas comme ici où on associe les hommes et les animaux. Nous, les animaux 

c’est vraiment … un chien c’est pour garder la maison, il ne fait pas partie de la maison. ”  
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Euphrasie geeft hierin blijk van een identiteit die is opgebouwd uit identificaties met aspecten uit 

haar Congolese en Belgische achtergrond en ervaringen. Tegelijk ontstaat uit deze gegevenheid ook 

de mogelijkheid om afstand te nemen van bepaalde aspecten uit één van beide culturen waar ze zich 

niet (langer) kan in vinden. Ik krijg de indruk dat ze net door deze positie in en tussen twee culturen 

makkelijker afstand kan nemen , of zich kan desidentificeren, van aspecten waarmee ze het niet 

eens is uit beide culturen. Wat ontstaat is een reflexieve identiteit die ze opgebouwd  heeft uit een 

selectie van meerdere culturele aspecten die zij waardevol vindt uit twee culturen waarmee ze een 

coherent geheel probeert te vormen.  
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Bijlage 8 Portret Papou  

Ik ben benieuwd naar het gesprek met Papou. Papou is in bepaalde Afrikaanse kringen in Brussel 

een bekende naam. Hij is eigenlijk tandarts van opleiding, maar heeft de medische wereld achter 

zich gelaten omdat hij het gevoel had via de culturele wereld meer te kunnen betekenen voor de 

maatschappij.  

 

En fait, j’étais venu dans les années ‘80 pour faire une formation postuniversitaire en 

médecine dentaire, ‘ tandheelkunde’. Voilà. J’ai vu que je voulais quelque chose de beaucoup 

plus large que le fait de traiter les gens. C’est très bien de traiter les gens, mais lorsque je vois 

la misère de la population, je me suis dit que je suis peut-être beaucoup plus efficace dans la 

sphère culturelle … et sociale. Et les évènements m’ont donné raison, parce que je n’ai pas 

voulu prendre la politique, ni continuer dans la médecine dentaire, mais j’ai pris la culture, 

parce que la culture rassemble tout le monde. C’est le moteur de la société.  

 

Nu is hij de verantwoordelijke van een vzw die de naam ‘Interface Culture’ draagt en aan de basis 

ligt van het ondertussen bekende feest Matonge en Couleurs.  

De helft van zijn leven, dat wil zeggen 25 jaar lang,  heeft Papou in en om de gemeente Elsene in 

Brussel gewoond. Hij is vader van een jongen van 12 jaar, maar is onlangs gescheiden van zijn 

vrouw omdat de inzet die hij aan de dag legde voor zijn vzw niet te verenigen was met de 

verwachtingen die zijn vrouw had ten aanzien van een relatie. 

Ik heb Papou’s telefoonummer gekregen van  Jeroen, de medewerker van het Vlaams-Afrikaanse 

huis, Kuumba. Het is ook in Kuumba dat we vandaag hebben afgesproken om dit interview af te 

nemen. Als ik binnenkom, is Papou er nog niet. Ik bestel een glas fruitsap aan de toog en probeer 

hoogte te krijgen van de ruimte waarin ik terecht gekomen ben. Kuumba is niet groter dan één 

plaats. Er staan overal tafeltjes waaraan groepjes mensen zitten te eten en te drinken. Enkele 

mensen zitten alleen en lezen de krant of voeren een conversatie met de klanten die aan de toog 

staan. Er zijn enkele blanken aanwezig in de ruimte, maar de meerderheid van de mensen is 

duidelijk van Afrikaanse afkomst. Omdat ik niet direct weet waar me een plaatsje te geven, blijf ik 

aan de toog staan, maar meteen word ik door een jonge man uitgenodigd om bij hem aan tafel te 

komen zitten. Hij is journalist voor een lokale Brusselse zender en wil weten wat ik in Kuumba kom 

doen. Hij vertelt me dat hij hier dikwijls ’s middags komt eten. Op zijn bord ligt het traditionele 

Congolese gerecht van vis, saka saka (een soort groente die te vergelijken is met spinazie), 

gebakken banaan en maniok. We zitten net onder de boxen van de geluidsinstallatie die op volle 

toeren Congolese populaire muziek speelt en ik versta  niet alles wat de journalist me vertelt. Als de 
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voordeur voor de zoveelste keer opengaat, veert hij recht en wijst. Daar is Papou. Papou ziet er heel 

anders uit dan ik had verwacht. In tegenstelling tot de meeste mannen van Afrikaanse oorsprong in 

Brussel heeft hij een bos donker kroezelhaar. Hij groet de mensen die hij tegenkomt en begeeft zich 

naar de toog, waar hij eerst nog wat vrienden omhelst. Ik besluit me na deze korte observatie 

kenbaar te maken. Als hij me hartelijk welkom heeft geheten, vraagt hij me wat ik wil drinken en 

loodst me daarna naar een tafeltje aan het venster in een rustiger plekje van de ruimte. Hij heeft een 

boekentas bij zich die uitpuilt van de documenten en die hij naast zich neerzet. Voor we aan het 

interview beginnen, gaat hij nog even vragen of de muziek wat stiller gezet kan worden en dan 

beginnen we eraan.  

Meteen wordt me duidelijk dat dit interview met Papou heel anders zal lopen dan met de andere 

respondenten die ik tot nu toe heb geïnterviewd. Papou vertelt me dat hij ieder jaar verschillende 

studenten op bezoek krijgt die hem komen interviewen of bij hem stage lopen. Ook in zijn 

antwoorden merk ik dat hij het gewoon is vragen te beantwoorden. Maar misschien net daardoor 

krijg ik soms het gevoel dat hij niet echt op mijn vragen antwoord geeft en vertelt wat hij belangrijk 

vindt dat ik te weten kom. Ik zal dit portret dan ook zo opbouwen.  

 

Papou werd geboren in een heel arme boerenfamilie in Congo. Daar heeft hij geleerd te vechten 

voor het leven en lijkt de wilskracht ontstaan om iets te realiseren in zijn leven.  

 

“ Pour moi, l’important c’était : je suis né d’une famille très très pauvre. Donc il fallait lutter 

tous les jours pour avoir à manger.  Alors, lorsque je suis venu ici, déjà au Congo, je me suis 

dit, pour me tirer d’affaire, il faut que je fasse des études. Beaucoup d’études, aller le plus 

loin possible et comprendre comment marchent les autres, où ça va bien, en Europe. ”  

 

 

Wat is erfgoed?  

 

Hoewel hij wilde leren van een continent waar het beter ging dan in zijn eigen land, zijn de waarden 

die hij heeft meegekregen in zijn eigen omgeving in Congo belangrijk gebleven voor hem. Zijn 

moeder heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit immateriële erfgoed:  

 

“ ... il y a la maman qui m’a élevé, m’a inculqué le respect. Voilà, les choses importantes que 

j’ai apportées. Le respect de la vie, le respect du bien commun, le respect de la maman,… 

Parce que chez nous la maman, c’est central au Bas-Congo - je suis du bas-Congo-  c’est la 

maman qui porte les espoirs. Donc la maman ça signifie la femme. Respect de la femme. Et 

le respect des traditions. ” 
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Hij nuanceert wel onmiddellijk :  “…mais pas seulement penser comme il y à 50 000 ans, eh ! ”. 

Over de Afrikaanse waarden die voor hem belangrijk zijn vervolgt hij :  

 

“ Les valeurs que j’ai apprises, c’est la valeur de la famille, de la cellule familiale, pas 

nécessairement de la maman et du papa, de la cellule… et de la solidarité qu’il y  a parmi la 

famille africaine, ça c’est très important. Et l’esprit de débrouillardise. Ca signifie que avec 

très peu de moyens tu pouvais tout faire pour le maximum de choses qu’on pouvait faire avec 

très peu de moyens. Article 15. Oui. Ca c’est une valeur… ” 

 

Meteen wordt duidelijk wat hij bedoelt met zijn uitspraak dat de Afrikaanse waarden moeten 

geactualiseerd worden en dat ‘plantrekkerij’ ook een waarde is:  

 

“ … moi je te dis eh, calcule seulement, mais rien que pour toi eh, le nombre d’heures libres 

qu’on a, chacun, par jour ou par an où on ne fait rien. Où on ne fait rien ! C’est énorme ! Et si 

il faut encore calculer le nombre de personnes qui prennent de la boisson ou qui paient 

l’alcool, … Moi j’ai fait ça, eh : je suis allé à la maison africaine et j’ai dit aux gens : 

“ Donnez-moi seulement l’équivalent d’une bouteille par mois, comme ça moi je pourrais 

faire des actions avec ses moyens-là… ” Après une année, j’avais beaucoup d’argent et on a 

payé des étudiants qui ne pouvaient pas payer le minerval, ou le voyage d’un enfant qui perd 

ses parents et qui est perturbé, pour aller voir ses parents qui sont morts à Kinshasa. Mais, 

c’est gens-là, ces gens-là, c’est resté. Je n’ai pas eu l’argent ailleurs que chez eux-mêmes. Si 

il y avait le moyen de gérer le peu qu’on a ,  on peut se sortir de là. ” 

 

Uit volgende uitspraak wordt ook duidelijk waarom Papou deze acties onderneemt en de Afrikaanse 

waarden een plaats probeert te geven in zijn leven in Brussel:  

 

“ Je trouve que si je suis heureux moi, moi tout seul, est-ce que c’est une contribution pour la 

communauté ? Voilà, les questions que je me pose. Alors, j’essaie de partager sans être 

chrétien, je ne suis pas croyant. Mais j’essaie, lorsque j’ai le moyen de voir un jeune, je 

n’attends pas qu’il  vient me demander si j’ai un euro. Je vois qu’il ne voit pas bien, on va 

prendre un coca, ou je ne sais pas quoi.  C’est ça que j’appelle l’action de proximité. Petit à 

petit on élargi avec des petits actes qui peuvent être significatifs, et c’est ça que j’ai amené de 

l’Afrique. ” 
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Onder andere door deze kleine acties die Papou op touw heeft gezet en waarin hij de Afrikaanse 

waarden in een hedendaags kader zet, heeft hij een bepaalde rol gekregen binnen de Afrikaanse 

gemeenschap in en om Matonge in Brussel. Zelf noemt hij de rol die hij heeft een sociale rol die 

vergeleken wordt met de rol van een ‘griot’, ( vrij vertaald als een muzikant uit zwart Afrika die 

ook magische gaven heeft).  

 

“ C’est aussi un rôle social. Les gens m’ont dit que je suis un griot. En Afrique central ça 

n’existe pas, le griot. En Afrique de l’ouest, Sénégal, Mali, … là il y a le griot. C’est connu, il 

chante. Mais au Congo il n’y en a pas. Mais moi ici, on m’a surnommé griot. ” 

 

Enerzijds klinkt uit Papou’s beschrijving van de griot een kritische houding ten aanzien van zijn 

land van oorsprong en de traditie van de griot als hij zich distantieert van diens lofzangen voor de 

machthebbers.  

 

“ Moi le griot là-bas il chante les louanges des gens qui sont au pouvoir, des puissants au 

Sénégal et tout ça. Ils sont dans la cour du roi, du prince, … Or moi, au Congo, je refuse de 

chanter les louanges de ces gens qui sont au pouvoir. Parce que la plupart des gens ne 

respectent pas les intérêts du petit peuple. Et souvent ce sont des dictateurs. Je ne me vois pas 

prendre ma guitare et chanter des louanges pour un dictateur. Je ne l’ai jamais fait, je ne le 

ferai jamais. ” 

 

Dat is echter geen rede om de naam griot af te wijzen. Papou aanvaardt wel degelijk de naam griot, 

maar geeft haar een nieuwe betekenis door lofzangen te zingen over zaken die voor hem wel 

waardevol zijn en verwijzen naar zijn herinneringen aan Congo.  

 

“ Je chante la nature, dans les quatre langues vernaculaires du Congo. Je chante la nature, je 

chante l’eau, je chante le vent, je chante les fables, les contes, … Je refais un papillon qui 

tourbillonne. Mais tout en sachant que le monde n’est pas aussi merveilleux que celui du pays 

des merveilles. ” 

 

Ik stel Papou de vraag of er naast deze Afrikaanse waarden ook tastbare zaken zijn die hij wil 

bewaren voor de toekomst die met Congo te maken hebben. Het antwoord op die vraag toont 

opnieuw de open houding die Papou wil aannemen ten aanzien van cultuur.  
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“ J’aime bien toutes les choses, que ça soit la musique ou l’art… qui expriment quelque 

chose. Même la musique hard, hard rock, si c’est bien fait, … parfois j’écoute. Ce n’est pas 

ça ma musique, mais j’écoute quand même, parce que il faut que je sois ouvert. ” 

 

Toch moet in Papou’s huis te zien zijn dat hij een band heeft met Afrika. Als hij voorwerpen 

tegenkomt die afkomstig zijn van Afrika, wil hij ze graag hebben.  “Ah oui ! Ca s’est sûr. Ce sont 

des choses, dès que je vois ça quelque part, je les prends. … Parce que ça complète. ”  

 

Wat in dit interview met Papou vooral naar voor komt, is het belang dat hij hecht aan het feit dat 

mensen in zijn omgeving een juist beeld krijgen van wie de Afrikanen zijn die in hier, in België, 

Brussel, wonen en leven. Het culturele erfgoed dat zij meedragen en waaraan ze waarde hechten is 

daarbij van belang. Papou lijkt ervan uit te gaan dat het belangrijk is dat erfgoed voor heel 

verschillende mensen publiek te maken.  

 

“ Alors je me suis dit : la meilleure chose que je puisse faire, c’est aller l’expliquer aux plus 

jeunes, à partir de leur plus jeune âge, dans les écoles, leur expliquer ce que c’est un africain, 

comment est-ce que je vis, quelles sont nos sensibilités à nous, quelle est la façon de voir le 

monde, quelle est la façon de voir l’univers, le cosmos. ” 

 

 

Hoe gaat hij om met erfgoed?  

 

De manier waarop Papou omgaat met zijn cultureel erfgoed is onder andere, door het publiek te 

maken voor kinderen. Met zijn vzw Interface Culture trekt hij naar scholen en vertelt aan de 

kinderen over zijn land van oorsprong.  

 

“ Je leur donne l’information et les outils. Commeça, lorsque ils sont adultes ils ont c’est 

outils, ils peuvent les utiliser ou pas. Donc moi je fais le premier pas et d’habitude ça a un 

succès fou. Donc à partir de choses de tous les jours : comment est ce qu’on vit, comment 

est-ce que les enfants là-bas s’amusent, passent leur temps, quel sont les problèmes qu’ils ont 

là-bas, est-ce que ils font un effort pour sortir de cet état de pauvreté ou de malchance parce 

qu’ils sont dans l’Afrique ou quoi. Voilà. ” 

 

Deze aanpak brengt volgens Papou iets te weeg bij de kinderen: ze gaan vergelijken.  
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 “ Comme ça les jeunes comparent. Comment un jeune là-bas peut fabriquer un bijou, une 

toute petite fille fabrique un bijou pour qu’elle soit belle, ou qu’un petit jeune homme 

fabrique un outil pour s’amuser, à jouer, … Les enfants d’ici sont curieux de voir comment 

ça se passe là-bas. Et ils comparent. Peut être, ils ont la chance ici d’avoir des beaux tableaux 

noirs, …” 

 

Maar Papou’s aanpak in het publiek maken van Congolees/Afrikaans erfgoed beperkt zich niet 

enkel tot scholen. Tien jaar geleden lag hij aan de grondslag van een wijkfeest ‘Matonge en 

Couleurs’ dat ondertussen is uitgegroeid tot een groot evenement waarbij de hele wijk is betrokken, 

maar dat desalniettemin klein begon:  

 

“… Matonge en Couleurs, au début personne ne voulait, même pas. J’ai pris ma guitare, j’ai 

commencé à chanter dans la rue ici et les gens ont vu qu’il y avait un attroupement. J’ai 

raconté [de] mon pays, il y a eu des attroupements. Les autres avaient des groupes célèbres, 

mais moi j’avais que ma guitare. Les gens ont dit : “ Ah, tiens, qu’est ce qui se passe ? ” 

Même là-bas au coin, j’ai commencé là. Un peut plus loin, là-bas [wijst]. Et petit à petit j’ai 

dit :  “ Venez ! On va parler de l’Afrique ”. … Mais ça a pris, petit à petit, maintenant il y a 

dix ans. ” 

 

Het valt me bij Papou op dat veel van wat hij vertelt, gaat over het werk dat hij levert in het kader 

van de vzw Interface Culture. Langs de weg van de vzw tracht hij mensen kennis te doen maken 

met de Afrikaanse manier van leven waardoor ze beginnen te vergelijken.  Echter, door zijn eigen 

leven in Brussel, verandert Papou’s erfgoed zelf ook, in een poging zich hier thuis te voelen: “ Les 

traditions que j’adapte. Donc en étant en Europe, [j’]adapte ce que j’ai amené de l’Afrique et 

j’adapte ce que j’ai appris de l’Afrique. Et là, j’essaie de me sentir un petit peu chez-moi.   

 

 

Heeft erfgoed een invloed op de identiteitsvorming?  

 

De totstandkoming van die vzw is vooraf gegaan aan een hele reeks gebeurtenissen en belangrijke 

momenten in het leven van Papou, die van hem hebben gemaakt wie hij nu is.   

Ik ben heel  benieuwd naar de manier waarop Papou zichzelf omschrijft in termen van identiteit.  

Doorheen het voorgaande is zijn sterke betrokkenheid op het publiek maken van het 

Congolees/Afrikaanse erfgoed al gebleken, maar ook de pogingen die hijzelf onderneemt om zijn 

Afrikaanse waarden betekenis te geven in de Brusselse context waarin hij leeft. Net zoals in de 

andere interviews ziet Papou zich niet als het één of het ander:  
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“ Je suis un citoyen du monde. Mais… sans oublier que je suis congolais. Par contre, je 

défends la culture africaine. Je défends la culture africaine auprès de la communauté 

européenne. Et ça signifie auprès des blancs, des jaunes et tout ça, de la façon la plus simple 

possible. Parce que on n’ a pas beaucoup de moyens. ” 

 

Doorheen zijn migratieproces heeft Papou kennis gemaakt met verschillede werelden. Hij heeft 

daarbij met eigen ogen kunnen zien en ervaren hoe een andere samenleving er van binnenuit uitziet 

en de mogelijkheden die daarmee gepaard gaan: 

 

“ En venant ici, évidemment, les choses ont changé. J’ai vu qu’il y avait quandmême la 

démocratie  ici, que je pouvais m’exprimer, … ce que je ne pouvais peut-être pas faire de 

l’autre côté avec ma guitare. Je chante les chansons, dans le sens critique. Et de la société. “ 

 

Ook de toegang die Papou opeens ervaarde ten aanzien van literatuur en vooral recente literatuur is 

iets wat hij waardeert, nu hij in België woont.  

 

“ Le bon côté, c’est que au Congo, j’allais dans les bibliothèques, les bouquins étaient dix ans 

en retard, ou vingt ans en retard sur ce que j’étudiais là-bas. Explosé ! Explosé ! Parce que je 

pouvais rentrer directement avec les informations récentes, … . Donc, le fait d’arriver ici, ça 

m’a ouvert . Ici, j’avais la technologie et tout ça, au lieu des outils rustiques. Ca m’a vraiment 

aidé ... ”  

 

Hoewel het in Papou’s woorden om een verrijking gaat, “ …je suis un africain, j’arrive en Europe 

qui n’est pas mon pays : c’est une richesse énorme. ”, ging de kennismaking met België ook 

gepaard met drie schokkende vaststellingen, die zijn visie over Europa hebben veranderd.  

 

“ Le changement est venu la toute première fois où je suis monté dans un métro. C’était froid. 

Alors les gens sont là, perdu dans leurs pensées, tout seul. Alors que chez nous dans les bus, 

c’est le boucan. Donc, j’étais déphasé. ” 

 

Een tweede gebeurtenis heeft meer te maken met de gelaagdheid van de samenleving waarin Papou 

terecht kwam.  

 

“Deuxième chose : la première fois que j’ai vu un mendiant, parce que… même si j’étais 

universitaire, je ne pensais pas qu’ ici en Europe on pouvait trouver des mendiants. Parce que 
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ça signifie que tout le discours que le colonisateur est venu nous inculquer là-bas, ce n’était 

pas vrai. Parce que en venant ici, j’étais vraiment choqué. Je me suis dis : “ Oh lala, je préfère 

être pauvre dans un pays pauvre, que d’être mendiant dans un pays très, très riche, 

démocratique et tout ceci. Je me suis dit que ces gens souffrent autant que les gens qui se 

trouvent en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire ? Cà, c’étaient des changements. ” 

 

Een laatste vaststelling die veel indruk op Papou gemaakt heeft, heeft opnieuw te maken met de 

omgang tussen mensen in de publieke, of half publieke ruimte.   

 

“L’autre problème, j’avais cité trois problèmes, en ce moment-ci:  je ne connais même pas 

mon voisin à l’autre étage de chez moi, alors que je suis là depuis 2005. C’est fou eh ! Dans 

l’Afrique, on aurait déjà été boire un verre ensemble. Je le vois parfois, on se rencontre, et 

c’est tout. Ca c’est un autre aspect qui n’est pas bien dans cette culture de l’individuel, dans 

sa famille . ” 

 

Papou geeft aan dat het onder andere deze ervaringen zijn die hem ervan bewust hebben gemaakt 

dat hij zich moest gaan inzetten voor de samenleving langs de weg van de cultuur, hoewel de 

wetenschappelijke wereld hem dat kwalijk heeft genomen :  

 

“ On m’a traité de fou parce que j’ai arrêté, ... Alsors, j’ai ouvert un café. J’ai commencé à 

servir un verre à Matonge. La communauté scientifique … , qui me voyait en train de servir 

un verre à Matonge… Ils ont pris ça très, très mal. Ils ont commencé à me matraquer. Ma 

famille et mes proches aussi… Ils on dit que j’étais un fou et tout ça. Mais moi j’ai créé une 

unique façon de leur répondre : c’est les actes, c’est l’action qui m’amène, c’est par l’action 

que vous avez aujourd’hui entendu parler de moi. Mais souvent je me retrouve un peu dans 

cette dynamique-là. Je suis souvent tout seul. Solitaire. ” 

 

Hij besluit :  

 

“ La vision de l’Europe a changé dans le sens où je ne m’y attendais pas : l’écart qui est ici 

entre ceux qui n’ont rien et ceux qui ... Si tu es décroché du système ici, c’est très très 

difficile. C’est vraiment l’enfer. Mais en Afrique, lorsque tus es décroché, il y a toujours la 

famille qui vient, il y a l’oncle, il y a … la famille élargie . Ca, je n’ai pas trouvé. Mais c’est 

çà, ma troisième surprise de voir les vieillards, allez, les personnes d’un certaine âge 

abandonnés ou dans des hômes. Ca, ça m’a fait travailler aussi, de voir des vieux qu’on, 
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qu’on, qu’on… jette ! Lorsque chez nous, les personnes âgées, ce sont les bibliothèques 

vivant de la société. Ils ont l’expérience et tout ceci… ” 

 

Uit de positie waarin Papou zich nu bevindt, is een identiteit ontstaan, een identitet die hij wil delen 

met anderen :” L’expérience je suis moi, Papou, c’est ce moi-là que je veux partager avec les autres, 

avec ses malheurs, ses beaux côtés, ses mauvais côtés, ... ”. Die identiteit is noch zuiver Congolees 

of Afrikaans, noch zuiver Belgisch of Europees. Papou identificeert zichzelf met waarden en 

eigenschappen van beide continenten en maakt zelf een selectie van hetgeen waardevol is voor hem. 

Daaruit ontstaat bij hem een identiteit die zich sterk betrokken voelt op de samenleving. De 

ervaringen die hij als kind en jongeren meemaakte, blijven echter heel belangrijk voor zijn latere 

leven en de keuzes die hij daarin maakt:  

 

“ Après avoir vécu dans une famille pauvre je voyais les injustices qui étaient là. Donc je 

disais pour me tirer d’affaire, il fallait que moi je propose quelque chose, parce que personne 

va le faire. D’ailleurs,  je me rends compte que c’est très difficile. ”   
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Bijlage 9 Portret Vitaline  

Vitaline is 43 jaar oud en is volgens de Afrikaanse traditie getrouwd met haar man, maar nog niet 

voor de wet of de kerk. Samen hebben ze een dochter, Inès, die vijf jaar is. Thuis wordt er Frans 

gesproken, maar op school Nederlands, want Annie gaat naar een schooltje in Wolvertem, vlakbij 

het rusthuis waar Vitaline nu werkt. In de toekomst willen Vitaline en haar man Annie ook het 

Kikongo en het Lingale leren.  

Tegenwoordig werkt Vitaline voor het OCMW. ‘… je m’occupe des personnes agées, je leurs 

donne à manger, je nettoie et tout çà. Normalement c’est ‘technische beampte’ . J’ai fait une petite 

formation, mais bon, avant j’allais chez des gens. Maintenant, c’est justement dans de home.’  

Sinds 1990 woont Vitaline in België. Voorheen bracht ze verschillende vakanties door in België 

omdat haar oudere broers en zussen op internaat zaten in Stoumont.  

 

“Les parents ils les ont mis à l’école ici. Et maman venait tous les trois mois les visiter. Tous 

les congés, maman était ici. Et nous on venait avec maman. … En grandissant oui [je 

connaissais la Belgique], mais quand on est petit on ne fait pas attention. Mais je sais par 

exemple qu’on venait ici. ” 

 

Ook Vitaline kwam tenslotte als studente naar België.  

 

“ Quand il y avait ma sœur ici et quand j’ai fini mes humanités au Congo, je voulais aller à 

l’université, j’ai fait une année, mais il y avait des troubles, ça n’allait vraiment pas et les 

parents ont décidé : c’est mieux que tu ailles chez ta sœur, Monique,  elle est seule là-bas et je 

suis venue ici. ” 

 

Eenmaal in België begon Vitaline aan een opleiding boekhouding. Toen ze nadien op zoek ging 

naar werk werd ze geconfronteerd met taalproblemen.  

 

“ J’ai vécue avec ma sœur Monique, et puis petit à petit, j’ai cherché toute seule. Au début 

j’étais à l’école à Bruxelles, j’ai fait boekhouding deux ans. Après, j’ai fait encore une  

formation à Bruxelles pour gestion des entreprises. … Quand je cherchais, ça faisait toujours 

un problème. Ils voulaient que je parle et le français et le néerlandais, et comme je ne savais 

pas beaucoup de néerlandais, j’ai dit : bon, je vais arrêter et je vais faire des cours de 

néerlandais. Pendant ce temps je faisais des jobs et tout ça, parce qu’ il fallait vivre. ” 
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Via een medewerkster van het OCMW, vond Vitaline tenslotte zelf werk als OCMW-

medewerkster. De vrouw vroeg haar of ze graag voor mensen wilde zorgen . “ J’ai dis oui, et c’est 

comme-ça que j’ai commencé à faire le buitendienst et tout ça, aller chez les gens… et comme 

j’avais fait le cours de néerlandais, ça m’a permis de me débrouiller en néerlandais… ”. 

Doorheen de jaren in België woonde Vitaline op heel verschillende plaatsen. “ J’ai vécue à 

Bruxelles, j’ai vécue à Ganshoren, après Ganshoren, j’ai habité Strombeek, et après Strombeek, 

Wolvertem un peu. Et maintenant je suis venue ici [Aalst]. Et on à acheté la maison ici. ” 

Ik kwam in contact met Vitaline via mijn grootmoeder, bij wie Vitaline enkele jaren geleden ging 

schoonmaken. Dat was gedurende de periode dat ik zelf in Congo verbleef voor mijn stage. Samen 

met mijn grootmoeder las Vitaline de mails die ik stuurde en leerde me op die manier voor het eerst 

kennen. Toen ik haar opbelde om te vragen of ze zin had om over haar ervaringen als Congolese 

vrouw in België te vertellen, was ze daartoe bereid. We spraken af dat ik haar terug zou contacteren 

op het moment dat ik tijd had voor een interview.  

Op een koude dag in december sta ik voor Vitaline’s deur op een drukke steenweg in Aalst. Aan 

haar kleine rijhuisje is van buiten niet te zien dat het bewoond wordt door mensen van Afrikaanse 

origine. Vitaline en Annie komen opendoen en Vitaline laat me plaatsnemen op de sofa. Ik krijg een 

groot glas fruitsap in geschonken en terwijl we wat bijpraten over mijn grootmoeder, heb ik de tijd 

om het interieur in me op te nemen. De kleine living ziet er opvallend westers uit. Tegen de muur 

hangt een schilderij van grazende herten in een bos, geschilderd in felle kleuren. Verder staan enkel 

op de schouw nog een paar fotokaders en een drietal Afrikaanse beeldjes. De muren zijn behangen 

met een donker rood papier wat de ruimte in een schemering hult. De robuuste zetels waarop we 

zitten staan opgesteld rond een grote breedbeeldtelevisie waarop een kinderprogramma speelt. Het 

geluid heeft Vitaline afgezet. Als we aan het interview gaan beginnen geeft Vitaline Annie de 

opdracht aan de tafel te gaan zitten en te tekenen.  

 

 

Wat is erfgoed?  

 

In eerste instantie geeft Vitaline de indruk dat ze niets heeft meegenomen uit Congo, toen ze 

vertrok. “ Des statues et des meubles, non, ça non, parce que emmener des meubles, tout ça, ça 

coute, c’est difficile… ”  

Tot ze zich bewust wordt van de vele voorwerpen die toch een plaats hebben in haar leven en van 

Congolese of Afrikaanse afkomst zijn.  “Mais des petites choses, comme ça, oui. ” 

 

Op de schouw, naast de breedbeeldtelevisie staan enkele Afrikaanse voorwerpen. Vitaline gaat ze 

halen en legt ze op het kleine salontafeltje. Het eerste beeldje waar ze iets over vertelt, is een houten 
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krokodil die ze van haar man gekregen heeft. Het twee voorwerp is een schilderijtje in felle kleuren 

dat een hutje weergeeft tegen een achtergrond van palmboomsilhouetten. Ook dit is een geschenkje 

dat Vitaline kreeg toen ze al in België woonde.  

  

“ Celui-là, c’est de mon compagnon, mon mari, quand il est parti. Ca, ça vient du Côte 

d’Ivoire. … Ca n’a pas de signification. C’est comme ça, parce que là-bas, il y a beaucoup de 

crocodiles et des éléphants. De caïmans et tout ça. Alors, je lui ai dit : apporte moi quelque 

chose, un truc en bois. Et il a apporté un crocodile. ” 

 

“Et ça, c’est venu du Congo. Je dois mettre ça comme ça, chercher des cadres. … C’est joli, 

pour mettre à la maison eh. C’est des artistes du Congo. J’ai reçu çà. Ils me l’ont envoyé 

comme cadeau.” 

 

Vitaline zelf is gekleed in een jeansbroek en een fleece. Op de vraag of ze ook Afrikaanse kledij 

heeft, antwoordt ze heel enthousiast. 

 

“ Ah, des vêtements africain ! Oui, ça, j’en ai quelques-uns. Oui, oui, je les ais, je les ai 

gardés. Ma maman m’avait donné ce genre de robes comme ça et j’étais née avec un panje, 

alors j’ai tenue personnellement, j’ai toujours gardé çà. ” 

 

Maar Vitaline heeft meer dan alleen een kleed dat ze van haar Congolese moeder kreeg. Ook uit 

andere Afrikaanse landen laat ze traditionele kledingstukken meebrengen. “ J’ai aussi des habits de 

l’Afrique, par exemple, de la Côte d’Ivoire, parce que Inès son papa est de la Côte d’Ivoire. Et 

aussi, c’est aussi différent. Tu veux que je te montre ? ” Als ik toestemmend knik, gaat Vitaline de 

kleren  boven halen. Inès komt bij me in de zetel zitten. Ze houdt een rooskleurig computerspelletje 

vast dat Princess heet. In gebroken Nederlands vertelt ze het verhaal van het spelletje. De prinses is 

gevangen genomen en Annie moet haar proberen bevrijden. Dat lukt haar ook.  Even later is 

Vitaline weer beneden met een hele stapel kleurrijke kleren die ze op de salontafel legt. Een voor 

één vertelt ze waar ze de kleren gekocht of gekregen heeft. Het eerste kledingstuk is een panje, of 

de traditionele rok met blouse, die haast iedere vrouw in Congo draagt sinds la zaïration van 

Mobutu en die gemaakt wordt van een zes meter lang stuk stof dat in drie delen wordt verdeeld. Uit 

een deel wordt een rok gemaakt, uit een tweede deel een blouse en uit een derde deel een 

hoofddeksel of franjes voor de twee andere delen.  

 

“ Voilà, çà c’est le panje du Congo. On le fait de deux morceaux de tissu, mais ici, on a pris 

un peu de fantaisie pour faire comme une jupe panje. On met comme ça, tu fais ça, le fil ici tu 



198 

tournes, tu tournes bien pour bien faire ta taille. Eh hop, tu vois ? Et là, tu mets ça au dessus. 

Ca, c’est une blouse . Tu vois ? Quand il fait beau, c’est joli eh ! T’as pas besoin de pull quoi, 

et je mets ça. Ca, c’est du Congo. J’achète un peu de tout. ”  

 

Het tweede kledingstuk is een heel wijd kleed in een zalmkleurig roos. De stof is zodanig bewerkt 

dat de stof een papierachtig karakter heeft gekregen en kraakt als je haar aanraakt. Dit kleed heeft 

Vitaline laten meebrengen door haar buurvrouw. Het is echter ook mogelijk om soortgelijke kledij 

te kopen van handelaars die traditionele kledij importeren.  

 

“Ca, c’est de l’Afrique de l’ouest, Sénégal et tout ça. J’achète un peu de tout. Tu vois ? C’est 

une matière très riche hé. Et ça coûte cher eh. Ca, c’est vraiment habillé eh. … C’est du 

coton, mais travaillé. Comme du lin. Ca c’est fait à la main et avec la machine. Tu vois ? 

Broderie avec le fil. Tu vois les couleurs ?! J’ai acheté ça ici. Il y a des femmes qui vendent 

ça ici, de commerçantes qui viennent avec, oui. Mais moi, ça, j’ai acheté chez ma voisine 

quand elle est allée dans son pays, elle m’a acheté ça. J’aime bien. Pour un peu avoir de tout 

de l’Afrique. ”  

 

Een volgend kleed komt uit Ivoorkust of het land van herkomst van de papa van Annie.  

 

“ Et çà, c’est de la Côte d’Ivoire. Dentelles et tout ça, ils aiment bien ça…  

Ca, tu vois, c’est pour quand tu es enceinte ou quand tu… si tu a besoin d’avoir plus d’air. 

Non, c’est  joli de mettre ça. ”  

 

Als laatste toont Vitaline het kleed dat ze van haar moeder kreeg en dat uit Congo komt. “ Cà vient 

aussi du Congo. Ca c’est ma maman qui a fait ça pour moi. C’est pour travailler, être à ton aise à la 

maison et tout ça. Donc voilà. ” 

Annie heeft de hele tijd staan kijken naar de demonstratie van de Afrikaanse kleren van haar mama. 

Als alle kleren getoond zijn, vraagt ze hoeveel panjes zij ook weer heeft. Daarop antwoordt 

Vitaline: “ T’en as deux petits ”. En tegen mij vervolgt ze : “  Elle [Annie] a aussi un petit panje, 

que sa grande-mère a fait. ” 

 

Dan bedenkt Vitaline zich dat ze nog foto’s heeft waarop Annie traditionele kledij draagt. Na even 

zoeken in het kastje naast de schouw heeft ze het fotoalbum gevonden dat ze zoekt. Ze legt het 

fotoalbum op het salontafeltje en begint het doorbladeren. De eerste foto’s tonen Annie net na haar 

geboorte in het ziekenhuis. Vitaline heeft er zorgvuldig het uur van de geboorte en het gewicht van 

Annie bij geschreven. Daarna volgt een reeks foto’s van de eerste maanden van Annie’ leven. “ Elle 
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était trop mignonne. Ici, j’ai commencé à faire des pompons dans ses cheveux. Elle avait toujours 

beaucoup de cheveux, regarde. Annie. ” Een volgende foto toont Annie’ eerste verjaardag. “  Voilà, 

ici elle avait un an. Il y avait toute la famille, la fête. ” Ook het doopfeest is op foto vastgelegd. 

“ Ici, c’est le jour de son baptême. On a fait ça à Sint-Martinus à Meise. ” Op het doopfeest is veel 

familie aanwezig, onder andere de ouders van Vitaline. “Et çà, c’est opa en oma. Tu vois ? Ils sont 

du Congo et ils vivent à Meise. ”  

 

 

Hoe gaat ze om met erfgoed ?  

 

Naar aanleiding van de foto’s begint Vitaline te vertellen over haar familie en de belangrijke 

momenten in de familie. Een hele reeks foto’s geeft een beeld van hoe een trouwfeest in deze 

familie eraan toegaat. Als Vitaline deze foto’s terug ziet, begint ze honderduit te vertellen over het 

trouwfeest van haar zus die in Amerika woont, maar in België is getrouwd omdat een groot deel van 

de familie ondertussen hier woont. “Ici, c’est la tante d’Annie, ma sœur. Elle vit en Amérique. Elle 

est venue se marier ici. Et Annie c’était sa fille de main. ” Op een volgende foto staat de hele 

familie in kledij die uit eenzelfde stof is gemaakt. De stof is van dezelfde soort als waaruit 

traditionele panjes worden gemaakt.  

 

“ Elle [la sœur de Vitaline] avait choisi la couleur blanche et organdi et tout le monde devait 

s’habiller dans ces couleurs. Elle a mis les enfants blanc et organdi. C’était joli hé ! C’était 

dans le château d’EllesAnnie, en Wallonie. … Et ça, c’était l’uniforme pour toute la famille. 

Elle avait acheté, tu vois, à Matonge, il y a des commerçants qui vendent du Wax [Brits merk 

dat kwaliteitsstoffen met Afrikaanse motieven uitvoert naar verschillende landen, ook naar 

België], c’est pas coupé. Et puis tu fais des panjes. Il y a trois panjes sur six mètres. Pour la 

messe par exemple, tu  choisis  tout le monde doit s’habiller comme ça. Et tu vas à la porte de 

Namur [à Matonge à Bruxelles], par exemple, ou un commerçant d’étoffes. Tu donnes 

l’adresse à tous les invités, seule la famille si tu veux, habillé pendant la journée. Elle vont là-

bas pour acheter. Après chacun cherche son couturier et choisit son modèle. Quand tu viens 

dans la fête, on est tous habillé des la même façon. … Et c’est un façon de donner aussi de 

l’importance à des choses, tu vois ? Ici, je vois parfois que des gens disent : oh, je veux que 

tous le monde s’habille en noir et blanc. Bon, comme nous, on vient de l’Afrique, on connait 

des étoffes, eh bien, ma sœur a choisi un panje pour toute la famille, commeça on reconnait la 

famille par cette étoffe. C’est important pour elle. Et le côté du mari, et le côté de la femme. 

Le côté du mari, ils avaient ça  en vert et jaune comme ça.  Nous, le côté de la femme, c’était 
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en rouge. … Même dessin, même tout, mais couleur différente. Regarde sa robe de mariage, 

oh! C’est des couleurs ! Ohlala…. c’est très joli ! ” 

 

Ik vraag Vitaline of de motieven of de kleuren ook een betekenis hebben.  

 

“ Il n’y a pas de symbolique derrière les étoffes. Tu choisis les couleurs que tu aimes et tu 

proposes à ta famille ce que tu aimes. Nous, pour te faire plaisir, on accepte de porter. Nous 

avons dit : “ Comme on est de la famille de la femme, on va prendre ça. Mon mari aussi à une 

chemise de ça. … Et le soir, maintenant, tu peux mettre des robes de soirée, tout ce que tu 

veux, mais le journée, la messe, on avait toutes mis ça. C’était très joli. ”  

 

Nu Vitaline zo op dreef is, vraag ik haar nog wat meer te vertellen over een huwelijk in haar 

Congolese familie. Ik had nog nooit eerder gehoord van deze traditie waarbij een hele familie zich 

kleedt in dezelfde stof en vraag me af of er nog andere elementen zijn binnen een huwelijksritueel 

die refereren naar de Afrikaanse achtergrond. Dat blijkt zo te zijn. Ook de traditie waarbij een man 

een bruidschat moet schenken aan de familie van het meisje dat hij de hand vraagt, leeft nog steeds 

voort.  Ook al woont de meerderheid van de familie van het meisje sinds jaren niet meer in hun 

geboorteland, toch wordt deze traditie in stand gehouden.  

 

“ Normalement, le mariage coutumier chez nous… on donne la dot. Mes parents, pour 

officialiser dans nos coutumes, mon mari, le papa d’Annie, a demandé ma main chez mes 

parents. Et pour demander la main, il a dit que : “ Moi je voudrais…, j’aime votre fille, je 

veux vivre avec elle ”. Et mes parents ont dit : “ Bon, d’accord, on va t’écrire une lettre ”. Ils 

écrivent une lettre. Dedans ils disent que tu dois amener ça et ça,… et ça. Mais c’est toujours 

côté paternel et côté maternel quand le mari vient. Et ils font une liste de choses qu’ils 

demandent au mari. Et, c’est comme ça qu’ils ont fait. Ils ont envoyé dans la famille de mon 

mari. Mon mari et ses frères ont fait la liste, et dans la liste il y a aussi une somme d’argent. 

Tu demandes, par exemple 1000 euros côté maternel et 1500 euros côté paternel, plus des 

choses qu’ils demandent. Et le mari doit se préparer à remplir tout se qu’on lui a demandé 

dans la lettre. Quand il est prêt,  il dit à la famille de la femme : “ Je viendrai ” –quand il 

reçoit la lettre en avril, il dit : ” Je serai prêt en décembre ou on janvier prochain ”- Il dit : “ A 

telle date ”. Moi et lui on se dit : “ A telle date, on va faire la fête. ” Vraiment, c’est çà le 

mariage, quoi. Et alors la famille de l’homme vient. C’est toujours d’abord palabre, donc 

discuter d’abord de la dot, tout ce que la famille du mari a amené pour épouser la fille. Et 

après maintenant, on fait la fête  : pendant que la famille discute, c’est déjà prêt pour la fête 
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après. Manger, boire, danser, tout ce que tu veux. Et chez moi aussi, ça c’est passé comme 

ça. ” 

 

Toen ik Vitaline in het begin van ons gesprek vroeg of ze getrouwd was, antwoordde ze me dat dat 

niet het geval is. Ze benoemde haar situatie als ‘samenwonend’. Nu krijg ik te horen dat ze dus wel 

getrouwd, maar nog niet voor de wet of voor de kerk. Ze legt me uit hoe dat komt : 

 

“Chez nous c’est important de faire ça [le mariage coutumier] d’abord. Après maintenant 

c’est à nous de décider : on va à la commune et après à l’église, ou d’abord l’église et  après 

la commune. Mais d’abord il faut que ça se passe. Alors comme moi et le papa d’Annie on a 

fait ça, on va décider… Pour l’état belge on doit aller à la mairie. Nous, on va décider une 

date, si on veut le faire. On va à la commune, on dit qu’ on veut se marier à telle date et pour 

l’église aussi, on fait tout, voilà. Ca sera une fête puisque bon, [c’est] à l’église et à la mairie 

quand même, eh. Normalement on fait trois mariages, si tu veux, mais le plus important c’est 

que le mari se présente devant la famille de la femme, chez les parents.  

 

Hoewel Vitaline nog veel waarde lijkt te hechten aan het naleven en verder zetten van deze 

Afrikaanse- Congolese traditie, geeft ze toe dat de Europese context waarin ze nu leeft ook voor 

uitdagingen zorgt omdat er een op een verschillende manier over onder andere samenwonen en 

huwen gedacht wordt.  

 

“ C’est difficile pour nous. Bon, avec l’Europe maintenant, on est un peu évolué.  

Normalement au Congo dans les familles, dans les traditions, une fille pour aller vivre avec 

un garçon, le garçon doit se présenter dans la famille de la fille. Pas comme ça : on décide eh 

hop un jour on commence un jour, à… Nous, c’est toujours très solennel. Les parents doivent 

toujours être au courant. Si il y a un problème, les parents, ils savent. Parce que si ce n’est pas 

officiel, tu peux changer de copain comme ça. Mais si c’est officiel, on sait que tu es avec tel 

garçon. Si tu fais des bêtises, ta famille te dira : “ Eh oh, fait attention, on connaît ce garçon, 

tu nous l’as présenté. ” Mais tant que tu n’as rien présenté, tu peux avoir des copains comme 

ça. ” 

 

Ik ben blij dat Vitaline het fotoboek bovengehaald heeft. Er zijn op die manier veel verhalen naar 

boven gekomen die me een inkijk hebben gegeven in de wijze waarop Afrikaans-Congolese 

tradities hier in België blijven verder leven in deze familie van Congolese oorsprong. Vitaline zelf 

geeft ook toe dat de kledij en de foto’s belangrijk voor haar zijn. “ Des photos en des habits… Oui, 

j’ai gardé. C’est des souvenirs hé. ”   
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Heeft erfgoed een invloed op de identiteitsvorming? 

 

Identiteiten worden geconstrueerd op basis van de identificatie met hetgeen waardevol is voor een 

persoon. Wat waardevol is en de moeite waard om te bewaren, is het erfgoed van een persoon. 

Zoals Vitaline zelf aangeeft, is dat erfgoed echter niet altijd bewust. In het dagelijkse leven komen 

deze waarden tot uiting:  

 

“ Peut-être moi je ne me rends pas compte, mais il y a des choses, ma façon d’être et agir, le 

respect des gens et des autres… … Façon de te parler, façon d’être avec les gens, façon de 

communiquer avec les autres, c’est important, c’est quelque chose que tu  apprends dès le bas 

âge. Ca ne vient pas comme ça, quand tu es grand. Non, c’est des choses que j’ai déjà eues, 

dès que je suis petite, qui sont en moi … et qui sortent dans des situations de ma vie et dans 

la vie de tout les jours. Dans le quotidien. ” 

 

Ook de vrijheid en de rust zijn twee zaken waarvan Vitaline vertelt hoe belangrijk ze voor haar 

waren in Congo, maar die hier veel minder deel zijn van haar dagelijkse leven.  

 

“ Cette liberté, eh ! Et, j’aimais bien me promener dans les bois. Ohh ! Je peut rester des 

heures. Sans rien faire, je ne sais pas… je rêve, je contemple la nature… Ici aussi, il y a les 

parcs, mais bon, ce n’est pas la même chose. Il y a une certaine quiétude, un calme, la 

tranquillité, oui. … ” 

 

Ze doet dan ook haar best om ook hier in haar huidige context ruimte en tijd te maken om het 

gevoel van rust en vrijheid terug te vinden.  

 

“ C’est pour çà [pour retrouver ce calme] il y a des fois que je prends congé. Pour sortir de ce 

trop de boulot, tu vois ? Je dois un peu casser. Je prends mon temps, je reste à la maison, je 

nettoie, je prends des choses que je n’ai pas toujours le temps de bien arranger. Je vais me 

promener, je fais les magasins à mon aise, je vais au parc avec ma fille, je la mène un peu 

jouer. Voilà, c’est important. Et je parle aussi beaucoup avec elle, comme ça elle apprend 

beaucoup de choses. … Je fais tout pour qu’elle soit vraiment bien éveillée. ”  

 

Dit immateriële erfgoed is het enige dat we niet kunnen achterlaten, volgens Vitaline. Het zit in ons 

en we nemen het overal mee naartoe. Zelfs migratie kan daar niets aan veranderen:  
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“ Oui, mais… dès l’enfance on l’a eh ! Quand tu es petit, tu grandis avec tes parents. Ils te 

donnent des valeurs qui restent en toi eh, même tu vas partout dans le monde, ça restera en 

toi. Tu comprends ? C’est pas parce que je suis ici en Belgique que ça va partir. Non, c’est en 

moi. ”  

 

Het feit van een voet aan de grond te hebben in twee verschillende culturen, geeft Vitaline de 

mogelijkheid te vergelijken. Doorheen haar verhalen krijg ik zicht op de affectieve band die ze heeft 

met haar verleden in Congo. Ze vergelijkt haar jeugd in Afrika met de situatie waarin ze nu leeft in 

België. Het lijken vooral de tijd en de vrijheid die ze het meeste mist:  

 

Ici je trouve que … on est dans un engrenage, dans un système où des fois le temps te 

manque pour faire ce que tu aimes. Quand j’étais au Congo, je jouais beaucoup au basket. … 

Ici, j’ai jamais eu la possibilité de le faire. Soit je dois travailler, soit je dois faire ci, je dois 

faire ça. Le temps me l’empêche. Et quand j’ai un peu le temps, je suis fatigué, je me dis : je 

vais me reposer et tout çà. … Cette liberté, eh ! Et, j’aimais bien me promener dans les bois. 

Ohh ! Je peux rester des heures. Sans rien faire, je ne sais pas… je rêve, je contemple la 

nature. Ici aussi, il y a les parcs, mais bon, ce n’est pas la même chose. Il y a une certaine 

quiétude, un calme, la tranquillité, oui. C’est quand je suis venue ici, des fois tu penses à ta 

jeunesse et tout ça, à tout ce que tu as vécu.  C’était la belle vie. C’était comme ici eh. … 

 

Maar ook het onderwijs in Congo was van een betere kwaliteit dan het onderwijs waar ze in België 

mee in aanraking is gekomen. Wat ze vooral mist is de oefening van de wil. Onderwijs in België is 

teveel bezig met het gemakkelijk maken voor de kinderen.   

 

“ Mêmes les écoles eh. On avait une très bonne éducation, vraiment. … Ici je vois les enfants 

qui vont à l’école, ils n’ont pas ça. Je trouve que on ne pousse pas les enfants à travailler dans 

le sens d’ apprendre, vouloir écrire, apprendre les langues, je sais pas… On veut trop de 

facilités. “ Ah, tu cherches ceci, vas sur internet et tu trouves ”. Mais nous, dans le temps, tu 

cherchais un livre pour faire des exercices, des exercices de maths, tu apprends à écrire le 

français, le vocabulaire et le grammaire et tout ça. Tu vois ? Ce plaisir d’aller à l’école et tout 

ça… mais ici, je trouve que … c’est général eh. C’est dommage quoi… ” 

 

Deze opmerking heeft niet alleen te maken met het onderwijs maar ook meer algemeen met de 

maatschappij waarin ze nu leeft en de mogelijkheden die ze biedt.  
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Et puis je trouve que les jeunes apprennent trop vite des choses qui sont peut-être bien pour  

plus tard. C’est bien, ils doivent apprendre tout ce qui est sexe, maladie vénérienne, SIDA, 

tout ça, oui, mais je trouve que les jeunes sont trop dans les futilités. Ils veulent sortir dans les 

boîtes, c’est bien… mais parfois je trouve que c’est trop quoi. Trop tôt et trop. C’est pas si 

important. Tu peux danser de lundi à dimanche. Et après ? Tu danseras toujours, on ne cesse 

pas de danser, mais ce n’est pas si important. 

  

Ze merkt op dat de kinderen van haar broers en zussen veranderen. De familie hier is niet dezelfde 

dan die in Afrika. De invloeden van de maatschappij zijn merkbaar in de dingen waarmee deze 

kinderen bezig zijn: 

 

Quand je vois mes neveux, mes nièces,… c’était pas comme ça chez nous. Eux, ils ont des 

autres idées. Je parle par exemple de découvertes, drogues, de sexe et tout ça. Les jeunes 

commencent très tôt le sexe. Nous, dans notre temps, bon, je ne sais pas, c’était après dix-huit 

ans… Et puis ils veulent trop de facilités.  … Ils  préfèrent ne pas étudier. Ils vont par 

exemple jusque quatrième secondaire, ou sixième, ils vont travailler. Mais beaucoup ne 

veulent pas aller  à l’université, l’école supérieure ou quoi.   

 

Als moeder van Afrikaanse oorsprong wil ze daar een antwoord op bieden. Ze praat niet langer over 

zichzelf als individu, maar als deel van een Afrikaanse gemeenschap, als over een collectieve 

identiteit.  

 

Mais par contre nous, chez les Africains, les parents, on pousse les enfants. C’est pour ça tu 

vois, maintenant, beaucoup, beaucoup d’enfants, sûrement trois-quart, …  sont multilingues. 

Nous, les enfants de la commune africaine ils parlent peut être trois, quatre langues.  

 

Het is interessant om te zien dat in de context van België het belang naar voor geschoven wordt van 

verschillende talen te leren. Daar horen onder andere de Afrikaanse talen bij, na de hoofdtalen in 

België die de kinderen op school of via de media onder de knie krijgen. Het blijven spreken van de 

Afrikaanse taal,of het onderhouden van dit immateriële erfgoed, heeft bovendien ook voordelen: 

 

Dans ma famille par exemple, moedertaal, c’est Nederlands. Et à la maison, on parle le 

français. Mais ils apprennent l’anglais à l’école. A la maison, entre eux, ils savent parler 

l’anglais parce qu’ ils regardent les films, ils font des trucs, la musique,… Et puis il y en a 

qui, par curiosité, ils veulent apprendre l’espagnol, et la langue africaine beaucoup. Ils 

veulent aussi  apprendre la langue africaine et il y a des familles où les parents parlent la 
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langue africaine à la maison, comme ça. S’ils veulent dire un secret  à son enfant que 

personne d’autre ne comprend, ils parlent seulement cette langue. l’enfant comprend 

directement que maman, papa me dit ça, ça et voilà. … Tu vois que c’est beaucoup de 

langues et c’est important.  

 

Vitaline is zich ervan bewust dat ze een deel van de Afrikaanse cultuur die ze in zich meedraagt, 

kan doorgeven aan haar dochtertje, maar voor een groot deel zal haar dochter worden wie ze is door 

de samenleving waarin ze opgroeit. Wat ze vooral belangrijk vindt, is dat haar dochtertje trots mag 

zijn op wie ze is. Haar huidskleur verandert daar niets aan.  

 

Mais pour ma fille… moi je lui apprends certaAnnie choses, mais elle aura un peu de ce que 

j’ai appris, mais elle est née ici. … Elle est les deux. Et elle est ouverte dans le monde. Elle 

n’aura pas peur d’affronter toutes sortes de différences et de difficultés. Tu vois ? Et moi 

j’apprends à ma fille : tu dois être fière de ce que tu es. Ce n’est pas la couleur ou le, le… qui 

fait, c’est la personne. … C’est çà qui fait la richesse d’un  peuple. … La couleur n’est pas 

important. 

 

Vitaline’s familie is ondertussen ook een mix van mensen van Afrikaanse en Belgische origine. Die 

realiteit doet hen vergeten dat er verschillen zijn in huidskleur vertelt ze. Jammer genoeg, vindt ze, 

zijn er andere mensen die hen daar wel weer attent op maken:  

 

Egalement dans ma famille, mes nouveaux frères sont mariés à des belges,… on est mélangé, 

donc on ne fait plus attention nous. Oui, mais il y a toujours d’autres personnes qui font 

toujours cette différence. C’est dommage. 

 

Wat Vitaline’s identiteit als individu betreft, geeft ze toe dat ze zelf ook een mix is van 

verschillende invloeden. “J’ai un peu pris de tout eh. Je suis un mélange, quoi. … ” Bepaalde 

waarden zijn daarbij wel heel belangrijk gebleven ze wil zich er dan ook graag  mee blijven 

identificeren.  “ Mais il y a certaAnnie valeurs que je revendique qui sont très importantes. Le 

respect, et l’amour. Eh, dans la famille. On est toujours très unis comme-çà. C’est très important. ” 

Net die waarden mist ze in België wel een beetje :  

 

“ Et c’est çà, ce côté que les gens perdent un peu en Belgique. Ils sont très égoïstes toujours. 

Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais sinon, j’ai ce côté-là, un peu belge, un peu congolais. 

Tout mélangé quoi. ”  
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Anderzijds zijn er ook waarden die ze belangrijk is gaan vinden sinds ze in België woont en die ook 

bij haar zijn gaan horen: “ Le côté belge, je fais référence à la discipline peut-être, le respect de 

l’heure, à l’heure, à temps, chaque chose à son temps, alors … pour le travail, pour les rendez-vous, 

c’est important. ” 

 

Zoals ook de andere respondenten in dit onderzoek, bouwt ze haar identiteit niet eenzijdig op vanuit 

de waarden die ze heeft meegekregen en  herinnering aan bepaalde ervaringen in Congo die ze 

meedraagt. Ook waarden die hier belangrijk zijn geven vorm aan wie ze is en wat ze belangrijk 

vindt. Vanuit deze positie in meerdere culturen, heeft ze een reflexieve houding ontwikkeld die zich 

niet met alle aspecten van beide culturen identificeert. Ze kan met andere woorden uit beide 

culturen een selectie maken wat voor haar van belang is. Eerder dan een identiteit die een complete 

mix is van twee culturen, geeft Vitaline’s verhaal weer dat ze haar identiteit opbouwt uit hetgeen ze 

waardevol vindt uit twee culturen. Op basis van reflectie over de verschillende leefwerelden waar 

ze deel van uitmaakt, ontwikkelt ze haar identiteit. Er lijkt een soort reflexieve identiteit te ontstaan. 

Ook komt in dit identiteitsportret naar voor dat ze naast een individuele identiteit een collectieve 

identiteit deelt met andere mensen/ouders van Congolese origine. De gemeenschap die hier ontstaan 

is, moet zich uiteen zetten met heel andere uitdagingen dan diegene die in Congo aan de orde 

waren, door de veranderde context. Er lijkt met andere woorden een nieuwe collectieve identiteit te 

ontstaan in het migratieland tussen mensen van dezelfde origine die elkaar in het nieuwe land 

hebben leren kennen.  
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Bijlage 10 Portret Wilson  

41 jaar - musicus/zanger - Ecuadoraanse vriendin en twee kinderen - woont in België (Brussel) 

sinds 1999 - Heeft sinds zomer 2009 verblijfsvergunning geldig voor 1 jaar 

 

1. Achtergrond 
Wilson is om economische redenen geëmigreerd. Daarmee ‘representeert’ hij de meest 

voorkomende vorm van migratie. De overgrote meerderheid verlaat Ecuador immers op zoek naar 

werk en naar een stabielere economische situatie. In de jaren ’90 is het land door een crisisperiode 

gegaan met als slotstuk de vervanging van de plaatselijke munt (de Sucre) door de Amerikaanse 

dollar. Dat heeft een grote impact gehad op de markt en de tewerkstellingssector. In die periode 

lagen de migratiecijfers ook hoger dan tevoren (Jokish, 2003). Wilson duidt het zo:  

We zijn allemaal naar hier gekomen voor dezelfde reden, om te proberen weg  te geraken 

uit je eigen land. We zijn uit het land vertrokken op een nogal kritiek moment. Er heerste 

een bestuurlijke instabiliteit in Ecuador, er was geen werk. 

 

Stilaan is de situatie zich, volgens sommigen, aan het stabiliseren ondanks de blijvende politieke 

onzekerheid. De ingang van de dollar heeft alleszins gezorgd voor meer muntstabiliteit.  

In dit klimaat van onzekerheid en werkloosheid besloot Wilson, in navolging van zijn oudere broer, 

in 1999 naar België te verhuizen. Het land was hem niet volledig onbekend omdat hij reeds eerder 

als muzikant met zijn Andes-klanken door de Brusselse straten en metro’s was gepasseerd. Een 

tijdje na zijn aankomst volgden zijn andere broer en zijn Ecuadoraanse vriendin zijn voorbeeld. In 

Ecuador werd de relatie met zijn vriendin niet goed ondersteund door beide families, waardoor ze 

afstand wilden nemen van de families om rustiger te kunnen leven. Meteen een tweede reden voor 

de migratie. Voor Wilson was de migratie ook een soort vlucht. Hij zag geen toekomst in Ecuador, 

vond geen werk en voelde zich onbegrepen door zijn familie. Voor zijn vriendin was het eerder een 

grote opoffering. Ze volgde haar vriend en liet daarmee haar studies aan de Politechnische 

Universiteit van Quito varen om hier vervolgens 10 jaar als kuisvrouw te (moeten) werken. 

 

Wilson is de enige die ik niet in zijn woonst kon interviewen. Jammer, maar we hebben het allebei 

erg druk en hij plant het interview in tussen een vergadering en een oefensessie voor zijn muziek. 

Hij komt met zijn wagen tot aan het centraal station van Brussel en we zetten ons op een parking. Je 

mag er normaal niet staan, dus zien we als enige oplossing het interview in de wagen zelf af te 
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nemen. Zo zij het. Ik zou hem dan wel letterlijk vragen welke erfgoedelementen ik in zijn huis zou 

tegenkomen.  

Ik heb in Ecuador Wilson zijn vader geïnterviewd: Gustavo (64 jaar), een man die een rustige 

indruk naliet, maar ergens ook veel wrok koestert tegenover de Belgische maatschappij die zijn drie 

zonen geen waardig leven heeft geboden. Hij heeft het dan vooral over hun jarenlange strijd om 

papieren. Tot op de dag van vandaag hebben enkel Wilson en zijn gezin een tijdelijke, 1-jarige, 

verblijfsvergunning ontvangen, met enkel de hoop op een verlenging. Wanneer ik vraag of één van 

de drie al eens terug op bezoek is geweest antwoordt Gustavo het volgende:  

Nee nee, het is dat.., kijk, geen enkele, omdat ze hen geen papieren hebben gegeven, heel 

moeilijk dat ze hen die papieren niet geven, ik weet niet of het zo een ... racistisch land is 

of... waardoor het komt... het kan niet anders. Kijk, degenen die zijn vertrokken naar Spanje 

om daar de nationaliteit aan te vragen, die gaan en komen terug wanneer ze willen. In 

tegenstelling tot mijn zonen, ziet ge, die kunnen niet terugkomen, al jaren, en nog altijd 

hebben ze hen geen papieren gegeven. En ze wonen daar al zoveel jaren. 

 

Dus het is een, een, zoiets als een totaal racisme en een niet-liefhebben van mensen, in één 

woord. Waarom, wat zijn wij? Zijn wij slechte mensen met (…) Ok het…, wij hebben een 

andere huidskleur, we zijn bruin… 

 

Gustavo lijkt niet enthousiast over de keuze van zijn zonen om weg te trekken, zeker niet in het 

kader van hun muziek.  

Ik zeg je de waarheid, net als mijn vrouw dacht ik nooit dat mijn zonen artiesten zouden 

worden. Ik had dat niet graag, het kan een voorwendsel zijn om te drinken, om zich te 

bezatten. Dus ik zei, waarschijnlijk is het een voorwendsel daarvoor, maar neen, ze hebben 

het goed gedaan godzijdank. Ze zijn professionals geworden, ze spelen goed, maken cd’s, 

muziek. Dus ze zijn niet ‘middelmatig’ geworden (lacht). 

 

Ze hebben het gemaakt. 

Ja godzijdank, daarover voel ik me wel trots, dat mijn zonen goede artiesten zijn die het 

doel bereikt hebben dat zij wilden bereiken. 

 

Wilson zag in Ecuador geen kansen of toekomst voor hem weggelegd als muzikant. Werk was er 

niet, en zeker niet voor een ‘romanticus’ als hij, zo zegt hij. 

Een week nadat ik bij Gustavo thuis zit zal Wilson met zijn gezin voor een maand naar Ecuador 

komen, en dit nadat ze elkaar 10 jaar niet meer hebben gezien. Een viertal maand later en terug in 

België, hoor ik van Wilson dat het een emotioneel en deugddoend weerzien was.  
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2. Wat is erfgoed voor onze respondenten en hoe wordt het 

beleefd en bewaard?  
Wanneer ik Wilson de vraag stel naar wat hij belangrijk vindt om te bewaren – een vraag waarvan 

het antwoord verwijst naar erfgoedelementen (zie probleemstelling) – antwoordt hij het volgende: 

“Het belangrijkste dat ik denk dat ik altijd zal bewaren van mijn cultuur, dat zijn mijn gewoontes, 

mijn tradities en vooral mijn muziek.” 

Hij verwijst daarmee direct naar immateriële aspecten die hij als behorende tot zijn cultuur 

beschouwt.  

 

2.1 Muziek 

 

Muziek is voor Wilson ontzettend belangrijk. Als muzikant-zanger is hij er bijna full-time mee 

bezig. Hij trad vroeger op met verschillende groepen (bv. Sara Marka, samen met zijn twee broers), 

maar baant zich nu vooral solo een weg. Zijn teksten behandelen thema’s als de liefde en het leven, 

maar daarnaast verwijst de inhoud dikwijls naar de culturele wortels uit zijn thuisland en zingt hij 

over de bergen (Andes), de zon,... elementen die erg belangrijk zijn voor de Indígena6-cultuur van 

de Andesstreek. Een extra thema dat een belangrijke plaats krijgt in de teksten is het leven als 

migrant in België (bijv. ‘Soy un emigrante’). Het belang dat hij schenkt aan deze thema’s kan ons 

misschien iets vertellen over zijn erfgoed, of over wat hij belangrijk acht om te bewaren hier in 

België. We kunnen immers zeggen dat hij herinneringen over zijn thuisland, als immateriële 

aspecten van erfgoed, bewaart en ze zelfs materialiseert in zijn teksten. 

Wilson en zijn groep maken daarnaast gebruik van Andes-instrumenten en enkele instrumenten 

specifiek uit Ecuador (vb. rondador7, bamboeriet). De meeste hebben ze meegebracht, andere 

hebben ze in Spanje gekocht. Daarnaast bracht hij ook vesten, hoeden en andere kledij mee, die in 

Ecuador deel uitmaakt van de traditionele klederdracht van de Indígenas. Wilson en zijn broers zijn 

echter geen Indígenas en dragen de kleding vooral tijdens optredens.  

Deze elementen maken deel uit van wat Wilson onder ‘mijn muziek’ verstaat. Ze doen hem denken 

aan zijn culturele wortels en hebben op die manier betekenis voor hem. Ook de ritmes, het gebruik 

van de instrumenten en de stijl van zijn muziek passen binnen de Ecuadoraanse en de Andes-

traditie. Toch zegt hij zelf dat zijn muziek niet meer hetzelfde is als in Ecuador:  

                                                        
6 Indígenas: oorspronkelijke inwoners die nu nog ca. 30% uitmaakt van de Ecuadoraanse bevolking. 
7 Rondador: soort grote Ecuadoraanse panfluit  
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...vooral mijn muziek. Ook al ben ik al een beetje van mijn muziek moeten afstappen om in 

deze markt te kunnen meedraaien, maar ik moest overleven.. ik moest blijven werken. Maar 

ik denk dat dat het meest belangrijke is, je culturele wortels bewaren. 

 

Hieruit blijkt dat hij een deel van wat voor hem behoorde tot zijn muziek, achterwege heeft gelaten 

en dat hij de muziek wat heeft aangepast. Toch wil hij met zijn muziek een oude traditie in ere 

houden die zelfs in Ecuador zelf aan het vervagen is:  

Ik heb muziek van Ecuadoraanse artiesten die ze in Ecuador zelf bijna niet meer beluisteren 

omdat ze al uit de mode zijn. Die artiesten maken meer poëtische muziek en daar hou ik 

van. Antieke muziek, walsen, pasillos...: typische ritmes die de mensen ginder bijna niet 

meer beoefenen. 

 

2.2 Eetcultuur 

 

Wanneer ik vraag welke elementen van zijn cultuur hij nooit zou willen missen, antwoordt Wilson 

het volgende:  

Het eten en de muziek. Dat zijn dingen die samen gaan en die ik nooit zou kunnen 

achterlaten. Ik vind het eten van hier wel lekker, maar zoals ik zeg maak ik minstens een 

dag per week een gerecht van mijn land klaar. Tostado8, of zo iets.. niet elke dag. 

 

Wilson vertelt dat hij - naast de muziek - niet zonder het eten, de Ecuadoraanse keuken, zou 

kunnen. In Ecuador zijn de typische, traditionele gerechten enorm talrijk. Elke streek, dorp of stad 

en elke festiviteit of gelegenheid heeft zijn eigen specifieke specialiteit. Sommige gerechten worden 

enkel voor één bepaald feest bereidt (vb. Pasen of Allerzielen) en wanneer Ecuadoranen een uitstap 

maken, is één van de meest belangrijke onderdelen daarvan het typische eten van de streek.  

Bij mij thuis is het de traditie om eten te bereiden, ik maak altijd typische gerechten, de 

fritada9, ceviche10, de guatita11. Je vindt niet overal de ingrediënten, maar er zijn er een paar 

gelijkaardige en goed, je doet wat mogelijk is, maar het is niet hetzelfde. De Marokkanen, 

die verkopen veel kruiden die lijken op die van ginder. Ik, van mijn kant, leer mijn kinderen 

dit te eten, en ze vinden het lekker. 

 

                                                        
8 Tostado: soort maïs, geroosterd 
9 Fritada: gerecht op basis van gefrituurd varkensvlees 
10 Ceviche: gerecht op basis van gemarineerde zeevruchten in citroen 
11 Guatita: gerecht op basis van rundermaag   
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Wilson doet zijn best om het gerecht zo sterk mogelijk op het oorspronkelijke te laten lijken, ook al 

moet hij daarvoor andere ingrediënten gebruiken. Zo maakt hij op speciale dagen zoals Allerzielen  

de typische warme drank die enkel op die dag wordt bereid (colada morada12) en de typische 

figuren van brood (guaguas de pan): “En als ik het heb over kleine dingen die ik bij mij thuis heb, ik 

bewaar tradities die mijn ouders deden en die ik tot nu toe blijf doen.” 

 

Zijn vader Gustavo vertelt in het interview inderdaad dat ze thuis deze gerechten bereiden als een 

familiegebeuren. Familieleden komen dan langs om mee te eten of om wat van de drank en het 

brood mee naar huis te nemen.  

Zoals hij zelf ook letterlijk zegt, blijkt hieruit dat Wilson iemand is die veel belang hecht aan zijn 

afkomst en cultuur. Als hij een gerecht zelf niet kan maken, zal hij er toch nog naar op zoek gaan: 

“Of anders ga ik eten op een plaats waar ze typische gerechten hebben, hier in Brussel zijn er, 

Ecuadoraans, Latino,... Dat is iets dat ik nooit zal afleren.” 

 

2.3 Boek schrijven 

 

Samen met zijn culturele achtergrond hecht Wilson veel belang aan de dingen die hij heeft 

meegemaakt. De ervaringen die hij de laatste tien jaar opdeed als migrant in Europa vormen voor 

hem een belangrijk deel van zijn leven. Wilson zet zich actief in om die ervaringen en dat stukje 

verleden te bewaren. Om het immateriële van zijn herinneringen en zijn leven in België materieel te 

maken en te kunnen vasthouden, werkt hij momenteel aan een boek, een soort biografie van zijn 

tien jaar migrant-zijn in België:  

Op dit moment ben ik een boek aan het schrijven, ik ben mijn herinneringen aan het noteren 

vanaf het moment dat ik hier aankwam. Alles wat ik hier heb gedaan, verdient het om 

verteld te worden. Dat als ik op een dag ga, dat dat op zijn minst overblijft. Omdat er veel 

dingen waren die mijn leven heel sterk hebben getekend, zoals het feit van het riskeren van 

mijn leven door op die kraan te klimmen en te protesteren voor de sans-papiers. 

 

Wilson zet zich hier in feite actief in om erfgoed dat hier in België voor hem belangrijk is geworden 

vorm te geven, te construeren. Het boek zal onder meer gaan over zijn reizen doorheen Europa als 

muzikant, de Brusselse metro, over hem alleen of over de groep. Maar daarnaast zal het boek ook 

het verhaal beschrijven van een gevecht voor papieren, een verhaal over het protest van een illegale 

migrant tegen een maatschappij die niet luistert. Hier kunnen we zien dat ook negatieve aspecten tot 

erfgoed kunnen behoren en een even belangrijke plaats kunnen innemen als positieve 

                                                        
12 Colada morada: warme paarse drank op basis van fruit en maïsmeel  



212 

herinneringen. Wilson zegt letterlijk zijn leven te hebben geriskeerd door op een bouwwerfkraan te 

klimmen als protestactie voor de sans-papiers. Zulke gebeurtenissen hebben zijn leven sterk 

getekend en daarom wil hij ze bewaren voor de toekomst. Hij wil zijn verhaal doen opdat anderen 

zouden zien ‘wat een migrant in België moet doen om een waardig leven te leiden’ en om te tonen 

dat hun leven niet rooskleurig is.  

 

2.4 Materieel 

 

Op de vraag of hij ook materiële voorwerpen heeft meegenomen uit Ecuador verwijst hij eerst en 

vooral naar de muziekinstrumenten. Maar later blijkt ook dat hij meer voorwerpen van ginder in 

zijn woning heeft staan:  

...wat heb ik hier... ik heb een aantal oude foto’s die mijn mama heeft opgestuurd, van toen 

ik een kind was. En die bewaar ik heel zorgvuldig bij mij thuis. Foto’s van wedstrijden die 

ik deed in Ecuador. En soms kijk ik er naar.. 

 

Dit materiële erfgoed heeft voor hem een belangrijke betekenis:  

Het zien van een instrument, een rondador, of een schilderij van Guayasamín13, dat soort 

dingen, , niet alleen omdat ik ze interpreteer, maar omdat het een symbool is voor de 

Ecuadoraan hier. Of je vlag ook. Ik heb haar niet uithangen, maar ik heb haar wel ergens 

opgeborgen liggen en ik haal haar soms boven wanneer er iets speciaal is en dan gaan we 

met de vlag zo... En dat is een bepaalde manier om te voelen dat je een thuisland hebt dat 

ver weg is, maar dat aanwezig is in je kleine dingen hé, in een paar kleine beeldjes van de 

Mitad del Mundo of daar in een paar artisanale spulletjes die je cadeau hebt gekregen. Kijk 

ik heb deze sleutelhanger van la Liga Quito14, heel Quiteens. Eigenlijk ben ik geen fan van 

de Liga, maar mijn neef heeft het mij opgestuurd en ik heb het altijd bij mij. Dus die 

dingetjes herinneren je eraan dat je een land hebt waar je een cultuur, waar je gewoontes 

hebt. Zoveel dingen die je ook doen voelen dat je niet alleen bent.  

 

Hij haalt officiële (de Ecuadoraanse vlag, een schilderij van Guayasamín) en volksculturele 

(rondador, handwerk) erfgoedelementen aan. Alle nemen voor Wilson een even belangrijke plaats 

in en doen hem denken aan zijn thuisland. Ze zijn voor hem de moeite waard om te bewaren. Hij 

bewaart de objecten op een speciaal plekje in zijn huis en maakt ook gebruik van dat plekje om de 

elementen te beleven, om ernaar te kijken en zich op die manier verbonden te voelen met zijn 

                                                        
13 Oswaldo Guayasamín (1919-1999): de bekendste Ecuadoraanse kunstschilder en beeldhouwer  
14 voetbalploeg van Quito 
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thuisland. Ook negatieve momenten vormen een reden om naar dit ‘veilige plekje’ van de eigen 

cultuur terug te keren, zegt Wilson. 

En soms kijk ik er naar, dikwijls wanneer ik me rot voel, me slecht voel (...) Dan begin je 

altijd te denken aan je wortels, je oorsprong, aan je ouders en je familie. Want ook al gaat 

het je hier slecht, je weet dat je daar steeds mensen zal hebben die je een hand reiken als het 

slecht met je gaat. 

 

De vader van Wilson, Gustavo, zegt een paar keer letterlijk dat hij geen belang hecht aan materiële 

dingen. Slechts enkele elementen lijken voor hem waardevol:  

Ja, wat betekenis heeft voor mij, dat zijn de foto’s van mijn kinderen, kleinkinderen, mijn 

vrouw, om op zijn minst op momenten te vertellen... en te kijken naar de foto, wanneer was 

dat ook weer, en waar waren we toen, alles, dat vind ik wel leuk. Ook de video’s, ik heb er 

van mijn zonen die ze opgestuurd hebben, video’s van hen, waarop ze zingen, waar ze 

optredens doen. Ik heb ze, ik heb dat graag, af en toe zetten we ons voor de televisie en 

kijken we en lachen we..  

 

Deze objecten hebben een emotionele waarde voor Gustavo, ze herinneren hem aan iets. Dat soort 

objecten lijkt hij eerder te bewaren dan andere. Kunstwerken van Guayasamin, die Wilson opnoemt 

als iets wat hij bewaart en wat hem doet terugdenken aan zijn land, hem een deel van Ecuador doen 

voelen, hebben voor Gustavo duidelijk niet dezelfde betekenis. Hij bevindt zich in zijn thuisland en 

heeft die manier om een band ermee te onderhouden, zoals Wilson aanhaalt, niet nodig:  

Ik ben op een paar plaatsen geweest en heb niets gezien, buiten misschien een paar beeldjes 

van iets en bijvoorbeeld een paar dingen van Guayasamin, of wie dan ook, waarom ze dat 

ook hebben, ze hebben dat graag, hé. Zij hebben dat, maar ik heb niets in die aard. (...) 

Omdat ik ze niet heb gekocht en dat heeft me ook nooit geïnteresseerd, misschien omdat ik 

de betekenis van dat schilderij niet ontdek, hé.. 

 

2.5 Feesten 

 

Wanneer ik vraag naar tradities heeft Wilson het even over religie:  

De tradities die ze ginder bewaren, ik ben, enfin, vroeger was ik heel katholiek, maar nu 

niet meer. Niet meer zo hard, maar toch bewaar ik nog altijd de gewoontes van het 

katholicisme, zoals naar de mis gaan en zo. 

 

Het christelijke geloof is in Ecuador een erg belangrijke en aanwezige traditie die dikwijls nog 

authentiek in ere wordt gehouden en op verscheidene vlakken een sterke invloed heeft op het 
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dagelijkse leven, de gebruiken, gewoontes, feestelijkheden, enz. Ook al is Wilson niet meer zo 

katholiek als vroeger, toch zegt hij de gewoontes en de materiële dragers die ermee samenhangen 

nog te beleven. Hij gaat naar de mis en doet mee aan katholieke feesten. Enkel de betekenis van die 

traditie is voor hem wat op de achtergrond verdwenen. Ook hier in België neemt hij deel aan 

festiviteiten die een religieuze oorsprong hebben. Ecuador is erg rijk aan katholieke feesten. Zo 

heeft elk dorp er zijn beschermheilige die op één bepaalde datum in het jaar uitgebreid gevierd 

wordt. Sommige van die feesten zijn erg populair en lokken ook feestvierders van andere steden. 

Enkele van die belangrijke feesten worden hier in België door Ecuadoraanse (en andere Latijns-

Amerikaanse) groeperingen in ere gehouden. Zo ook bijvoorbeeld ‘de feesten van San Juan’ in de 

maand juli. Wilson zegt deze hard mee te vieren en hij gaat ervoor naar de Indígenas in Antwerpen 

die een feest geven van 3 dagen. Hij doet dit omdat hij “Como digo me siento muy identificados 

con ellos”. (Zoals ik zeg, ik voel me erg geïdentificeerd met hun.) Hierin kunnen we zien dat zulke 

feesten een gemeenschappelijke erfgoedbeleving mogelijk maken. Verschillende mensen 

beschouwen eenzelfde gebruik/feest als erfgoed en verenigen zich er rond als een groep. Wilson 

voelt zich deel van de groep en identificeert zich ermee. Daarnaast neemt hij onder meer ook deel 

aan Inti Raymi - het erg grote feest van de Indígenas om de zon te vereren - en de feesten voor de 

onafhankelijkheid van Quito. Hij zegt dat deze in verschillende feestzalen in Brussel worden 

gevierd.  

 

Wilsons’ vader haalt ook de talrijke religieuze feesten aan: 

In andere wijken zijn er wijkfeesten, feesten van de [religieuze, red.] afbeeldingen, 

bijvoorbeeld van San Pedro, van San Francisco, van de maagd van Quinche,… Van een 

aantal dingen zijn er feesten dus wanneer ze ons uitnodigen zijn we wel gegaan en anders 

luisteren we gewoon en meer niet. 

 

Gustavo zegt, net zoals Wilson, dat hij vroeger erg religieus was en in de feesten geloofde, nu is het 

meer voor het plezier dat hij er naartoe zou gaan: “Meer praktisch, zou ik zeggen, meer voor het 

plezier, want niets, het heeft niet … Ik zie de betekenis niet die het heeft.” 

 

Kleinere gebruikelijke feesten, zoals een verjaardag, tracht Wilson op dezelfde manier te vieren als 

in het thuisland. Voor een verjaardag in Ecuador weet ik uit ervaring dat de jarige in de taart moet 

bijten, waarop hij er door de aanwezigen met de neus wordt ingeduwd. Het gebruik wordt ingezet 

door een standaard ‘bijt-in-de-taart-liedje’ nadat de Spaanse versie van het ‘happy birthday-lied’ 

wordt gezongen. Ook hier zingen Wilson en zijn familieleden het liedje voor de jarige. Het feest 

lijkt hetzelfde, maar hij zegt hier geen taart te vinden zoals ginder. De Belgische taart is harder 
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(ginder is het eerder cake met slagroom) en daardoor wordt verhinderd dat het gebruik intact kan 

blijven.  

 

Over de feesten die worden georganiseerd door migrantengroepen in België, zegt Wilson dat ze 

steeds proberen ze zo sterk mogelijk te laten lijken op het oorspronkelijke feest dat plaatsvindt in 

Ecuador. Hij geeft het voorbeeld van de Quito-feesten15: “Ginder is het de traditie bij de Feesten 

van Quito om naar de dansen te gaan, canelazo16 te drinken ’s avonds. Dat probeer ik hier te 

onderhouden, om mijn gewoontes niet te vergeten.” 

 

Onder meer over zulke feesten en andere tradities die hij in ere houdt, zegt Wilson dat ze hem het 

gevoel geven dat hij een persoon is met spirituele en culturele waarden:  

En die dingen, die ik bewaar, respecteer ik en ze geven me het gevoel dat ik een persoon 

ben met spirituele waarden en culturele waarden. Dat ik geen lege persoon ben die naar hier 

komt en zich simpelweg inpast in deze maatschappij en die geen wortel heeft, geen 

oorsprong. 

 

Hier zien we dat Gustavo er niet op dezelfde manier over denkt:  

U bewaart het niet actief. 

Nee, nee, ik heb dat nooit graag gehad, er zijn mensen die zo zijn, die op de markt werken 

daar. Waar optochten zijn, participeren ze, dansen ze, maar dat heeft mij nooit 

geïnteresseerd. Goed, ik heb ze wel gezien hé, maar het is niets. 

 

2.6 verleden - toekomst 

 

Door deze culturele aspecten lijkt bij Wilson soms het belang van het verleden te overheersen ten 

opzichte van de toekomst. Hij wil zijn afkomst niet vergeten en wil de eeuwenoude traditie van de 

Indígenas – die zelfs in eigen land serieus is afgezwakt - in ere houden. De culturele elementen 

waaraan hij belang hecht, lijken steeds in het kader daarvan een plek te krijgen. Zijn geloof, of beter 

zijn denkwijze, is ook voor zijn leven hier van groot belang. Het beïnvloedt zijn manier van kijken 

naar het leven, de inhoud van zijn muziek en de mensen die hij ontmoet of opzoekt:  

Die feesten hebben voor mij een nogal sentimentele waarde omdat ze me sterk herinneren 

aan mijn land, aan mijn familie. En ik denk dat op dezelfde manier mijn vader het met mij 

deed. Want hem deden ze ook aan zijn familie denken, of hij passeerde langs die feesten 

                                                        
15 Herdenking van de stichting van Quito op 6 december 
16 Warme alcoholische drank op basis van suikerriet 
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met zijn familie. En ik herinner me ze zeer goed, en ik houd een mooie herinnering over 

aan die feesten, aan de vreugde van mijn volk. 

 

Daarnaast beïnvloedt zijn erfgoed in het heden echter ook een belangrijk deel van de opvoeding die 

hij meegeeft aan zijn kinderen, die geboren zijn in België. Op dat vlak speelt het ook een rol voor 

de toekomst: 

En hier hetzelfde opdat mijn kinderen op een dag zich niet vreemd voelen in Ecuador, 

daarom doe ik het, ik nodig wat vrienden uit of we gaan naar vrienden. En zij voelen zich 

ook zo, ze vragen me waarom het feest is en ik leg hen uit waarover het gaat opdat het niet 

verloren gaat, hé. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat zij weten van waar hun 

wortels zijn. Omdat ik heb gezien dat veel Latino’s hier bijna geen Spaanse praten met hun 

kinderen, enkel Frans of Vlaams. En dan begin je al.. ik weet niet, ik denk dat je niet.. dat je 

iets moet aan je essentie zelf, aan je oorsprong. Mijn kinderen spreken Frans, Spaans en nu 

krijgen ze ook Nederlands. Het lijkt me nu dat ik zo moeten blijven voortdoen.. 

 

Ik van mijn kant leer aan mijn kinderen dat eten te eten, en ze vinden het lekker. 

 

Hij houdt de traditie en het besef van een culturele afkomst in ere met een bepaald doel, opdat het in 

de toekomst zou kunnen blijven bestaan. Onder meer via zijn kinderen wil hij dat doorgeven. Hij 

vindt het belangrijk dat ze zich niet op een dag vreemden zullen voelen in Ecuador omdat ze de 

cultuur niet kennen. Daarom viert hij gebeurtenissen zoals hij dat ginder deed met zijn ouders en 

legt hij de betekenis ervan uit aan zijn kinderen. Hij zegt letterlijk “para que no se pierda” (“opdat 

het niet verloren gaat”). Hij vindt het erg belangrijk dat zijn kinderen weten vanwaar hun wortels 

komen. Hij voedt de kinderen ook op in het Spaans en begrijpt niet dat andere Latino’s dat niet 

doen. Hij vindt dat ze daarmee de essentie van hun eigen oorsprong dreigen te verliezen.  

 

In zijn uitspraken blijkt sterk de verbondenheid die hij ziet tussen verleden, heden en toekomst: 

“Omdat ik hen (zijn kinderen, red.) altijd heb gezegd dat de dingen die ik hen aanleer en de dingen 

die ik doe, dingen zijn die mijn vader deed en die mijn grootvader deed.” 

 

De dingen die hij vandaag doet, bewaart en beleeft zijn erg belangrijk voor hem in de zin dat hij 

vindt dat een persoon altijd moet weten waar hij vandaan komt, wat zijn land is en dat land en haar 

gewoontes ook moet respecteren. Daarnaast moeten zijn kinderen leren die gewoontes te 

respecteren omdat het ook de wortel is van hun oorsprong:  
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En dat is voor mij misschien niet heilig, maar wel heel belangrijk voor mij, dat mijn kinderen en 

mijn familie altijd beseffen dat we van een erg ver land komen, dat ook heel mooi is en dat we 

op een dag naar daar willen terugkeren. 

 

 

3. Erfgoed en identiteit 

 
Wanneer ik vraag of Wilson zich op één of andere manier Belg voelt, antwoordt hij: 

Ik voel me een wereldburger. Ik denk dat je, op eender welke plek je binnentreedt en als je 

de cultuur respecteert in dat land en je ook op een respectvolle manier je eigen cultuur deelt 

met de mensen van dat land, overal opgenomen en welkom geheten kan worden. Maar je 

mag nooit je cultuur opleggen op een plek, opleggen wat niet van hun is. En je mag ook niet 

naar een plaats gaan en spotten met die cultuur. Je moet altijd die cultuur respecteren en 

daarom denk ik ook dat ik zonder probleem me zou kunnen aanpassen aan een ander land 

en er zou kunnen blijven leven en daarom beschouw ik mezelf een wereldburger. 

 

Wilson als wereldburger zal zijn identiteit nooit ontlenen aan het gastland:  

Dus Belg zal ik me nooit voelen, omdat,… Misschien kan ik op een dag de Belgische 

nationaliteit verkrijgen, maar dat is een papier hé. Me Belg voelen, dat denk ik niet... 

Omdat als de Belg zelf zich niet Belg voelt, hoe ga ik me dan Belg voelen. (lacht) 

 

Wilson voelt zich hier slechts ten dele thuis: 

Wel, gedeeltelijk wel ja, gedeeltelijk wel ja omdat ik niet,… nu voel ik me bovenal rustiger. 

Daarvoor voelde ik me niet goed. Maar omdat ik nu rustig kan ademen en ik niet moet 

lopen wanneer ik de politie zie.. en die dingen, het is alsof je begint te voelen dat het een 

plaats is waar je zou kunnen leven. Ik zou hier rustig kunnen leven, misschien langer, 

misschien heel mijn leven. 

 

Wilson vindt het besef van een identiteit voor iedereen onontbeerlijk. Daarbij vindt hij dat mensen 

een zekere trots voor hun vaderland moeten hebben. Hij zegt echter dat hij die aspecten niet terug 

vindt in België, bij de mensen hier. Ook dat is een reden waarom hij zich niet kan identificeren met 

de Belgen. België ziet hij als een verdeeld land dat door niemand verdedigd wordt en dat zich nooit 

één zal voelen.  

In het algemeen, wat ik zie, is dat er een gebrek is aan respect voor hun identiteit. Er is een 

gebrek aan eigen trots. (...) Dus door dat te zien ben ik er achter gekomen dat niemand zich 
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echt trots voelde om Belg te zijn. Omdat er dat grote verschil is, het is geen verenigd, solide 

land. En dat is een grote zwakte in het Belgische dorp die ik gezien heb. (...) Zoals ik zeg, 

ik ben trots om Ecuadoraan te zijn, of een Fransman ook, of een Spanjaard ook, maar een 

Belg, allee ik weet niet of ik me vergis, maar ik heb niet die ‘fierté’ gezien om Belg te zijn, 

om hun dingen te verdedigen, de kleuren van hun T-shirt, de vlag. Dat is er niet, dat is er 

niet en ik denk dat dat niet zo zou mogen zijn. Er zou een fierheid moeten zijn (...) dat is 

dus wat ik heb gezien... volgens mij is het dat. Ik heb dit niet graag gezien, omdat de plaats 

waar je geboren bent respect verdient en je moet ze respecteren en maken dat die plek 

gerespecteerd wordt omdat jij daar geboren bent. Het is jouw land en dat is wat je moet 

tonen aan de wereld. Omdat, als jij zelf je land niet respecteert, je niet moet verwachten dat 

een ander het respecteert. Dat vind ik... 

 

Als we even kijken naar het interview met vader Gustavo in Ecuador, herkennen we dezelfde trots 

voor de eigen nationaliteit en identiteit. Gustavo zegt:  

Dat zeker, van wortel en van bloed en van alles echt. Als ze me zeggen ‘ik vermoord je’ als 

ik zeg dat ik Ecuadoraan ben. Ook al kost het me mijn leven, ik ben nu eenmaal 

Ecuadoraan, en dat is alles ... Wat ik ben, ben ik. Hier of waar dan ook. 

 

Ook het zich geïdentificeerd blijven weten met zijn verre land komt verscheidene keren terug in het 

interview. De voorwerpen die hij bewaart op een speciale plek in zijn huis doen hem eraan denken 

dat hij ergens een thuis heeft: 

Dus al die dingetjes doen je eraan denken dat je een land hebt waar je een cultuur hebt, 

waar je gewoontes hebt, zoveel dingen die je ook doen voelen dat je niet alleen bent. Hier 

voel je je een immigrant, overal, ook al ben je hier een 10-tal jaar. Maar hier zijn er altijd 

dingen die je niet weet, dingen die je ontdekt, het is een andere wereld, het is een ander 

continent. (...) En goed, het doet je voelen dat je hier een vreemdeling blijft zijn, hé. Maar je 

keert terug bij je thuis en kijkt zo naar je dingen, het is als terugkeren naar je kleine wereld, 

naar je kleine Ecuador. Dat je eraan doet denken dat je ver weg een vaderland hebt dat op je 

wacht en waar je op een dag naar terug zal keren.  

 

Hij ziet het hebben van een identiteit en het respecteren van de gewoontes en gebruiken van de 

eigen cultuur ook als erg belangrijk voor de kinderen van migranten. Zij moeten het leren omdat het 

ook de wortel van hun oorsprong is. Dat is voor hem: 

Misschien niet heilig, maar wel heel belangrijk voor mij. Dat mijn kinderen en mijn familie 

altijd beseffen dat we van een erg ver land komen, dat ook heel mooi is en dat we op een 

dag naar daar willen terug keren 
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Wat doorheen het interview ook vaak aan bod komt, is dat Wilson zich sterk identificeert met de 

Indígenas van Ecuador. Dat is de oorspronkelijke bevolkingsgroep die nu nog naar schatting 30% 

van de bevolking uitmaakt. De mestiezen (mix van Indígena met Spanjaard) vormen nu de 

meerderheid van de bevolking. Over het algemeen kunnen we stellen dat de Indígenas op 

verschillende vlakken geminacht worden, zelfs gediscrimineerd. Wilson is mesties, maar zegt 

meerdere malen dat hij de cultuur van de Indígenas wil behouden. Hij respecteert het Indígena-ras 

enorm. Voor hem is het een puur en erg oud ras, dat sinds kort tekenen van verval begint te 

vertonen (zoals enkelingen die hun lange haren afknippen). Hij ziet dat ze hun cultuur wat aan het 

verliezen zijn. Zelfs, of juist nu hij zo ver verwijderd is van zijn thuisland en van die cultuur, is zijn 

waardering ervoor erg hoog, in die mate dat hij zich met hen identificeert. Hij betreurt het sterk dat 

in Ecuador zelf hun cultuur verloren begint te gaan. Tot op vandaag de dag ondervindt zijn muziek 

erg veel invloed van de Indígena-cultuur, van de Andes, de bergen, de zon,...: 

Dat ze dat doen om hun cultuur te verliezen, hun wortels, oorsprong, en het leek zelfs meer. 

Dus ik ben me met hen beginnen identificeren, ik ben van hun muziek beginnen houden, en 

tot op de dag van vandaag hou ik van hun muziek. Mijn muziek zal steeds invloed hebben 

van hen, van mijn Andes, van mijn bergen en dat alles. 

 

Hij beseft dat de Indígena-cultuur zijn culturele wortels vormen en ontleent daaraan een groot deel 

zijn identiteit, ook hier in België. De vergankelijkheid van de Indígena-tradities is voor hem een 

reden om deze in ere te houden. Hij geeft het voorbeeld van de haardracht:  

Bijvoorbeeld in mijzelf persoonlijk, kijk hoeveel Indígenas ginder hun haar hebben geknipt, 

omdat ze wilden lijken op de mestiezen... en dat is ideologisch, dus de mensen denken dat 

de Indígenas minder zijn. De Indígena probeert op de mesties te lijken, maar ik deed 

helemaal het tegenovergestelde. Ik ben mesties en heb lang haar zoals de Indígena. Ik 

probeerde op een bepaalde manier te redden wat aan het verloren gaan is. 

 

Hij betreurt het dat de Indígenas hun tradtities wat aan het verliezen zijn:  

Dat we ons gemakkelijk laten beïnvloeden door andere stijlen. Wanneer je nu naar Ecuador 

gaat hoor je overal Reggeaton, de Perreo, dat... eender welk ding behalve de Ecuadioraanse 

muziek. En het is een groot probleem wanneer er geen eigen identiteit is en men het respect 

voor de gewoontes niet bewaart. En zo is het wanneer de landen hun identiteit verliezen, 

begrijp je.. Zoals de Indígenas zoals ik je zeg, die zich beginnen te ontdoen van hun eigen 

gewoontes. (...) Uiteindelijk kijk, dat is wat ik denk en dat ik nooit zal afleren en ik denk 

dat waar ik ook ga, dat me ook altijd zal vergezellen. 
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Op een bepaald moment positioneert Wilson zich in de ‘groep Ecuadoranen’. Hij voelt zich deel 

van de groep, niet alleen de Ecuadoranen in Ecuador, maar ook de groep Ecuadoraanse migranten 

in België. Ook hier lijkt hij zich zowel met de mestiezen als de Indígenas te identificeren. Hij viert 

feest met beide ‘groepen’, gaat naar de door hen georganiseerde activiteiten en identificeert zich 

met hen. Enkele materiële elementen duidt hij aan als symbolen voor de Ecuadoraanse migrant hier 

in België:  

Het zien van een instrument, een rondador, of een schilderij van Guayasamin, dat soort 

dingen, , niet alleen omdat ik ze interpreteer, maar omdat ze een symbool zijn voor de 

Ecuadoraan hier. Of je vlag ook, ik heb haar niet uithangen, maar ik heb haar wel ergens 

opgeborgen en ik neem ze soms uit wanneer er iets speciaal is 

 

Verder zegt hij over die erfgoedelementen dat ze een manier vormen om zich deel te voelen van een 

groter geheel en te voelen dat je een thuisland hebt. Ook al is dat land ver weg, het is aanwezig in 

kleine dingen op deze plek. Dit lijken voor hem erg belangrijke aspecten te zijn.  
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Bijlage 11 Portret Ximena  

53 jaar – werkt nu als bibliothecaris in ‘la Casa de America Latina’ – woont met 5 kinderen in 

België sinds 2002 – verblijfsrecht verkregen via gezinshereniging 

 

1. Achtergrond 
De eerste keer dat ik een afspraak heb met Ximena is ze niet thuis, dus twee weken later spreken we 

opnieuw af. Ze verontschuldigt zich niet echt voor de eerste keer en lijkt het normaal te vinden. 

Even later in het interview zegt ze dat afspraken voor haar niet zo nauw komen en dat mensen hier 

in België achter hun agenda’s aanhollen en geen spontaniteit kennen. Dat ken ik natuurlijk van in 

Ecuador: mensen hebben geen agenda, komen te laat of komen afspraken niet na. Dat is nooit een 

probleem, want ‘er zal wel een volgende keer komen’. Daarbij komt dan dat je van je omgeving 

dezelfde houding kan verwachten. 

 

Ook haar nicht Patricia in Ecuador (58 jaar, toeristische gids) wijst op die gewoonte wanneer ik 

vraag naar wat migranten misschien veranderd hebben: 

Ja, ze zijn wel veranderd. Bijvoorbeeld (...) hier kan je gewoon bij een vriendin thuis 

aankloppen. Soms zonder aankondiging. Daar gaat dat niet. Zij moeten eerst bellen en een 

vast uur zeggen... Bijvoorbeeld toen wij jong waren, dan nodigde je mensen uit voor een 

feest maar je zette geen uur op het feest. (...) Dus die dingen gebeuren daar bijvoorbeeld. 

 

Op dit vlak houdt Ximena zich dus alleszins nog aan de Ecuadoraanse regels, denk ik bij mezelf.  

 

Ze laat me binnen in haar kleine arbeiderswoning aan de rand van Mechelen. Het is een buurt met 

smalle straatjes waar veel allochtonen wonen. Hoewel het huisje erg klein is woont Ximena er met 

haar 5 kinderen (tussen 17 en 26 jaar). De ruimte doet me onmiddellijk aan Ecuador denken. Een 

gevoel dat ik vermoedelijk krijg door de mikmak aan donkere meubels die de kleine ruimte zonder 

raam nog nauwer doen lijken. In het midden staat een eettafel waar je langs twee kanten net rond 

kan lopen. Aan de muur hangen prenten van heiligen en er staan wat popjes op de kasten. Achteraan 

zie ik een opening naar de kleine keuken met twee gasvuurtjes. Wat me daarnaast opvalt is de 

gigantische pc met enorme tekens op het scherm. Die blijkt meteen verbonden te zijn met de reden 

waarom het gezin naar België is verhuisd: Ximena heeft een erg slechtziende dochter die in 

Ecuador geen hulp of toekomst kon vinden. Toen de dochter 3 maanden oud was, kreeg ze een 

vervallen vaccinatie toegediend die haar hersenen aantastte. Daardoor heeft ze nu blijvend letsel aan 
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de ogen (ze ziet nog voor 10%). In Ecuador was er geen behandeling mogelijk, dus deden de ouders 

beroep op verschillende buitenlandse ambassades. België antwoordde als eerste in 1997. Er was een 

dokteres die zei dat ze haar kon behandelen. Maar zowel Ximena als haar ex-man werkten en ze 

verdienden niet genoeg om met z’n allen naar België te gaan. Drie jaar later beslisten ze dat 

Ximena’s echtgenoot – waar ze intussen van gescheiden is - naar hier zou komen om de dokteres op 

te zoeken: “Sin resultados porque un emigrante no tenia derecho a la salud.” (Zonder resultaat, 

omdat een migrant geen recht had op gezondheidszorg) Later bleek dat ze daar toch recht op 

hadden, maar dat ze slecht geïnformeerd waren. Toen haar ex-man al vier jaar in België was, 

stuurde Ximena haar dochter achterna. Ze was toen bijna 12 jaar oud. In Ecuador was het gezin al 

verhuisd naar Quito waar de enige school voor slechtzienden was, maar ze boekte er geen resultaat. 

Ook behandeling in Ecuador konden ze niet betalen. Het uitvoeren van een hersenscan bijvoorbeeld 

is in Ecuador erg duur, terwijl het hier gratis kan.  

Haar ex-man was in 2000 geregulariseerd om gebruik te kunnen maken van o.a. de 

ziekteverzekering, en uiteindelijk besliste Ximena om met de rest van het gezin ook naar België te 

verhuizen: “We maakten daar gebruik van en deden de gezinshereniging en ik besliste mijn werk te 

verlaten en naar hier te komen.” 

 

Ximena heeft geen spijt van haar beslissing. Haar dochter zal voor altijd slechtziend zijn, maar hier 

heeft ze intussen het secundair kunnen afwerken en ze heeft een langdurig werkcontract gekregen, 

dus ‘está bien’.  

 

Een uitzondering dus wat betreft de reden van migratie. Toch krijg ik doorheen het interview het 

gevoel dat het gezin hier meer kansen heeft gekregen. De meeste migranten migreren voor die 

reden: meer kansen en een betere toekomst. In Ecuador was Ximena lerares en kwam ze net toe 

voor het onderhoud van haar kinderen. Hier hebben ze intussen een huis kunnen kopen en dat is ook 

een reden waarom ze van plan zijn in België te blijven: “Het is beslist dat we hier blijven omdat we 

dit huis hebben gekocht.” 

 

Na jarenlang als kuisvrouw gewerkt te hebben, heeft Ximena nu een betere job gevonden:  

Nu ben ik aan het werk als bibliothecaris in het Huis van Latijns-Amerika. Maar ik ben 

beginnen werken in een orthopedisch centrum, ik kuiste. Daar werkte ik vier jaar. Daarna 

kwam het tehuis voor ouderen in Brussel, ook kuisen. En daarna ben ik begonnen bij het 

Huis van Latijns-Amerika. 

 

Tijdens het grootste deel van het interview zit Ximena’s oudste dochter bij ons aan tafel, ze luistert 

aandachtig en neemt soms deel aan het gesprek.  



223 

 

 

2. Wat is erfgoed voor onze respondenten en hoe wordt het 

beleefd en bewaard?  
 

2.1 Materieel 

 

Wanneer ik vraag naar objecten die ze meebrachten zegt Ximena – strokend met mijn eerste indruk 

- dat ze vooral objecten meebrachten om de kamer te versieren.  

We hebben dingen meegebracht om cadeau te geven. Ook bijvoorbeeld deze bloempot is 

van ginder, in hout. De poppen zijn van hier. Wat van ginder is, is dit hier, dit schilderij van 

San Pedro. We zijn katholiek, hij is de patroon van mijn dorp. Een gewoonte die we 

meebrachten van Ecuador. In elk huis hebben ze daar hun afbeelding, anderen hebben het 

Heilige Kindje (...) We hebben geen grootse dingen meegebracht van ginder. 

 

Verder heeft ze enkel dingen meegenomen om te tonen aan mensen in België, om te tonen wat er in 

Ecuador gemaakt wordt en wat de cultuur daar is, aldus Ximena. Het gaat niet zozeer om erfgoed 

dat voor haar zelf belangrijk is en op zich een emotionele waarde heeft, maar eerder om een soort 

delen van dat erfgoed. Ze wil mensen er kennis mee laten maken: 

We brachten artisanale dingen mee om cadeau te geven aan de vrienden, opdat ze leren 

kennen hoe ons land is, rondadores, koffie... 

 

Met de cadeaus, handwerk, wilden we laten zien wat we zoal maken in Ecuador, we willen 

het behouden. Het láten kennen, dat is de bedoeling, omdat ik het immers al ken. 

 

2.2 Eten 

 

Als we ons richten naar de Ecuadoraanse eetcultuur zien we dat Ximena en het gezin de stijl of 

manier van koken hebben meegenomen uit Ecuador:  

Ja, ja, op zaterdag en zondag koken we. Het gebruik van aardappelen, rijst, meestal op 

dezelfde manier. Zoals alle Ecuadoranen kopen we een zak rijst of een pakket van 25 kilo. 

Elke dag eten we dat. Ook de aardappelen... De soep hebben we achterwege gelaten. Ik 

denk de meerderheid van de mensen, door snel te moeten vertrekken... en zo.. Ik denk dat 

de meerderheid van de families vooral zondag kookt. Ook op zaterdagen is er altijd iets te 

doen dus nee. 
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Vooral op zondagen proberen ze nog Ecuadoraans te koken. De typische soep – die in Ecuador 

bijna altijd bij de middagmaaltijd hoort - maken ze niet meer klaar door tijdgebrek. Als ik dat hoor 

bedenk ik inderdaad dat er ginder enorm veel tijd wordt gestoken in het (voor)bereiden van 

maaltijden en soep. Het leek me altijd een heel intensieve bezigheid. Hier is de maatschappij daar 

niet op voorzien en zijn er op elk moment activiteiten gepland. Maar Ximena heeft hier ook minder 

tijd door haar werk (tot 18u in Brussel), terwijl ze ginder lerares was in het secundair.  

De typische gerechten op speciale dagen bereidt ze thuis niet zelf. Ximena zegt wel dat er 

organisaties zijn die ze maken. Ze gaat er naartoe wanneer ze wordt uitgenodigd:  

Dochter: uuuyy de fanesca heb ik niet gegeten sinds... 

Ximena: de ingrediënten zijn er niet. Maar goed, we proberen het te maken. Goed, er zijn 

wel organisaties die zich ook toeleggen op het maken van dat soort dingen. 

 

Ook haar nicht Patricia vertelt me in Ecuador dat Ecuadoranen in het buitenland steeds het eten 

missen:  

Iets wat de Ecuadoranen erg missen: wanneer we buiten zijn, wanneer we terugkeren, iets 

dat we allemaal doen is eten. Iets typisch eten. Centraal daarbij is de ceviche, een lekkere 

ceviche met een sapje van naranjilla, dat is iets dat… aaaj, wanneer ben ik in Ecuador om 

dat opnieuw te eten. (...) Er zijn typische dingen die heel lekker zijn, een locro17 van 

aardappelen of... Dus als je terugkeert naar je land, wat je wilt eten is die lekkere locro. 

 

 

2.3 Belang van familie 

 

Ximena heeft het ook over het belang van de familieband in Ecuador.  

Wanneer ons iets gebeurt, de eerste waar we naar bellen dat zijn mijn ouders. We voelen 

die noodzaak om te spreken met iemand van onze familie. Dat is de gewoonte van ons 

allemaal. Héél dicht, die warmte van kinderen en ouders. Maar zo zijn we, het is meer in 

Ecuador en zeker bij mijn familie. De nonkels en tantes en alles is heel belangrijk. Hier 

daarentegen is de familie de papa, de mama en de kinderen, en dat is alles. Daarom zijn 

zoveel ouderen alleen. 

 

Het belang van deze familiebanden in Ecuador lijkt ook iets dat Ximena heeft meegebracht. Een 

stukje immaterieel erfgoed. Ze lijkt het erg belangrijk te vinden en tracht het hier in ere te houden 

                                                        
17 Locro: soort dikke soep op basis van aardappelen 
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door het contact met de familie te onderhouden. Ook in verband met feesten legt ze de link met het 

belang van de familie. Wanneer ik vraag of ze de manier van vieren in Ecuador mist, zegt ze: 

Aaaj voor de feesten... we missen onze feesten heel erg. Onmogelijk om alles hier te 

herhalen. Onmogelijk omdat... eerst door de tijd die er niet is en op Kerstmis zijn we heel 

triest, omdat je ginder tussen je familie bent om te vieren... hier zijn we alleen. 

 

Het lijkt haar onmogelijk alle feesten exact te herhalen hier in België door onder andere het gebrek 

aan familie.  

 

2.4 Feesten 

 

Het feit dat Ximena werkt bij ‘la Casa de America Latina’, zegt ons misschien iets over de manier 

waarop ze haar erfgoed beleeft. In ‘het huis’ staat ze constant in contact met andere Ecuadoranen en 

Latino’s. Daarnaast organiseren ze ook veel festiviteiten, exposities, concerten, enz. rond de 

Latijns-Amerikaanse cultuur. Ximena is er erg enthousiast over: 

We organiseren het Feest van de Latijns-Amerikaanse Samenwoonst. Ieder jaar in de 

zomer. We doen een programma van 3 dagen, vuurwerk voor kinderen, dansgroepen van 

verschillende landen, folklore en hedendaags... 

 

We zijn aan het denken om, als God het wilt, als hij ons leven geeft, een festival ”Carnaval 

van de migrant” te organiseren voor alle nationaliteiten. Een vijftal jaar geleden deed ik het 

Carnaval van de migrant en we presenteerden folkloregroepen van alle landen. En nu willen 

we hetzelfde doen, ik weet niet of we het halen. 

 

De verkiezing van het kerssterretje18. Wij proberen onze gewoontes mee te brengen, we 

proberen onze gewoontes niet te laten sterven. In Ecuador doen ze die verkiezing, die van 

de Miss van de instelling. En dat doen wij ook hier met al de Latino’s. Bijvoorbeeld dit jaar 

deden we de verkiezing van de Miss van onze organisatie. De kandidates in verschillende 

klederdrachten. We nodigden de mensen van hier uit, niet alleen de Belgen, maar ook al de 

mensen die willen komen. Heel mooi. Veel mensen vonden het een mooi programma. Ze 

komen kijken naar wat de gewoonte is. Hetzelfde voor het Feest van de Samenwoonst. We 

presenteren dansgroepen. Half half komen Belgische mensen en Latino’s. 

 

We leggen ons toe op de promotie van de kunst, de cultuur, het eten van Latijns-Amerika. 

                                                        
18 Estrellita de Navidad: soort missverkiezing onder lagere schoolmeisjes.  
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We laten hen zien dat wij in staat zijn spektakels van deze aard te presenteren. 

 

Uit deze fragmenten blijkt dat ze ook persoonlijk betekenis geeft aan de evenementen die 

georganiseerd worden door haar werk. Ze zegt dat ze hun gewoontes meebrachten en proberen deze 

niet te laten ‘uitsterven’. Ze toont daarbij een zekere trots over haar culturele achtergrond.  

Dus mojitos, empanadas, fritada... Ze vinden het lekker en we kunnen spreken van een 

transculturalisatie. Omdat de migranten de gebruiken van hier meenemen en we brengen de 

onze ook mee naar hier. 

 

Daarnaast neemt ze ook deel aan feesten georganiseerd door andere groeperingen. De feesten van 

de ‘Virgenes’ (Maagden) bijvoorbeeld. In Ecuador heeft bijna elk dorp of elke streek zijn eigen 

beschermheilige. Die hebben allen een eigen feestdatum om uitgebreid gevierd te worden. Ximena 

zegt dat ze ook hier worden georganiseerd:  

Er zijn groepen die de feesten onderhouden. Eén van de feesten die hier het meest 

weerklinkt op Latino-niveau, is dat van het Divina Niña, van Jesús del Gran Poder, van de 

Maagd van Cisne. Er is een groep Ecuadoranen die de Maagd van Cisne vieren. En als ze 

ons uitnodigen dan gaan we. Er is een mis, daarna een processie door de straten van Sint-

Gilles, de parken. Elke nationaliteit viert zijn Heilige, of zijn maagd. De Mexicanen die van 

Guadalupe. De Peruanen Heer... 

  

Haar nicht Patricia heeft het ook even over die groeperingen en maakt een vergelijking met de 

groeperingen die mensen van andere steden of regio’s in Ecuador vormen in Quito.  

In de landen als de VS of Spanje vormen ze de ‘kolonie van Ecuadoranen’, of de club. Dus 

10 augustus19 verenigen ze zich om de voetbal te zien of een Miss te verkiezen (...) Zoals 

hier in Quito zijn er verenigingen van Manabitas20. Dus hetzelfde maar dan op lokaal 

niveau. Zelfs Latacungeños21... om hun identiteit te behouden, hun feesten, hun typische 

eten... 

 

Als ze wordt uitgenodigd doet Ximena mee. Niet alleen met de Ecuadoraanse ‘heiligen -en 

maagdenfeesten’, maar ook met die van andere Latijns-Amerikaanse landen. Ook 

onafhankelijkheidsfeesten van verschillende landen en steden viert ze mee: 

                                                        
19 10 augustus: Nationale Feestdag van Ecuador 
20 Manabí: provincie aan de kust in Ecuador 
21 Latacunga: stad 2 uur ten zuiden van Quito 
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De kerk van (...) dus daar doen ze de feesten van de onafhankelijkheid van de landen. Dus 

de mensen doen de mis en ze organiseren een programma. Omdat ze niet samenvallen is er 

elke week wel een ander. Echte feestvierders zijn het. Dat zijn ze niet vergeten; de 

gewoonte van de feesten. Ginder zijn er ook heel veel. 

 

Zoals ze zelf ook aangeeft zijn Latijns-Amerikanen muy fiesteros (harde feestvierders): elke 

gelegenheid wordt uitgebreid gevierd. Zelfs het feest van de beschermheilige van een dorpje in de 

Andes kan je hier in België dus tegenkomen.  

Ook haar nicht Patricia haalt dat aan: 

Ik had een vriend die zei dat de feesten van Ecuador (...) begonnen ongeveer rond 

november, met Allerzielen, la colada morada, dan de feesten van Quito, dan Kerstmis, 

daarna de Mama Negra, dus de feesten beginnen in november en stoppen in oktober van het 

volgende jaar. Veel feest! Zo is het hier, er is vaak feest. 

 

Ximena is iemand die door haar huidige werk erg betrokken is bij al die festiviteiten, maar er 

persoonlijk ook veel betekenis aan toekent. Ze geniet er zichtbaar van wanneer ze erover vertelt.  

 

2.5 België 

 

Naast de erfgoedelementen uit Ecuador heeft Ximena het ook dikwijls over de ‘Belgische cultuur’. 

Zij en haar dochter zijn het daarover redelijk eens: 

Ximena: [de Belgische cultuur, red.] is koud, is onmenselijk zeg ik. 

Dochter: het ontbreekt hen aan suiker. 

Ximena: Maar er zijn ook uitzonderingen, zoals overal.  

 

Goed, we hebben heel goed het onderscheid gemaakt tussen de feesten van de Belgen en 

die van ons. De Belg is in elke zin koud, zelfs in de feesten die ze houden. Je gaat naar een 

trouw, je zit samen met 2, 3 personen, ze drinken hun glaasje, eten een beetje van wat er 

staat. De anderen zetten zich ook er bij om wat te knabbelen of ze zetten zich alleen. Ginder 

begint iedereen te dansen, te drinken, te praten,... met de persoon die naast hem zit... 

 

Als ik dan vraag of ze de feesten in België niet leuk vinden, antwoordt ze: 

Ximena: Het is dat.., nee, zij houden geen feesten, zij (ze lacht) 

Dochter: Het feest bij hen, dat is twee glaasjes wijn en iets om te eten. Ginder is het 

dansen, uitgaan, relaties,.. 
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Hoewel ik vind dat ze soms nogal spottend omgaat(n) met de Belgische gewoontes, toont ze er op 

sommige punten ook veel respect voor. Zoals wanneer ze een vergelijking maakt tussen de vrijheid 

van jongeren hier en in Ecuador:  

Hier is er een vrijheid waarbij de jongere zich bewust is van kleins af aan, vanaf kind is het 

leven hier zo, in die vrijheid. Maar onze jongeren denken dat vrijheid betekent zich 

bezatten, gaan drinken, drugs nemen, alléé ze gaan naar de extremen. Er is niet dat 

bewustzijn geweest vanaf de kindertijd van hoé de manier van leven hier is. 

 

 

3. Erfgoed en identiteit 
 

Zoals gezegd koestert Ximena het Ecuadoraanse erfgoed en wat ze meegenomen heeft aan waarden 

en tradities.  

Ja, nog steeds.. de waarden, het respect naar anderen toe. We proberen al het mogelijke om 

dat aan te leren aan onze kinderen, dat ze de wortels van waar we komen niet vergeten, we 

willen dat behouden. Persoonlijk, ik aan mijn kinderen, ik leer hen dat aan. Ik zeg, ze 

worden volwassen, ze moeten de verantwoordelijkheid opnemen opdat de gewoontes niet 

verloren gaan. Ze moeten de identiteit behouden. We zijn in een ander land, maar we zijn 

Ecuadoranen. Wanneer ze aan mij vragen... vandaag heb ik de Belgische nationaliteit, maar 

toch zeg ik dat ik Ecuadoraanse ben. Ik voel me Ecuadoraanse en mijn kinderen ook. Niet 

Latijns-Amerikaans, daar behoren we wel toe, maar we zijn zo’n regionalisten. 

 

Ze wil aldus het Ecuadoraanse erfgoed en de identiteit doorgeven aan haar kinderen opdat ook zij 

zich Ecuadoraan blijven voelen in deze omgeving. Hoewel Ximena in de Casa de America Latina 

werkt, voelt ze zich geenszins Latijns-Amerikaanse. Ze zegt dat Ecuadoranen, en bij uitbreiding 

Latijns-Amerikanen- erg regionalistisch ingesteld zijn. Dat is iets wat ik ginder ook sterk heb 

gemerkt. Mensen lijken zich vooral te identificeren met hun eigen land en zelfs met hun eigen regio 

of dorp. Er zijn allerlei erfgoedelementen die de eigen regio in ere houden en de basis leggen voor 

mensen om zich ermee te identificeren.  

 

Wat erg vaak aan bod komt tijdens het interview is dat Ximena veel aspecten van de Belgische 

samenleving niet apprecieert. Ze is eigenlijk redelijk cru in haar taal en maakt zo duidelijk dat ze 

zich op geen enkele manier met deze maatschappij zou kunnen identificeren. Deze des-identificatie 

krijgt vorm doorheen verschillende aspecten.  
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Dus daarom, als we een algemene uitspraak doen, zeggen wij dat het land Europa erg rijk 

is, economisch erg rijk, maar érg arm, armer dan de armen, in menselijke zin. Alléé zij 

gedragen zich niet als mensen. Aan een Belg kan je niet voorstellen dat we kunnen uitgaan 

naar een feest, wanneer hij dat niet gepland heeft en uuuj dat is moeilijk, ze kunnen niet 

zonder hun agenda... Wij zijn van de spontane landen... Als er een persoon is die hulp nodig 

heeft gaan wij er zelf naartoe en vragen we hoe we nuttig kunnen zijn. Maar hier zitten ze 

voor dood te wachten, dat is hun probleem. 

 

Hier in België leeft ieder voor zijn eigen problemen vindt ze, mensen helpen elkaar niet. Een ander 

voorbeeld: “In de bus, de trein.. iedereen is aan het lezen maar wanneer gaan ze zich eens zelf als 

persoon ontwikkelen?” 

 

Hieruit wordt duidelijk dat Ximena zich niet identificeert met de Belgische samenleving.  
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Bijlage 12 Portret Teresa  

60 jaar – werkte in de toeristische sector- getrouwd met een Belg - woont in België sinds 2004 – 

heeft zowel Ecuadoraanse als Belgische nationaliteit 

 

1. Achtergrond 
 

Teresa ontvangt me in haar grote huis op het einde van een doodlopend straatje in het Kempense 

dorp Vorselaar. Ik kom binnen in een ruime woonkamer met heel wat schilderijen aan de muur, een 

antieke staklok, houten meubels, veel ramen en een rustieke open haard. Op een tafeltje liggen twee 

stapels boeken, op het eerste zicht allemaal over Ecuador en Ecuadoraans toerisme. Ze toont me de 

tuin, met daarachter velden, velden en nog eens velden. Op het terras zit een grote blauw-gele ara in 

een kooi. Ik vraag of ze misschien uit Ecuador komt, maar ze blijkt in België bij een kweker 

geboren te zijn. ‘Lisa’ heet ze en ze spreekt enkel Nederlands. Ook Teresa kan zich best behelpen in 

het Nederlands maar spreekt met haar echtgenoot toch Engels. Onder ons houden we het in het 

Spaans. We zetten ons voor het interview in het lederen salon en ik krijg een boterham met kaas en 

tonijnsla geserveerd (boterhammen, kaas en tonijnsla kennen ze in Ecuador niet, denk ik bij 

mezelf). 

 

Teresa is naar België gekomen voor haar werk. Dat is in feite een uitzondering gezien de meeste 

Ecuadoranen die naar hier komen op zoek zijn naar een economisch stabieler leven of meer 

werkkansen. Teresa werkte bij het grootste Ecuadoraanse toerismebureau: Metropolitan Touring. 

Het bedrijf wou in België een afdeling opstarten om het Ecuadoraanse toerisme te promoten en zij 

werd verantwoordelijk gesteld. De bedoeling was dat ze een jaar zou blijven, maar die plannen 

veranderden toen ze de Antwerpenaar Mark leerde kennen en reeds na 8 maanden met hem 

trouwde. Ze bleef hier dus werken tot het kantoor na een paar jaar werd verkocht. Sindsdien volgde 

Teresa een aantal cursussen (o.a. Nederlands, cursus VDAB) om werk te zoeken. Dat is echter nooit 

gelukt. Af en toe werkt ze van thuis uit voor een vriend in Londen die ook in de toeristische sector 

zit. Ander werk zal ze nu niet meer zoeken gezien haar leeftijd: “si ni hay trabjao para los jóvenes 

(ze lacht).” (Als er zelfs geen werk is voor de jongeren (lacht).) 
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2. Wat is erfgoed voor onze respondenten en hoe wordt het 

beleefd en bewaard?  
 

Voor mij is het belangrijk geweest, in principe de Ecuadoraanse gewoontes niet verliezen 

hé. (….) Goed, ik wel, ik hecht er veel waarde aan, ik vind het belangrijk om te bewaren. Ik 

zei je dat iemand in elke zin zijn eigen identiteit moet bewaren. Hij mag die niet verliezen 

ook al woont hij in een ander land. Het is belangrijk. 

 

Je zou zeggen dat daarmee de toon van het interview gezet is, maar ik heb gaandeweg toch de 

indruk gekregen dat Teresa hier in België niet erg veel Ecuadoraans erfgoed beleeft. Ik zal van 

dichtbij enkele thema’s uit het interview belichten die me hierop wezen.  

 

2.1. Feesten 

 

Wanneer ik haar vraag naar Ecuadoraanse feesten, zegt ze: “Nee, de waarheid is nee, geen enkele 

van die Ecuadoraanse feesten. (….) Dus de Ecuadoraanse gewoontes praktiseer ik eigenlijk niet 

hier. Ik doe ze niet.” 

 

Als we kijken naar het interview met haar zus Ruth (50 jaar, antropologe) zien we iets gelijkaardig. 

Wanneer ik vraag of er iets is van haar achtergrond en de Ecuadoraanse cultuur dat ze niet zou 

kunnen missen, zegt ze: “Nee. Nee, ik eigenlijk niet, maar er zijn wel veel dingen die ik graag heb.” 

 

Ze zegt ze niet te missen onder andere omdat feestdagen als ‘Allerzielen’ en Moederdag’ hier ook 

worden gevierd. Het typische gerecht voor Allerzielen in Ecuador (colada morada) maakt ze niet 

klaar, ze doet gewoon mee met de Belgische manier van ‘vieren’. Over het eten is er verder erg 

weinig te zeggen. Teresa kookte in Ecuador niet zelf en heeft hier in België vooral leren koken van 

haar echtgenoot. Ze kookt dan ook nooit op de Ecuadoraanse wijze en gaat ook niet naar 

Ecuadoraanse restaurants. Haar zus Ruth lijkt het eten nochtans erg belangrijk te vinden. Uit haar 

reactie op de vraag of ze – indien ze zou migreren - de typische gerechten zou willen blijven maken, 

lijkt ze daar vrij zeker van. Ze is snel in haar reactie:  

Als jij zou migreren zou je ginder fanesca maken? 

En ceviche alsjeblieft! De groene banaan... Ceviche is echt een erg alledaags ding, volledig 

deel uitmakend van. Het zou me spijten als ik het niet zou kunnen maken. Elke dag de soep. 

De locro van aardappelen) 
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Ze vertelt me ook dat haar zus in België de typische maaltijden niet zelf klaarmaakt maar deze 

desalniettemin erg mist:  

De fanesca, maar bijvoorbeeld mijn zus die in Belgie woont, uiteraard mist zij fanesca, de 

colada, het Ecuadoraanse eten. Ze heeft geen enkel probleem..., ze heeft het dieet van 

ginder helemaal opgenomen, natuurlijk, maar ze mist het zeker. Een grappig ding, ze vraagt 

ons om dulce de guayaba22. Wat hebben we haar nog opgestuurd, zoet van guayaba en 

koffie. Dat kan je niet uitleggen. Er is ginder betere koffie, maar toch. Het is puur nostalgie. 

 

Ook Teresa zelf beaamt dat: 

Nee, het is wel heel belangrijk geweest voor mij, jaja, ik mis het bijvoorbeeld erg om niet 

de fanesca of colada morada te kunnen eten. Dus Ecuadoraanse tradities, het geeft me veel 

verdriet dat ik ze niet kan vieren, daarom zeg ik: ‘Mama, hou wat voor me over voor 

wanneer ik naar ginder kom’ (lacht). 

 

Uit deze interviewfragmentjes blijkt opnieuw dat Teresa in België het Ecuadoraanse erfgoed (in dit 

geval het eten) niet onderhoudt, maar dat ze het wel mist en eens ze terug in Ecuador is er weer 

volledig deel van wil uitmaken. De waarden, gewoontes en tradities van Ecuador blijven haar nauw 

aan het hart liggen. Het is niet dat ze er in België geen nood aan heeft de tradities te onderhouden, 

maar ze zegt dat ze dat niet kan, dat ze die mogelijkheid niet heeft. Misschien zou ze het dus wel 

willen, maar ze zegt:  

Goed, het is wel een beetje moeilijk omdat de mensen die ik ken op andere plaatsen wonen. 

Ik zou het wel kunnen doen, een reünie, maar je doet het niet dikwijls door tijdsgebrek en 

ook wanneer Mark aan het werk is... hé. 

 

Misschien is het een beetje mijn schuld dat ik me er niet mee bezig heb gehouden, maar de 

eerste 7 jaar had ik geen tijd daarvoor. Je zegt altijd: ik ga tijd hebben... En hier had ik een 

goede vriendin in Louvain-La-Neuve, we kwamen dikwijls samen, we vierden Kerstmis en 

alles, maar ze is al terug gekeerd naar Ecuador. Ze zijn al terug gekeerd... 

 

Ze zegt dat ze geen tijd heeft om zich bezig te houden met Ecuadoraanse tradities en feesten, maar 

het lijkt er tegelijk op dat Teresa niemand heeft of niemand zoekt om de tradities mee te 

onderhouden. De vriendin waarmee ze vroeger Kerst vierde is teruggekeerd naar Ecuador en Teresa 

heeft nu geen familie of goede vrienden in België. En dat is juist wat voor Teresa een zo essentiële 

voorwaarde is voor het beleven van haar cultuur en de feesten:  

                                                        
22 Dulce de guayaba: zoetigheid op basis van een typische vrucht 
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Goed, mijn vriendin, waarmee ik goed overeen kwam, is ook vertrokken.. dus alles 

hervatten neemt tijd in beslag en ik had het druk. Het is niet dat ik het niet wil doen maar 

ook het feit dat je geen familie hebt is een erg belangrijke factor om je te relateren met 

anderen hé. 

 

Belangrijk voor ons, voor onze cultuur hé. Ze gaan je allemaal zeggen dat één van de 

belangrijkste factoren de familie is. Een enorm belangrijk punt ginder. Ik weet niet of het in 

België ook zo veel is, maar het lijkt me minder. 

 

2.2. Familie 

 

Als ik Teresa vraag wat ze belangrijk vindt om te bewaren van haar cultuur, verwijst ze direct naar 

de familiebanden:  

Hier... ik denk dat wat ik het meest bewaar de familiale relatie is, dat is het meest 

belangrijke dat ik aan het bewaren ben hier. Ondanks dat ik het hier niet kon doen door de 

situatie van de familie van mijn echtgenoot [Mark heeft geen contact met zijn familie, red.], 

maar wat ik probeer te doen (...) voor mij, elke keer dat ik ga (naar Ecuador) probeer ik 

mijn contacten te onderhouden. Goed, misschien denk ik dat ik ooit zal terugkeren hé.. Met 

mijn collega-studenten heb ik heel de tijd contact, we komen samen en zo wanneer ik ga. 

En met mijn familie uiteraard. Ik praat met mijn broers en zussen, hoe het met hen is,.. we 

praten. Ik praat altijd met mijn ouders, elke week (...) Voor mij is het erg belangrijk 

geweest mijn familiale relaties te onderhouden, misschien door het feit dat ik hier helemaal 

geen familiale relaties heb. 

 

Ook verjaardagen viert ze niet op de Ecuadoraanse manier. Ze vindt het voor zichzelf zelfs niet de 

moeite haar verjaardag hier te vieren:  

Maar ik persoonlijk heb het nooit leuk gevonden, omdat ik denk dat je dat moet vieren met 

je familie hé, en met je intieme vrienden en zo. En niet vrienden die er niet om geven, maar 

die alleen willen komen om te feesten, ze doen me niet erg veel... 

 

De aanwezigheid van familie is voor haar dus erg belangrijk in het beleven van gebruiken en 

vieringen. Als we even een blik werpen op het interview met haar zus Ruth, zien we inderdaad dat 

deze feesten een echt familiegebeuren zijn in hun familie:  
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Maar de andere natuurlijk, de fanesca, colada morada, alles, al de feesten vieren ze in mijn 

familie. En carnaval, mijn vader komt van de zuidregio van Cuenca23, dus daar gaan we 

voor carnaval, het is als een familiale reünieplek, in één huis, de volgende dag in een ander 

huis. We gingen daar naartoe en deden dat, elke dag in een ander huis van de familie om 

carnaval te vieren. De reünie... en er is een gerecht dat ze enkel maken op carnaval. Het 

gerecht met varken en omdat die tijd, die vruchten: zoet van guayaba, vijgen, met melk. 

Daarna: de hornado, fritada, alles, en je bent heel de dag aan het eten, tamales, brood,... 

Mijn tantes maakten brood in de oven, met de hand.  

 

Maar er zijn in mijn familie zonder twijfel 2 of 3 datums in het jaar dat ze een ding blijven 

doen, dat ze zeker  onderhouden, de fanesca, de colada morada en Kerstmis. 

 

Het lijkt haar ook te verhinderen deel te nemen aan de Belgische erfgoedvarianten. Het gebrek aan 

familie komt dan ook van twee kanten: zij is verwijderd van de hare, maar ook haar man heeft 

eigenlijk geen familie buiten zijn volwassen dochter. Ze apprecieert de Belgische manier van vieren 

wel, maar vertelt het volgende: 

Ja natuurlijk, ik vind het bijvoorbeeld leuk wanneer het Pasen is, een aantal keer met de 

dochter of Kerst en zo. Andere keren zijn we buitenshuis gegaan. Want het is niet 

gemakkelijk omdat mijn man geen familie heeft. 

 

Dus in die zin hebben we geen relatie, daarom is het voor mij moeilijker geweest meer te 

verwerven van de Belgische cultuur, doordat ik geen familiale relatie heb hier. Het zou 

anders geweest zijn. De dochter komt om de twee weken... dus 

 

Ze breidt het gebrek aan familie verder uit naar een gebrek aan hechte vrienden en contacten:  

Omdat het niet gemakkelijk is hier alleen te leven, zonder familie. Nog meer wanneer je 

geen relatie hebt buiten je echtgenoot, dat is voor mij wel een ding geweest waar ik me aan 

heb moest aanpassen. 

 

Alles is een beetje moeilijk geweest om contacten te kunnen leggen met Belgische mensen, 

door het feit ook dat ik niet heb gewerkt in een Belgisch bedrijf. Je vriendschappen komen 

van je studies, jobs of van je familie... maar als dat er niet is, is het heel moeilijk het contact 

hier, dat weet je. Hier in Vorselaar ken ik mensen, maar de buren hier, ondanks dat we hen 

hebben uitgenodigd hebben zij ons nooit binnengelaten in hun huis... Heel moeilijk om hier 

                                                        
23 Cuenca: grote stad centraal in de Andesregio van Ecuador 
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contact te hebben. En het is niet dat... de mensen hier zijn heel sympathiek, vriendelijk en 

alles, daar heb ik geen enkel probleem mee, maar zo gaat het hé.. En als ik mensen ontmoet, 

er zijn moeilijke tijden, als je een moeilijke periode doorgaat in je relatie, dat soort dingen, 

ja dan wijd je je daar niet aan. 

 

Maar ook hier nuanceert ze het gebrek aan contacten, door te zeggen dat ze op sommige momenten 

geen tijd heeft om bezig te zijn met haar eigen cultuur.  

 

Naast het gebrek aan familie in België, haalt Teresa ook het volgende aan:  

De laatste 2 of 3 jaar zijn een beetje moeilijk geweest omdat het ook voor Mark moeilijk 

was altijd werkcontracten te zoeken. Dus er zijn meer belangrijke dingen in die periode 

waar we meer mee bezig waren, dan met het onderhouden van tradities. 

 

Het feit dat ze niet veel tijd heeft of andere dingen te doen heeft zijn factoren die samen met de 

afwezigheid van familie erg veel terugkeren doorheen het interview als belemmerende factoren 

voor het beleven van erfgoedelementen in België.  

 

 

2.3. Materieel 

 

Wat materiële elementen betreft zien we een ander verhaal. Ze hebben namelijk heel wat 

Ecuadoraanse voorwerpen in huis:  

Ik heb wel dingen gepresenteerd van Ecuador. Alles hier in het huis, alles wat je ziet zijn 

bijna Ecuadoraans hé.. Dat zijn allemaal  Ecuadoraanse dingen, er zijn een paar dingen die 

van hier zijn, niet zoveel, de meerderheid van ginder, het schaakspel...(..) de schilderijen. 

Een paar hebben ze me cadeau gedaan op de trouw... een aantal hebben we gekocht, 

Boliviaans ook, niets van Guayasamin, mijn mama heeft dat wel. Dit is van Franco, hij 

schildert wel iets dat lijkt op Guayasamin. 

 

Teresa zegt wel dat het vooral haar echtgenoot is die graag voorwerpen uit Ecuador meeneemt: 

Mijn echtgenoot houdt ervan, hij heeft altijd dingen gekocht! De eerste keer heb ik niet veel 

meegenomen, we brachten alles beetje bij beetje. Dit is een cadeau van mijn mama en papa 

voor Kerstmis, en zo die dingetjes... Die schilderijen hebben we gekocht omdat we ze mooi 

vonden ook. Maar het is niet dat we heel veel dingen hebben meegebracht. We zijn niet zo 

gesteld op veel decoraties. 
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Zelf nam Teresa dus niets mee van thuis de eerste keer. Ook haar zus zegt dat ze niets zou 

meenemen indien ze zou migreren: “Ik weet niet wat ik mee zou nemen.. ik denk niets. Ik denk het 

niet. Ik zou moeten zien, maar nu weet ik het niet.” 

 

Één voorwerp is voor Teresa wel erg speciaal. Het betreft een cadeau van haar ouders voor Kerst: 

een Mariabeeld van ongeveer een halve meter groot. “Omdat mijn ouders het me hebben gegeven, 

de Maagd daar, en ik vind de schilderstijl heel mooi, Ecuadoraanse kunst, ik hou ervan.” 

 

Daarnaast hebben ook enkele schilderijen een betekenis voor haar:  “En dit omdat het ons doet 

denken aan Ecuador, omdat het schilderijen zijn van Ecuadoraanse huizen, hé.” 

 

Ze doen haar denken aan Ecuador. Daarbuiten zegt ze dat zij, noch haar echtgenoot, veel belang 

hechten aan materiële dingen: ze spenderen liever geld aan reizen. Buiten de decoratieve 

voorwerpen heeft ze enkel nog koffie en kruiden voor thee van ginder, gebruiksvoorwerpen zoals 

tinnen borden - in Ecuador worden veel voorwerpen gemaakt in tin - en zilveren lijsten en juwelen 

die in Ecuador vervaardigd zijn (enkele dorpen zijn er bekend om hun goud- en zilverwerk).  

 

Foto’s zie ik bijvoorbeeld nergens staan. Wanneer ik er naar vraag, zegt Teresa:  

Ja, ik heb boven foto’s van... persoonlijk had ik hier foto’s willen hebben op de muur, van 

mijn familie maar nee... daar is een digitale (fotokader, red.) en daar plaatst mijn man foto’s 

op van de laatste reizen. Hij houdt veel van fotografie. Ik heb de foto’s van mijn familie 

boven in mijn kamer hé. Want hier..., Mark heeft niet zo graag veel dingen hier. Maar 

eigenlijk maakt het me niet uit. Ik vind het ook niet leuk veel dingen in huis te plaatsen, 

want er zijn mensen die echt heel veel dingen hebben... 

 

Ook Ruth heeft thuis echter niet veel foto’s uitgestald: “Aan de ingang staan de kindjes, nichtjes, 

kozijnen,... een paar maar. Ik heb ze bewaard in albums. Het is heel Ecuadoraans, veel foto’s te 

hebben.” 

 

2.4. Culturele organisaties 

 

Hoewel ik over het algemeen hoor dat ze geen tradities uit Ecuador onderhoudt en ook geen contact 

lijkt te zoeken met Ecuadoranen om dat wel te doen, blijkt die houding achteraf maar iets van de 

laatste 3, 4 jaar te zijn. Daarvoor was Teresa wel lid van het Ecuadoraans vennootschap en werkte 

ze met het Ecuador-centrum Esmeraldas mee aan het opbouwen van tentoonstellingen over 

Ecuador:  
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Ah, daar was ik wel lid van, van de Ecuadoraanse vereniging, van het Huis van Latijns 

Amerika, of van de Latijns-Amerikaanse Ruimte. Ze organiseerden feesten of 

tentoonstellingen, fotogalerijen. Met Lucas [mijn contactpersoon en opstarter van het 

Ecuador infocentrum Esmeraldas. Red.] had ik veel contact wanneer hij een 

fototentoonstelling wou doen. Of wanneer er organisaties van Ecuadoranen komen om 

bijvoorbeeld de dag van de onafhankelijkheid te vieren en van die dingen. Eigenlijk was ik 

vroeger meer in contact met die dingen, 3 of 4 jaar geleden heb ik me een beetje verwijderd 

daarvan omdat er momenten zijn in je leven waarop je andere dingen moet doen. Maar ik 

was er wel bij betrokken en zo. 

 

Op het einde zegt ze weer dat er belangrijkere dingen zijn dan zich bezig houden met wat die 

organisaties doen. Het lijkt erop dat ze een moeilijke periode heeft meegemaakt die veel van haar 

tijd en aandacht heeft gevraagd.  

Ze zegt echter ook dat het voor haar persoonlijk niet nodig is geweest om banden te onderhouden 

met Ecuadoranen in België. Hoewel er erg veel groeperingen en organisaties zijn, geeft Teresa aan 

geen nood te hebben om daar deel van uit te maken: 

Het is ook goed voor de identiteit van de Ecuadoranen om zich te groeperen met 

Ecuadoraanse mensen. Dat geeft je een steun, het geeft je een zekerheid. Maar ik heb die 

zekerheid niet nodig, omdat ik altijd al heel zeker was van mezelf, allee ik heb niet zoveel 

ondersteuning nodig van een gemeenschap of ondersteuning van een of andere vereniging, 

omdat ik me altijd heb beschouwd (...) de waarheid is dat mijn echtgenoot ook mijn 

zekerheid is geweest hé. Er zijn mensen die zelfs geen echtgenoot hebben of niets dus... als 

ik alleen was, denk ik dat ik zeker deel zou zijn van een of andere vereniging. 

 

In Ecuador echter maakt haar zus er ook gewag van dat ze zich niet echt voelt behoren tot de groep 

‘Ecuadoranen’. Ze is niet de ‘typische Ecuadoraan’ volgens haar en deelt niet in het erfgoed dat hen 

verenigt tot een groep.  

Ik voel me comfortabel, maar ik voel me niet zoals de anderen, ik voel me geen deel van de 

groep. 

De groep van...? 

Van Ecuadoranen. Bijvoorbeeld, in andere huizen zou niemand deze tapijten hebben, omdat 

ze hen erg Indígena lijken, heel autochtoon, folklore. Maar de mensen hebben het niet 

graag, Van die foto’s zouden ze niet hangen, nooit. En mijn andere vrienden, van die 

boeken en die schilderijen zouden ze ook niet leggen, omdat ze het etnische niet 

appreciëren, maar ik apprecieer het wel. 
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Ze heeft hier de ‘Ecuadoranen’ verdeeld in een groep ‘typische Ecuadoranen’ die veel foto’s en 

schilderijen van Guayasamin ophangen, en een groep die boeken en uniekere schilderijen bezitten.  

 

2.5. Buiten het patroon?  

 

Met andere woorden: Teresa doet er niet veel mee. Wat wel vaststaat is dat ze zich nog sterk 

verbonden voelt met Ecuador en dat ze er ooit naar terug wil keren. Ook nu reist ze minstens één 

keer per jaar naar ginder: 

Mijn echtgenoot was zowat 11 keer in Ecuador, we gaan ieder jaar. Ik ben ook ieder jaar 

terug gekeerd. Misschien is het daardoor dat ik meer aan het onderhouden was... ik heb me 

nooit willen losmaken van mijn eigen cultuur. Ik denk dat het heel belangrijk is de 

Ecuadoraanse identiteit te behouden. Ook voor mij die hier woon, maar voor mij is het heel 

belangrijk. 

 

Als we even het interview van haar zus Ruth erbij halen, krijgen we een inkijk die redelijk goed het 

erfgoed van Teresa aangeeft: 

Ik weet niet, het is wat ingewikkeld. Ik weet niet of zij haar Ecuadoraanse praktijken heeft 

verloren ginder. Hier is ze dezelfde, ze eet hetzelfde, en ze gedraagt zich hetzelfde. 

Natuurlijk...niet voor niets. Ze is een voorbeeld buiten het patroon. 

 

Wat ik merk is dat Teresa inderdaad de Ecuadoraanse erfgoedpraktijken niet echt beleeft in België. 

Dit betekent echter helemaal niet dat ze zich ervan losmaakt. Integendeel: Ecuador blijft steeds erg 

present in haar leven en eens ze ginder is, aldus Ruth, maakt ze ook helemaal terug deel uit van het 

leven daar op dezelfde manier als voorheen. Ze keert dan ook erg veel terug en is, zoals gezegd, van 

plan ooit definitief terug te keren met haar man Mark. 

 

 

3. Erfgoed en identiteit 
 

Teresa is er zeker van dat een persoon altijd zijn/haar eigen identiteit moet bewaren: “Iemand moet 

in elke zin zijn eigen identiteit bewaren hé. Hij zou die niet mogen verliezen ook al woon je in een 

ander land. Allee, het is belangrijk.” 

 

Ze heeft zich nooit willen scheiden van haar eigen cultuur en handhaaft haar Ecuadoraanse 

identiteit, maar zegt daarbij dat dit misschien komt omdat ze ook elk jaar terug naar Ecuador gaat: 
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Ik ben ook ieder jaar terug gekeerd. Het is misschien daarom dat ik meer ben bezig geweest 

met het bewaren van mijn... ik heb me nooit willen losmaken van mijn eigen cultuur. Ik 

denk dat het belangrijk is de Ecuadoraanse identiteit te behouden. Allee ook al woon ik 

hier, voor mij is het heel belangrijk. 

 

Wanneer ik vraag naar de manier waarop ze haar identiteit behoudt, zegt ze: “... alleen in mijn 

gedachten omdat.. en van mijn relaties. En ik ben altijd Ecuadoraanse hé en met veel trots. En 

daarbij bezoek ik altijd mijn land en mijn familie.”  

 

Wanneer ik haar ook vraag of ze zichzelf Belg voelt, antwoordt ze dat dat moeilijk zou zijn: 

Heel moeilijk aaj, even kijken, ik denk het niet. Allee ik denk dat ik me altijd Latina of 

Ecuadoraanse voel ook al woon ik hier. Belgische voel ik me niet. Niet echt, het zou een 

beetje moeilijk zijn ik weet niet, voor mij zou het een verlies van mijn eigen identiteit zijn. 

Ik ben Ecuadoraanse en ik zal dat altijd zijn. Dat ik in een ander land woon, getrouwd ben 

met een Belg, dat zijn omstandigheden die zijn gebeurd in het leven van iemand, maar ik 

weet niet, misschien door het gebrek aan kinderen, aan familie, dat ik me niet Belg voel. 

Het is niet dat ik me totaal verwijderd voel van de Belgische maatschappij maar ik kan mijn 

identiteit niet helemaal aanpassen. Misschien is het een 70-tal procent dat ik me Latina, 

Ecuatoriaanse voel. Latina in het algemeen omdat je deel bent van Latijns-Amerika. En een 

30-tal procent door mijn echtgenoot en omdat ik hier leef. In mij domineert meer het 

Latino-aspect van identiteit. 

 

Teresa identificeert zich dus niet met de Belgische cultuur. Ze geeft ook het voorbeeld van de 

‘Belgische vriendschappen’.  

En met de vrienden, je weet hoe de vriendschappen hier in België zijn. Ze zien elkaar 

slechts af en toe en alles en... en het is niet dat ik me slecht voel om hier te wonen, maar 

voor mij is de Ecuadoraanse cultuur sterker dan de Belgische cultuur. In mij is ze sterker, in 

hoe ik het behoud. 

 

Ook Ruth zegt dat ze nu eenmaal Ecuadoraanse is en dat ze die identiteit steeds zal behouden: 

Natuurlijk kan ik niet zeggen dat ik ben... allee ik ben Ecuadoraanse en ik ben opgegroeid 

binnen bepaalde culturele praktijken en een culturele vorm en dat heeft te maken met het 

land, natuurlijk. Wat niet enkel te maken heeft met feesten en dat soort dingen, maar ook in 

het algemeen, tot mijn sociale opvoeding, psychologisch, ik denk dat het vooral dat is. Ik 

ben Ecuadoraanse, ik weet niet of het me aan te zien is of niet maar...  
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Ruth haalt ook aan dat identiteit iets is dat samengaat met de context. In Ecuador moet ze nooit haar 

Ecuadoraanse identiteit herbevestigen. In een ander land kan dat anders zijn. Ze zegt dat ze zich niet 

extreem Ecuadoraans of Latina voelt, maar dat ze wel Ecuadoraanse is.  

 

Teresa richt ook even mijn blik op een soort groepsidentiteit. Ze vertelt dat veel Ecuadoranen zich 

verenigen in een groepsgebeuren: samen feest vieren, allerlei activiteiten organiseren om samen te 

komen en steun te zoeken bij elkaar: 

... goed voor de identiteit van de Ecuadoranen is het ook samenkomen met Ecuadoraanse 

mensen. Dat geeft je een ruggensteun, het geeft je een zekerheid. Maar ik heb die zekerheid 

niet nodig, omdat ik altijd heel zeker ben geweest van mezelf, allee ik heb die steun van een 

gemeenschap of steun van een of andere groep niet zo nodig, omdat ik me altijd heb 

beschouwd.. misschien... maar ik denk dat elke persoon of migratiegroep die zich heeft 

geïnstalleerd in een ander land zich in zo’n situatie bevindt om op dezelfde manier die 

ondersteuning te geven. Om een zekerheid te hebben en wanneer je ziek wordt.. De 

waarheid is dat mijn echtgenoot ook mijn zekerheid is geweest hé, er zijn mensen die zelfs 

geen echtgenoot hebben, niets dus... Als ik alleen was geweest, vermoed ik dat ik 

waarschijnlijk deel zou zijn geweest van een vereniging, zoeken... ik heb die noodzaak niet 

gehad. 

 

Daarbij zegt Teresa dat het misschien anders was geweest moest ze kinderen hebben. Dan zou ze 

betrokken zijn bij de school en zou ze misschien meer haar culturele achtergrond hebben geuit: “De 

cultuur geef je door aan je kinderen, daarom.” 
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Bijlage 13 Portret Yaku  

40 jaar – werkt bij Ikea – gescheiden van een Belgische vrouw – heeft 2 kinderen - woont in België 

sinds 1992 – heeft de Belgische nationaliteit 

 

1. Achtergrond 
 

Ik heb voor Yaku een wollen deken meegekregen van zijn broer Andres (32 jaar) waar ik een 

interview mee deed in Ecuador. De familie heeft een textielbedrijf (ca. 3 uur van Quito) waar ik ook 

een rondleiding heb gekregen. Het dikke deken met tijgerprint is een cadeau voor de verre broer in 

Europa. Andres stelt zich zijn broer voor die het ontvangt: “Stel je mijn broer Yaku voor, ginder 

alleen in Europa wonende, hoeveel zou hij niet geven voor een deken door ons gemaakt en hij weet 

dat wij eraan werkten en alles.” 

 

Yaku bedankt me voor het meebrengen van het cadeau. Hij woont in één van drie studio’s in een 

vernieuwd rijhuis. Het interieur in de gemeenschappelijke keuken is wit en strak. Zijn leefruimte 

krijg ik echter niet te zien omdat het warm is en we ons in de tuin zetten. Yaku brengt een glaasje 

witte wijn en we beginnen eraan.  

 

Yaku leerde in Ecuador een Belgisch meisje kennen. Zij was op uitwisseling in Ambato, zijn 

geboortestad. In het begin van hun relatie reisden ze op en af om elkaar te zien, waarna ze 

uiteindelijk beslisten in België te komen wonen. Yaku verhuisde naar België terwijl hij ginder nog 

aan het studeren was in de universiteit (Business Administration), een opleiding die hij dus niet 

afwerkte. Het koppel vestigde zich hier in 1992 en trouwde in 1994. Ze kregen twee dochters nadat 

ze beiden afgestudeerd waren. Yaku studeerde beeldende kunst in Antwerpen en werkt nu bij Ikea. 

Hij maakt er de toonruimtes in de winkel. Zes jaar geleden ging het paar uiteen.  

 

Hoewel Yaku dus ‘voor de liefde’ naar België verhuisde, was het altijd al zijn droom om in Europa 

te komen wonen. Zijn vader reisde veel voor het werk (oa. op zoek naar machAnnie voor in de 

textielfabriek) en Yaku raakte gefascineerd door de foto’s en verhalen die hij meebracht: 

Vroeger dacht ik wel om naar het buitenland te gaan, ik heb altijd die droom gehad.. ik 

beeldde me steeds in hoe het zou zijn om ginder te zijn en te wandelen langs de .. Champs 

Elysée. Dus dat was mijn droom, Europa hoe zou dat zijn. Elke keer als ik een vliegtuig zag 

passeren langs de hemel, dacht ik aan mijn papa, en ik zei tegen mezelf: ik zal ook ooit eens 

een keer gaan. 
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2. Wat is erfgoed voor onze respondenten en hoe wordt het 
beleefd en bewaard?  

 

2.1. Indígena de Otavalo 

 

Yaku is een Indígena afkomstig van Otavalo. Zijn postuur, gelaatstrekken, kleur en lange zwarte 

vlecht verraden die afkomst. Indígenas zijn een erg ‘aparte’ bevolkingsgroep in Ecuador. Zij zijn de 

oorspronkelijke inwoners van het land en dus ook de ‘voorvaderen’ van de mestiezenbevolking. 

Toch worden ze nu erg gediscrimineerd en zijn hun wereld en die van de mestiezen bijna volledig 

gescheiden. Ik ben daarom erg benieuwd naar dit interview met Yaku (het enige van de vier die een 

Indígena is) om te kijken naar het erfgoed dat voor hem van belang is en naar zijn ervaring met 

migratie. Hoe krijgt zijn specifieke culturele Indígena-afkomst hier vorm?  

Als ik vraag hoe belangrijk hij het vindt elementen van zijn cultuur te bewaren, antwoordt Yaku het 

volgende:  

Ik vind dat heel belangrijk hé, van mijn cultuur, wat ik bewaar van mijn cultuur is 

bijvoorbeeld de Andes-traditie, van de Otavalenos. Dagelijks beleef ik die bewust. De 

manier waarop is niet... ik heb bijvoorbeeld een broer – en het kost me veelmoeite om dit te 

geloven – die zijn haar heeft geknipt. En dat representeert bijvoorbeeld een deel van je 

cultuur. De traditionele klederdracht bewaar ik ook, maar helaas is het klimaat niet zo 

gunstig als in Ecuador om er dagelijkse kledij van te maken. 

 

Ook waarden eigen aan die cultuur draagt hij nog steeds hoog in het vaandel:  

Met het vele of het weinige dat je hebt, maar zonder zorgen over je materiële dingen, over 

je universitaire titel die je hebt, over wat je vanavond gaat eten,... maak je geen zorgen. En 

ik denk dat het langs deze lijn is wat we willen doen. We zijn een grote groep, ik niet 

alleen, er zijn dichters, schilders, allemaal Otavalenos van de gemeenschap van Peguche. 

Maar... wat we willen is dat onze cultuur niet zo verwesterd is. 

 

Een ander element is de klederdracht:  

Ik bewaar de traditionele kledij wel, ik denk niet dat het mij beter gaat maken dan anderen. 

Ik doe het alleen aan in de zomer door het klimaat. Ik bevries in de winter dus dan niet, nee. 

Bewaren ja, ik bewaar wat mijn traditie is. 

 

Ook zijn broer Andres hecht erg veel belang aan zijn afkomst, gewoontes, feesten,.. Hij beschrijft 

drie elementen die voor hem de basis vormen van een cultuur: “Om van een cultuur te kunnen 
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spreken denk ik dat er een optelsom is, een basis van drie om iets te kunnen doen: taal, tradities en 

de kledij. Die drie dingen maken de cultuur, of ja, het eten ook.” 

 

Wat betreft de klederdracht zegt Andres het volgende: 

Ik doe mijn traditionele klederdracht enkel aan bij feesten of activiteiten. Soms niet, het 

hangt er van af. Ze gebruiken is voor mij zoals voor jou een kleedje, het is wanneer er..; ik 

zou het alleen gebruiken als er iets heel speciaal, heel belangrijk is, niet alle dagen. 

Trouwfeesten, feesten, evenementen, ... daar. 

 

Net zoals Yaku vindt hij het niet echt noodzakelijk altijd de klederdracht te dragen. Ze hebben beide 

wel andere redenen daarvoor.  

Andres wil zich actief inzetten om zijn tradities te bewaren. Op de vraag of hij het zou betreuren als 

ze stilaan verloren zouden gaan, antwoordt hij dan ook het volgende:  

Ja, het zou me pijn doen, het zou me storen, het doet pijn daaraan te denken. Ik zou willen 

dat het onderhouden wordt. Zeg me waar er moet gewerkt worden en ik werk. Natuurlijk, 

direct, om dat te promoten, bijvoorbeeld op de televisie. 

 

Andres heeft als journalist een literair programma uitgewerkt voor het regionale kanaal van de 

Otavalos. Hij wil zo ‘zijn volk’ bewustmaken en wat emanciperen om hun eigen cultuur te 

verdedigen, zegt hij.  

Uit de Indígena-cultuur heeft Yaku heel wat erfgoedelementen meegenomen die hij nog steeds 

beleefd. Zo geeft hij het voorbeeld van de haardracht van de Otavalo-Indígenas. Op zich een 

materieel element, maar waaraan vooral veel immateriële betekenissen zijn verbonden:  

Het is goed dat ik nu niet op een Otavaleno lijk, het enige is mijn lang haar met vlecht. Dat 

is iets noodzakelijk om zich een Otavaleno te beschouwen. Als je geen vlecht hebt, op zijn 

minst in een staart. We beschouwen de vlecht noodzakelijk, zo bevestigen we ons met onze 

overtuigingen. Onze zienswijze is dat wij samenleven met de slang. 

 

Ook zijn broer Andres haalt de haardracht aan wanneer ik vraag naar wat hij belangrijk vindt om te 

bewaren van zijn eigen cultuur:  

Aah maar immateriële zaken dat is zo belangrijk, het is onmisbaar. Heel, heel belangrijk. Ik 

zou niet kunnen leven zonder dit [wijst op lange vlecht]. Omdat, het identificeert je 

duidelijk met wat je voelt, simpelweg door hoe je mij ziet. Ze hebben me gevraagd wat er 

gebeurt als ik mijn haar knip. Gebeuren, niets zei ik, enkel dat ik me niet goed zou voelen. 

Fysiek zou ik me erg lelijk vinden. In de spiegel uuy. Dat is het eerste. Daarnaast vormt het 

deel van mijn imago, zeker en vast representeert het niet enkel het haar. Ik zeg altijd dat ik 
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uit gewoonte niet zou kunnen leven zonder. Omdat, natuurlijk, ik herhaal het ten 

overvloede, het zijn dingen die je bent, waarmee je geboren bent en zonder dewelke je 

simpelweg niets bent. Je bent een ander. Je bent niet meer... je hebt verplicht iets nodig, het 

minimum. Grijp iets vast, de tradities,... en ik doe het heel bewust. En dat doe ik al bewust 

sinds ik 18, 20 jaar ben of zoiets. 

 

Vroeger als kind heeft Yaku eens geprobeerd zijn haren af te knippen. Hij wilde op de mestiezen 

lijken omdat hij gepest werd op school en overal waar hij kwam minachtend werd bekeken. Zijn 

moeder betrapte hem en gaf hem een lesje: “Zoals mijn mama me zei: ‘dat je je haar knipt, gaat je 

het gezicht van indiaan niet ontnemen.’.” 

 

Dat is hem sterk bijgebleven. En hij is, zoals zijn broer, pas na vele jaren zijn vlecht en afkomst 

gaan appreciëren.  

Wat erg essentieel lijkt voor elke Indígena, is om zichzelf te blijven en steeds zijn cultuur te blijven 

beleven. Tradities mogen niet verlaten worden, want die gaan samen met een verlies van de 

Indígena-identiteit. De Indígenas beleven hun identiteit erg sterk: 

Maar de rest, bijvoorbeeld de klederdracht, ik kan een zwarte poncho aandoen zoals de 

Salazacos of iets anders, maar dat kledingstuk maakt me geen echte Runo of Andino24, dat 

is een persoon die bewust is van wie hij is, niet beïnvloed door culturen van noorden, 

zuiden, oosten, westen. Wat jij of iedereen moet zoeken is in vrede te zijn met zichzelf, 

harmonieus. 

 

Als we dit zien, lijkt het voor een Indígena natuurlijk erg belangrijk om ook in een ander continent 

zijn afkomst in ere te houden en zijn geloof te beleven. En misschien is die nood nog sterker 

aanwezig bij de Indígenas dan bij de mestiezen, door de discriminatie die ze ondervinden in eigen 

land. Zo wil Yaku zijn cultuur bewaren, onder andere omdat hij het enorm jammer vindt dat in 

Ecuador zelf de Indígena-cultuur zich laat beïnvloeden door andere culturen en door de 

kennismaking met comfort: 

En ze gingen naar een heel geavanceerde cultuur, maar ze bewaarden hun identiteit. De 

Otavalenos beleven nu eigenlijk een moment van voorspoed, veel Otavalenos zijn 

miljonairs, en sommigen weten niet wat te doen met zoveel fortuin, en ze nemen het eerste 

dat ze zien over. 

 

                                                        
24 Andino: Indiaanse bewoners van het Andes-gebergte.  
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Yaku wilt dat verlies tegengaan. Hij wil zijn achtergrond op een erg pure en authentieke manier hier 

blijven beleven. Een erg belangrijk aspect dat ook te maken heeft met zijn afkomst, is zijn naam. 

‘Yaku’ is niet de naam die zijn ouders hem gaven. Hij heette José, maar heeft in België zijn naam 

veranderd. Yaku is Quichua voor ‘water’, waarmee hij aangeeft veel belang te hechten aan zijn 

achtergrond en aan het in ere houden van de Indígena-traditie. Het water is voor de Otavalenos een 

erg belangrijk element zoals de bergen en de zon. Zijn broer Andres ziet ook de reden en de 

betekenis die de naamverandering voor Yaku had: “En hij, omdat hij ver weg is van zijn land, wou 

zich opnieuw herbevestigen met zijn wortels, met zijn cultuur. Dus daarom nam hij die naam Yaku. 

Om dichterbij te zijn. Normaal heet hij Pedro Luis.” 

 

Yaku vertelt me over een telefoongesprek met zijn moeder, waaruit blijkt dat ook zij het zo ziet: 

“Toen ik eens met mijn mama sprak, zei ze me: ‘Nu begrijp ik wat je wilt doen. Je wil simpelweg 

onze cultuur bewaren, onze manier van leven, zonder grote preludes van wie jij bent.’.” 

 

2.2. Materieel  

 

Wat me opvalt is dat Yaku naar eigen zeggen bijna geen objecten uit Ecuador in huis heeft. Vroeger 

had hij er wel, maar sinds de echtscheiding van zijn Vlaamse vrouw zes jaar geleden heeft hij er 

afstand van genomen en sindsdien heeft hij er geen nood meer aan, zegt hij:  

Niets, herinneringen. Weet je, ik ben geen persoon die graag aandenkens van hier en daar 

heeft. En dat is vooral door het feit.., aan de basis ligt de echtscheiding eigenlijk, 6 jaar 

geleden. Al mijn herinneringen die ik had en misschien had meebracht, heb ik bij haar 

gelaten, ik heb alles achter gelaten. In feite heb ik ook geen plaats daarvoor. Ik had 

keramiek, schilderijen, posters van Guayasamin of... ik had het, maar ik heb het niet meer 

meegenomen omdat het me veel herinneringen zou brengen van... dus ik heb alles daar 

gelaten. Ik heb enkel mijn boeken en mijn kleren meegebracht. Boeken die me veel dingen 

hebben doen denken. Niets meer, de rest is daar gebleven. 

 

Ik onthecht me van de materiële dingen, ik wil niet dat ze een oorzaak zijn van mijn 

triestheid. 

 

Door de scheiding hebben de voorwerpen voor hem een soort negatieve bijklank gekregen. Tussen 

ons in, op de tuintafel, zie ik een schoudertas liggen die ik duidelijk herken als handgemaakt door 

de Indígenas van Ecuador. Ik vraag ernaar: 

Is deze tas niet van Ecuador? 
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Ik denk het wel ja, ze is van Cotacachi25. Mijn broer heeft hem voor me meegebracht van 

ginder, om een aandenken te hebben van hem en om mijn boeken te bewaren. 

 

Het voorwerp heeft hij na de scheiding van zijn broer gekregen en geldt als een soort aandenken aan 

hem. Net als het deken dat ik meebracht zullen ze voor hem waardevol zijn als objecten die hem 

doen denken aan zijn familie.  

Wat hij wel meenam en ook erg waardevol vindt zijn vooral boeken, boeken die inhoudelijk 

aansluiten bij zijn denkpistes. Ook zijn broer Andres hecht erg veel belang aan het lezen van boeken 

die een links-socialistische visie uitdragen:  

Lezen, in principe. Van alles, bijna geen romans, vooral essays of debatten. Mijn boeken 

zijn ongeveer, zodat je weet wat mijn ideologische of literaire oriëntatie is, José Saramago, 

Umberto Eco, Nietzsche, … die tendensen ongeveer. Erg links of erg socialistisch moet het 

zijn. 

 

Andere materiële objecten die Yaku wil bewaren zijn er wel, maar deze houden geen verband met 

Ecuador:  

Wat ik wel bewaar bijvoorbeeld, zijn de werken die ik met mijn dochters maak. Met mijn 

dochters schilder ik en ik heb een hele hoop schilderijen van ons samen. Mijn eigen werken 

zijn ook hier in huis. Maar ja, door de scheiding heb ik geen interesse om iets te bewaren. 

 

Fotografie bijvoorbeeld, of ik maak een schets en daarvan maak ik een gravure en die doen 

me dan denken aan een bepaalde plaats of persoon.. maar zo bijvoorbeeld souvenirs kopen, 

nee, dat doe ik niet. Ik beleef liever de dingen ginder en druk ze dan af nadien. 

 

Hij hecht vooral belang aan objecten die voor hem een emotionele waarde hebben of positieve 

herinneringen meebrengen. Ook zijn broer Andres lijkt vooral naar zulke objecten te verwijzen. 

Wanneer ik vraag wat hij waardevol vindt om te bewaren en wat hij zou meenemen moest hij 

migreren, zegt hij:  

Voor mij... iets dat te maken heeft met mijn gevoelens, alleen dat, foto’s, een brief, een 

cadeau, dat. In mijn huis heb ik foto’s van mijn dochtertje, een paar schilderijen van mijn 

broer, hij schildert, Yaku. 

 

                                                        
25 Cotacachi: dorp naast Otavalo dat erg gekend is voor zijn lederwaren.  
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Kijk... enkel dat, een foto van mijn politieke familie en mijn eigen familie. (...) mijn 

dochter, broers en zussen, ouders, schoonouders, schoonbroers –en zussen. Daarmee zou ik 

gerust zijn denk ik. 

 

Omdat hij geen materieel Ecuadoraans erfgoed meer lijkt te bewaren, vraag ik Yaku of objecten uit 

Ecuador geen speciale betekenis meer voor hem hebben: “Nee, eigenlijk niet, ik heb veel interesse 

verloren in de aandenkens van Ecuador. Wat me wel erg interesseert is dat ik veel reis naar andere 

landen.” 

 

2.3. Eten 

 

Yaku kookt erg graag, of het nu gaat om gerechten van hier of van ginder. De gewoonte van koken 

heeft hij overgenomen van zijn vader zegt hij:  

Maar misschien ginder, mijn papa houdt van de keuken. Dus ik hou van koken. Nu kook ik 

in feite een mix, de Ecuadoraanse producten kan ik hier niet vinden... Aji kan je maken, 

maar de ingrediënten vind je niet, en als je ze vindt zijn ze uiterst duur.  

 

Hij zegt dus een soort mix te koken tussen de Ecuadoraanse en de Belgische keuken: “Men vertelde 

me dat in Brussel een plek is waar je Ecuadoraanse dingen kan kopen: mote, maduro, ... maar ik heb 

geen tijd gehad.”  

 

2.4. Inti Raymi 

 

Het immateriële erfgoed vormt een heel ander verhaal. Waar Yaku weinig aandacht lijkt te 

schenken aan materiële voorwerpen, hecht hij erg veel belang aan zijn tradities en cultuur. Yaku is 

een volbloed Indígena van Otavalo. Zijn ouders verhuisden echter naar Ambato (stad bewoond door 

mestiezen) om er hun textielbedrijf op te starten. Hun 10 kinderen zijn dan ook altijd daar naar 

school gegaan. Toch is de traditie van hun volk steeds erg sterk gebleven. Yaku spreekt dan ook 

vooral over immaterieel erfgoed dat te maken heeft met zijn afkomst en bevolkingsgroep. Zo heeft 

hij het bijvoorbeeld over Inti Raymi, het feest van de zon dat door alle Indígenas in het Andes-

gebergte wordt gevierd. Ook de Otavalo-indianen in Antwerpen en Brussel vieren Inti Raymi. Yaku 

legt (de betekenis van) het feest uit:  

Het is een mondiaal feest. Ik weet het niet, de symboliek van het feest is voor alle personen 

die willen participeren. Het is meer een soort van hernieuwing van een levenscyclus, een 

zonnecyclus. Dat is het idee van het feest, zeggen dat je leven als levend wezen, als deel 

van de aarde, zich hernieuwt. Men viert Inti Raymi op verschillende manieren, vb. in 
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Cajamarca of Inca Pirca in Cuenca of in Peguche, ze doen het altijd in de aanwezigheid van 

een rivier, een waterbron. Je moet je daarin baden om middernacht tussen de 20ste en de 

21ste juni. De traditie zegt dat je je moet baden om je te zuiveren opdat het water al je 

slechte energie meeneemt, en we beginnen een nieuwe gezuiverde zonnecirkel, bevrijd van 

slechte energie.  

 

Ook Andres in Ecuador viert het Inti Raymi-feest van de Otavalenos. Hij legt de betekenis en het 

verband met andere Andes-bewoners uit:  

Het Inti Raymi in Otavalo. Ze vieren het hier in Tungurahua ook. In principe is het een 

Andes-gebruik, ze vieren het in Ecuador, Peru, Bolivia. We zijn verenigd door de zon. Dus 

het feest heeft zin, het heeft waarde en vooral traditie. Dezelfde mensen, allen aanbidden, 

danken de zon omdat hij ons voedsel gaf, heel het jaar, het heeft veel betekenis. 

 

Andres legt me ook het verloop van het feest uit:  

Om te beginnen heb je, een muziekgroep nodig, minstens 2 muzikanten die Andes-muziek 

spelen. De pauto, rondador, een... ze zingen bijna niet, meer dansen. Je komt bijvoorbeeld 

samen met een groep vrienden, 2, 10 vrienden. En op die datum stellen alle mensen die 

willen hun huis ter beschikking en laten het licht heel de nacht aan. En iedereen danst, ik en 

mijn groep gaan ook dansen. De nacht van 22 juni moet je gaan baden om middernacht. In 

de waterval van Peguche. De geesten gaan weg. Dat doet men elk jaar. De gemeenschap is 

aan het feesten, je gaat van huis tot huis. Maar in Otavalo gebeurt het heel weinig omdat het 

een stad is, maar de huizen van de Indígenas zijn open, die van de mestiezen niet. Op een 

keer ging ik dansen in de ochtend van 23 juni, San Juanito en zo. We zagen een huis met 

licht aan, je hoort muziek, dus je gaat binnen en je danst in een cirkel, de Andino traditie, 

het leven is circulair. Eens dat men danst in een huis, is de eigenaar van het huis tot niets 

verplicht, maar degene die wil doet het volgende. Ze bieden chicha aan, mote met kaas of 

cavia of hornado, ieder volgens zijn economische draagkracht. En de verplichting van 

degenen die komen dansen is dit alles op te eten. Als je het niet opkrijgt neem je een zakje 

mee. Een week lang feest, elke dag dansen en eten. Mannen en vrouwen, kinderen ook. 

 

Het Inti Raymi-feest in België ziet er erg anders uit. In het Rivierenhof in Antwerpen zetten de 

Otavalenos een grote tent neer. Binnen kan je fritada (schotel met gefrituurd varkensvlees) kopen en 

bier (geen Ecuadoraans, maar Jupiler) of cola drinken. Buiten staat een dj Andes-klanken te spelen 

en wordt Ecua-volley gespeeld, de nationale sport (volleybal, maar slechts met 3 spelers per ploeg). 

Als het wat begint te schemeren wordt iedereen binnen in de tent geroepen waar folklore 
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dansgroepen zich presenteren. Later beginnen mensen mee te dansen en buiten de tent groeperen 

een aantal mannen zich om in cirkel te dansen, zoals Andres aanhaalt.  

 

Yaku vindt dat de betekenis van het feest is weggevallen in België. Het wordt ingepland op 

verschillende data terwijl het normaal gezien op de langste dag van het jaar gevierd moet worden. 

Yaku hecht dan ook erg veel belang aan de oorspronkelijke betekenis van het feest en de band met 

zijn culturele wortels: 

Juist daarom vind ik niet... het feit dat ze een Inti Raymi doen in juli heeft niet dezelfde 

betekenis, want de betekenis is astronomisch, de langste dag, of de langste en koudste 

nacht. De aarde rondt haar zonnecirkel af, daarom is er dat feest. Voor mij is het als een 

excuus om feest te vieren of om zaken te doen. En dat maken ze van een symbolisch feest, 

dat vind ik erg... het gaat erover.. totaal. Als ze een feest willen doen, dat ze het in 

december of in het weekend doen of zo. Ik heb een vriend Otavaleno die in Antwerpen 

woont. De enige persoon waar ik Quichua mee oefen. ‘Muspa’ zegt hij, dommeriken. De 

nonkels zijn dom, zegt hij, ze doen het vooral voor hun voetbal -of ecuavolley-wedstrijden.  

 

2.5. Cultura Mestiza  

 

Andres zegt iets interessant over de feesten van de Indígenas en de mestiezen. Hij is bekend met 

beide werelden en heeft deelgenomen aan beide werelden. Toch lijkt hij een duidelijke keuze te 

hebben gemaakt voor de Indígena-tradities. Hij identificeert zich meer met hun feesten en 

gebruiken. Over het algemeen gaat Andres ook niet graag naar feesten voor carnaval, 

onafhankelijkheidsdagen, patroonheiligen, enz. die in Ecuador allen even uitbundig worden gevierd 

door de mestiezen:  

Omdat ik weet heb van beide werelden, ik heb in beide gewoond als mesties en als 

Indígena, en ja, wat zeg ik je, de feesten van de indianen zijn veel meer, noem het, solidair, 

veel toffer. 

 

Ik heb bijvoorbeeld niet graag de feesten van Ambato, omdat er heel veel mensen 

samenkomen en het is een chaos. Het is een tumult van mensen, precies mieren. Maar ik 

weet niet of dat is omdat het helemaal mesties is, ik weet niet of het daarom is dat ik ze niet 

leuk vind. 

 

Ik vraag me af of ik bij zijn broer Yaku in België hetzelfde onderscheid kan terugvinden. Ook hij 

heeft iets van beide werelden: hij is Indígena die in een mestiezen-omgeving opgroeide en daarbij 

woont hij nu in België. Het werd al duidelijk dat Yaku veel belang hecht aan het Inti Raymi-feest en 
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oorspronkelijke betekenis daarvan. Ik vraag hem nadien ook naar meer mestiezenfeesten om te 

weten of hij deze ook viert:  

Daar vierden we nooit verjaardagen. Het was niet nodig voor mijn ouders. We zijn het 

beginnen vieren op vraag van mijn zussen. Vooral de verjaardag van mijn ouder., We 

komen allemaal samen, de 10 kinderen en de rest van de kozijnen en daarvoor waren er dus  

reünies. Mijn zussen kookten iets heerlijk en er was een hoop drank wat voor ons het 

belangrijkste was. Ze drinken van alles, het goedkoopste is rum, shumir, er is van alles. Één 

van mijn broers is heel exquis, hij drinkt alleen whisky. Voor mij ook, geef me drank en 

voilà, iets dat me zat maakt, daar hou ik van. 

 

Wat hij zegt over de alcoholische drank, is eigenlijk ook een algemeen erkend gebruik van de 

Indígenas. Bij hun feesten hoort steeds veel drank, die ze oorspronkelijk ook zelf maakten. Zijn 

beschrijving van de rest van het verloop van zo’n verjaardagsfeest strookt ook niet met de 

mestiezen-manier waar de taart en het bijten in de taart centraal staan. Er zijn vooral twee 

‘Ecuadoraanse tradities’ waar Yaku zich bij aansluit. De andere zijn voor hem betekenisloos en 

lijken hem puur gericht op commercie en vertier:  

Ja, de tradities die de moeite waard zijn zijn bijvoorbeeld oudjaar, Inti Raymi, dat zijn de 

twee enige feesten waar ik me bij aansluit. De feesten van carnaval bijvoorbeeld 

interesseren me niet. Of de feesten van onafhankelijkheid, die beschouw ik ook als een 

farce. Het is puur commerce. De canelazos wel, maar voor de rest niets. De feesten van 15 

jaar26 bijvoorbeeld, helemaal geïmporteerd, dus dat vermijd ik. 

 

Net zoals zijn broer neemt hij dus niet deel aan feesten als carnaval, onafhankelijkheidsfestiviteiten, 

enz. Hij schaart zich enkel achter de volledige Indígena-traditie Inti Raymi en achter de 

Ecuadoraanse oudjaar-traditie die vooral door mestiezen wordt gevierd. De traditie voor oudjaar 

vindt hij een waardevolle traditie en hij apprecieert erg de symboliek die erachter schuilt. Één keer 

heeft hij de manier van vieren hier in België herhaald samen met zijn dochters:  

Één keer heb ik het met mijn dochters gevierd, we maakten een año viejo27, da’s waar het 

over gaat, het lijkt me heel aangenaam, het oude jaar. Je schildert een pop van een persoon 

die het jaar heeft overleefd en je verbrandt die, dat is het idee. Verbranden opdat die 

ervaring of situatie niet opnieuw zal plaatsvinden. Het nieuwe jaar beginnen met betere 

vooruitzichten, ik hou van dat idee. Één keer met mijn dochters en met haar kinderen 

                                                        
26 Fiesta de la quinceañera: meisjes die 15 jaar worden, worden uitgebreid gevierd 
27 Pop van papier en stof die een oude man of vrouw voorstelt en zo het oude jaar symboliseert. 
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[toenmalige vriendin. Red.], we waren met 6 in huis. Ik legde ze de betekenis uit, we 

maakten een pop van papier, we plaatsten er vuurwerk op, één keer. 

 

De reden waarom hij dit met zijn dochters vierde, was om hen iets van hem mee te geven: “Hen een 

beetje van mezelf meegeven, hen een beetje geven van wat ik ben, en ze vonden het tof.” 

 

Hier krijg ik de indruk dat broer Andres in Ecuador zijn dochter nog meer wil meegeven, niet enkel 

een eenmalig feest, maar de hele cultuur: 

Nu is het al aan mijn dochter, zij moet participeren in het behoud daarvan. Zij is half 

Indiaans en half mesties. Van beide delen moet ze kennis hebben. Ze moet Quichua leren, 

de kleren hebben... Mijn vrouw heeft de kleren niet voor haar, ze heeft wel een dansgroep 

en daar doen ze ze aan.  

 

Buiten die ene keer vierde Yaku steeds Nieuwjaar mee op de ‘Belgische manier’. Hij maakt 

duidelijk een onderscheid tussen beide wijzen, maar lijkt geen direct oordeel te vellen: “Terwijl hier 

’s avonds vuurwerk is zijn er privéfeesten hé. In Ecuador doen ze een feest met iedereen, met vuur, 

op de straat, heel de stad is aan het vieren.” 

 

De andere traditie die hij erg de moeite waard vindt, is het Inti Raymi-feest. Ook dat heeft hij één 

maal hier georganiseerd:  

 

Het enige feest dat ik één keer heb proberen te vieren, of dat ik heb gevierd, was het Inti 

Raymi in het Keizershof. Dus ik nodigde wat vrienden van me uit. (….) Die dag heb ik 

fritada gemaakt en popcorn. Ik kocht maïs en maakte tostado en ik zette andino-muziek op. 

Ik begon te dansen, ik alleen omdat de rest niet danste. Het was een groep Belgische 

vrienden en een Colombiaan die in die tijd voor mij een goede vriend was, daarna niet 

meer. Het was de enige keer dat ik dat feest heb gevierd. Heel tevreden met de plaats, ik 

had tijd, was in de juiste stemming. De triestheid van de scheiding was voorbij, ik voelde 

me beter in mijn vel. Het enige dat ontbrak op het feest was de sfeer en mensen die 

begrijpen wat de betekenis van Inti Raymi is. 

 

Hij vierde het feest dus niet met andere Indígenas, of Ecuadoranen. Het viel hem een beetje tegen 

omdat de genodigden de inhoud en rituelen niet begrepen en niet samen met hem de betekenis 

konden beleven. Nadien heeft hij het niet opnieuw georganiseerd.  
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3. Erfgoed en identiteit 
 

Wanneer ik vraag of Yaku zich Belg of Ecuadoraan of iets anders voelt, antwoordt hij: “Mm nee, ik 

voel me meer Andino. Ik voel me geen Belg.” 

 

Als Indígena, zegt Yaku zich vooral Andino te voelen. Zijn identiteit lijkt hij zo vooral te ontlenen 

aan die Indígena-achtergrond. Indígenas van verschillende landen (Ecuador, Peru, Bolivia, 

Colombia) delen die Andino-identiteit, ze hangt dus niet samen met de grenzen van zijn thuisland 

Ecuador. Ook zijn broer voelt zich Andino en niet Latino. Hij identificeert zich met Indígenas van 

de Andes-regio. De Indígenas van de Andes delen een bepaalde levensvorm en groeien op met een 

cultuur die elementen als de zon, de landbouw, traditionele vieringen, centraal plaatst. Yaku en zijn 

broer identificeren zich, anders gezegd, meer met een bergbewoner van Peru dan met een 

kustbewoner van Ecuador.  

 

Daarnaast zegt Yaku zich niet Belg te voelen. Hij zegt dat hij zijn identiteit erg goed combineert 

met zijn leven in België:  

Ik behoud ze (de identiteit, red.). En ik promoot haar alleen met mensen die ik ken. Ik 

combineer haar erg goed met mijn leven hier. Het is te zeggen, ik bewaar haar, ik laat haar 

voor wat het is, omdat ik niet... Het is me een keer overkomen, toen ik mijn manier van zijn 

wou toepassen op de omgeving. Het gaf me zo een harde klap toen ze me zeiden: ‘hé je 

bent hier wel in België, je bent niet in Ecuador’. 

 

Yaku identificeert zich dus sterk met zijn Indígena-achtergrond en beleeft dat ook op een heel pure 

manier. Hij hecht erg veel belang aan de oorspronkelijke en eeuwenoude traditie van de Otavalenos. 

Daarom neemt hij ook wat afstand van de Otavalo-Indígenas in België. Er wonen er heel wat in 

Antwerpen en in Brussel. Yaku beleeft erg sterk de betekenis van de feesten en het gedachtegoed 

dat erachter zit. Voor hem kan het niet door de beugel een feest als Inti Raymi bijvoorbeeld op een 

datum te vieren die naar de astronomische traditie niet klopt (Inti Raymi wordt altijd op de langste 

dag van het jaar gevierd, de dag dat de zon het langst schijnt en in Ecuador de dag waarop er ’s 

middags helemaal geen schaduw valt): 

Juist daarom vind ik niet dat…, het feit dat ze een Inti Raymi doen in juli heeft niet 

dezelfde betekenis, omdat de betekenis astronomisch is, de langste dag, of de langste en 

koudste nacht. De aarde vervult haar zonnecyclus, daarvoor is het feest. Voor mij is het  als 

een excuus om feest te vieren of handel te drijven. En dat met een symbolisch feest doen, 

lijkt me heel.. het gaat erover... volledig. 
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Ik heb een Otavalo-vriend die in Antwerpen woont. De enige persoon waarmee ik Quichua 

oefen. “Muspa” zegt hij, dom in Quichua. De nonkels zijn dom, ze doen het vooral om 

voetbal – of ecuavolley-wedstrijden te spelen. 

 

Hij lijkt het erg te vinden dat dat gebeurt met de eeuwenoude tradities. Hoewel hij zich volledig 

Otavaleno voelt, identificeert hij zich niet helemaal met de groepen Otavalenos in België. Zijn broer 

Andres lijkt dit anders te zien. Volgens hem ga je in het buitenland altijd op zoek naar mensen waar 

je iets mee gemeen hebt: “Dus je zoekt altijd gelijkaardige mensen op, met wie je iets 

gemeenschappelijk hebt.” 

 

Voor Yaku lijkt dat niet zo van belang te zijn. Hij heeft een paar contacten met Otavalenos, maar 

eigenlijk niet zo veel. Hij zet zich er wat van af wanneer hij zijn waarden niet bij hen terugvindt en 

zich niet met hen identificeert.  

Hij identificeert zich wel sterk met de traditionele Indígena-cultuur en enkel met die feesten die in 

zijn ogen zin hebben en een diepere betekenis inhouden. Ook zijn broer Andres hecht veel waarde 

aan de Indígena-tradtitie en gaat in Ecuador zelf naar Otavalo (ca 7 km ten noorden van de stad 

waar hij woont) om Inti Raymi daar mee te vieren.  

Katholieke feesten –zoals er in Ecuador duizenden zijn – prefereert Yaku niet te vieren. Hij is niet 

katholiek en viert ook niet mee zomaar omdat het feest is. Zelfs Kerstdag is voor hem een dag als 

een ander: “En eigenlijk probeer ik bijvoorbeeld katholieke feesten niet te vieren. Met Kerstmis doe 

ik niets. (...) Voor mij is het een dag als een ander, voor mij representeert het niets speciaal.” 
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