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Van Huis Uit
Als wetenschappelijk onderzoeker van het Meertens lnstituut, werk-

te Hester Dibbits mee aan de tentoonstelling ìVan Huis Uit:

Migrantenfamilies en hun interieurs'. Een uitdaging was voor haar

het spanningsveld tussen het wetenschappelijk vertoog, dat uitgaat

van een dynamisch cultuurbegrip, en het alledaagse doen en den-

ken, dat doorgaans gebaseerd is op een veel statischer opvatting

van cultuur. Hoe ga je daar als wetenschapper mee oml

Hester Dibbits

onderzoeker Afdeling

Etnologie Meerlens

I n stitu ut

In de afgelopen tien jaar is door het Meertens
Instituut (KNAW) veel onderzoek verricht naar de

constructie van sociale en culturele identiteiten in de

hedendaagse multi-etnische samenleving. Zo startte in
2003, kort na de afsluiting van het succesvolle TCULT
-project (Talen en Culturen in de Utrechtse wijken
Lombok en Transvaal) het onderzoeksproject Migratie
en Materiële Cultuur: de interieurs van twintigste-eeuw-
se migranten en hun nakomelingen, al snel afgekort als

het MIGMAI-project. Net als TCULI was ook dit een

mede door NWO gefinancierd samenwerkingsproject.
Partner van het Meertens Instituut in het MIGMÄI-
project was het recentelijk wegbezuinigde, aan de

Universiteit van Amsterdam gelieerde Siswo/Instituut
voor Maatschappijwetenschappen.

Concrete vraag bij het onderzoek was hoe migran-
ten en hun nakomelingen bij de inrichting en het
gebruik van hun woonruimte omgaan met hun her-
komstgeschiedenis, migratie-achtergrond, en de cul-
tuur uit het land van herkomst. Deze vraag is onder-
zocht door aan de hand van huisinterviews en foto's de

materiële cultuur van het wonen van verschillende
groepen migranten en hun nakomelingen binnen een

brede context te analyseren. Het begrip herkomst werd
ruim opgevat, rekening houdend met mogelijke ver-
schuivingen in oriëntatie. Het kan immers gebeuren
dat gemeenschappelijkheid van bijvoorbeeld geloof of
taal belangrijker wordt gevonden dan geografische her-
komst. Veel migranten hebben bovendien niet te

maken met één'herkomst', maar met verschillende her-
komsten, al was het alleen maar omdat velen van hen
meer dan eens migreerden. Ook het begrip materiële
cultuur werd ruim opgevat, en niet alleen gebruikt als

synoniem voor artefacten, maar ook als aanduiding
voor de betekenisvolle manieren waaroD mensen
omgaan met voorwerpen.

Het project Migratie en MøteriëIe Cultuur bestond
uit een drietal deelprojecten: twee casestudies en een

overkoepelend, meer synthetiserend project. De twee
casestudies zijn promotieprojecten. In het ene deelpro-
ject, uitgevoerd door Hilje van der Horst (Meertens
Instituut/ASSR) stonden de interieurs van Turkse
migranten en hun nakomelingen centraal. Het andere
deelproject, uitgevoerd door Jantine Messing (Siswo/
ASSR), richtte zich op de interieurs van Hindoestaans-
Surinaamse migranten en hun nakomelingen.

In het kader van het project zijn inmiddels naast
diverse wetenschappelijke artikelen ook enkele popu-
lair-wetenschappelijke artikelen en het populair-
wetenschappelijke boekje Turkse en Marokkaanse
Nederlanders Thuis verschenen.' Vanaf de start van
het onderzoek heeft daarnaast een aantal activiteiten
plaatsgevonden waarmee het project onder de aan-
dacht van het bredere publiek werd gebracht. Zo werí
in 2004 ter gelegenheid van een buurtfestival in
Amsterdam Oost een bijdrage geleverd aan een muur-
krant en konden bezoekers van het festival deelnemen
aan een enquête over de inrichting van hun huis. Een
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andere publieksactiviteit was een kleine expositie op
het Meertens Instituut ter gelegenheid van de weten-
schapsdag in het najaar van 2003. Bezoekers kregen
hier een aantal interieurfoto's uit het project te zien en
werden vervolgens uitgenodigd om naar de herkomst
van de bewoners te raden, een opdracht die veel lasti-
ger bleek dan menigeen aanvankelijk dacht. Mede
dankzij subsidies van de Mondriaan Stichting,
Stichting DOEN en het ThuisKopie Fonds kon daar-
naast ook een grotere expositie worden ontwikkeld.
Het resultaat hiervan is de tentoonstelhngVan Huis
Uit: Migrantenfamilies en hun interieurs die dit jaar
achtereenvolgens te zien was in Imagine IC in
Amsterdam (hoofdaanvrager van de subsidies voor de
tentoonstelling) en in de Openbare Bibliotheek in
Tilburg, en volgend jaar naar andere locaties in
Nederland verder zaI reizen.t

Op deze plaats wil ik deze tentoonstelling kritisch
bekijken en antwoord proberen te geven op de vraag
hoe etnologen op een bevredigende manier kunnen
deelnemen aan publieksactiviteiten die gebruik maken
van of geïnspireerd zijn op resultaten van hun onder-
zoek. Voor een onderzoeksinstituut als het Meertens
Instituut is deze vraag onder andere van belang omdat
(participatie in) publieksactiviteiten steeds vaker door
tweede- geldstroom-instellin gen (zoals NWO ) als voor-
waarde voor subsidiëring wordt beschouwd. Dit was
ook het geval bij hetproject Migratie en Materiële
Cultuur.Yoor veel Nederlandse onderzoekers is dit een
nieuwe situatie, want zoals Simon Bronner recentelijk
opmerkte in een vergelijkend artikel over tradities op

het gebied van public folklore in de Verenigde Staten en
in Nederland, heeft ons land altijd een relatief scherpe
scheiding gekend tussen publieksactiviteiten en weten-
schappelijk onderzoek.3 Reden temeer om de tentoon-
stelling Van Huis Ulf, het product van een intensieve
samenwerking tussen wetenschappers en publieksin-
stellingen, onder de loep te nemen.

De totstandkoming van de tentoonstelling
De tentoonstelling werd voorbereid door een

stuurgroep met daarin Liane van der Linden (destijds
directeur van Imagine IC, nu directeur van Kosmopolis
Rotterdam), Bibi Panhuysen (destijds projectleider, nu
directeur van Imagine IC), Edwin ]acobs (destijds cul-
tureel intendant van de Gemeente Tilburg, nu direc-
teur van Museum De Lakenhal in Leiden), Kitty
Roukens (antropologe, interim-directeur van Siswo/
Instituut voor Maatschappijwetenschappen), en onder-
getekende (historica/etnologe, onderzoeker aan de
afdeling Etnologie van het Meertens Instituut
Amsterdam). In het voorjaar van2006 werd vervolgens
de Britse socioloog en theatermaker van Caribische
afkomst Michael McMillan gevraagd om een door deze
stuurgroep ontwikkeld tentoonstellingsplan verder uit
te werken. Reden om McMillan te vragen was zijn
bekendheid met het thema van de beoogde expositie,
niet alleen als ervaringsdeskundige, maar ook als soci-
oloog en vooral als maker van TheWest Indian Front
Room, een installatie annex community project over'de
mooie kamer'van in Londen woonachtige West-
Indische migrantenfamilies in de jaren zestig en zeven-
tig. Niet onbelangrijk was ook dat hij, getuige zijn cv,

Overzichtsfoto van de

huiskamer installatie op

de tentoonstellìng.

Foto: Hassan Souhaì1,

Al ief Fotografie



anders dan de leden van de stuurgroep gewend is om
public en academic work te combineren.

Tijdens orîënterende gesprekken bleek al snel dat
de leden van de stuurgroep en ook McMillan bij hun
werk een dgramisch cultuurbegrip hanteren en dit ook
willen uitdragen aan een breder publiek: cultuur is niet
iets statisch, maar een praktijk, niet iets wât mensen
hebben, maar wat mensen doen.Wat de tentoonstelling
zou moeten laten zien, is hoe tweede generatie migran-
ten bepaalde objecten koesteren die zij op de een of
andere manier in verband brengen met het herkomst-
land of de cultuur van hun ouders, hoe zich aan deze

objecten in hun nieuwe context onvermijdelijk nieuwe
betekenissen hechten en hoe, door de opstelling en het
gebruik van die objecten, nieuwe identiteiten tot stand
komen of bestaande identiteiten anders worden inge-
vuld. Als we de uitwerking van de plannen en de (ove-
rigens overwegend positieve) reacties op de tentoon-
stelling analyseren, wordt er echter een probleem
zichtbaar. Alvorens uiwoeriger op dit probleem in te
gaan en aan te geven hoe etnologen met dit probleem
zouden kunnen omgaan, beschrijf ik eerst kort de ten-
toonstelling.

þlet resultaat
De tentoonstelling bestaat uit verschillende onder-

delen. Centraal staat een huiskamer-installatie met een

keur aan voorwerpen waarvan de meeste direct in ver-
band zullen worden gebracht met Suriname, de
Antillen, Marokko, Turkije of Nederlands Indië. "De
fictieve familieleden die de huiskamer hebben inge-
richt", zo schrijft gastconservator McMillan in de ten-
toonstellingsfolder, "zijn van gemengde herkomst en
drukken ieder hun stempel op de inhoud, stijl, aankle-
ding en gebruik van de kamer." Van de voorwerpen die
in de woonkamer te zien zijn werd een deel geleend
van informanten, en een ander deel gekocht, onder
andere op de Beverwijkse Bazar en in winkels gespecia-

liseerd in zogeheten koloniale meubels en accessoires.

Op de televisie in de woonkamer zijn zes korte
homevideo's te zien, speciaal voor de tentoonstelling
gemaakt door evenzoveel migrantenfamilies in samen-
werking met jonge professionele filmmakers. De instal-
latie wordt voorts begeleid door Ievensgrote statiepor-
tretten van weer andere migrantenfamilies in hun
eigen huiskamer, gemaakt door fotografe Ting Chan,
en een drietal collages die men zou kunnen beschou-
wen als'de gedroomde woonkamers' van Marokkaanse,
Indische en Surinaamse Nederlanders, gemaakt door
vormgever/fotograaf Michiel Huijsman. In opdracht
van Imagine IC ontwikkelden master studenten
Nieuwe Media van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht tenslotte in het kader van de tentoonstelling

laargang 4 - nummer 2, 2oo7

nog een computerspel waarin spelers worden uitge-
daagd de strijd om geld, meubilair en accessoires aan te
gaan en zo hun eigen ideale woonkamer in te richten.

De woonkamer van McMillan is wat men noemt
een'mooie kamer'. Er is, met uitzondering van een paar
lege doosjes medicijnen, geen rommel te zien, er staat
geen volle prullenmand, er zijn geen vieze theekopjes te
vinden, of smoezelige kleedjes, er slingert geen speel-

goed. Wat dat bet¡eft beantwoordt de woonkamer aan

het beeld zoals dat naar voren kwam in het MIGMAI-
onderzoek: veel van de woonkamers die de onderzoe-
kers tijdens hun veldwerk te zien kregen, maakten een
(in de ogen van de onderzoekers) opvallend opgeruim-
de indruk. McMillans'woonkamer is echter ook een

volle kamer, en in dat opzicht staat het eindproduct
juist weer ver af van de woonkamers uit het onderzoek;
dat waren namelijk vaak juist opvallend lege kamers.

Hoe het ook zij, het is belangrijk om de installatie
te bekijken als een creatie van McMillan, en niet als een

vertaling van de empirische resultaten van het onder-
zoek, ook al zijn de in het kader van het project
gemaakte foto's en interviews een belangrijke bron van
informatie en inspiratie voo¡ McMillan geweest. Het is
g¿en tentoonstelling die laa|zien hoe migrantenfami-
lies in Nederland wonen. De installatie is ook geen

exacte kopie vân een bestaande woonkamer, het is geen
'gedroomde'woonkamer van een bestaande familie en
geen kunstwerk waarbij het publiek op een expliciete
manier deelgenoot wordt gemaakt van de reflecties van
de kunstenaar over de relatie tussen identiteit, culturele
herkomst of afkomst en woninginrichting.aHet is een

voorstelling van wat naar McMillans' idee tweede gene-
ratie Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Indische
Nederlanders aan mooie en dierbare spullen om zich
heen willen hebben, willen koesteren.

!-'let probleem
Het probleem nu, ofbeter gezegd, de uitdaging,

betreft de omgang met de spanning tussen het weten-
schappelijke vertoog dat uitgaat van een dynamisch
cultuurbegrip, en het alledaagse doen en denken, dat
doorgaans gebaseerd is op een veel statischer opvatting
van cultuur. Mensen zijnper definitie geneigd om op
zoek te gaan naar herkenning, en het is dus niet een-
voudig om een tentoonstelling te maken die mensen
werkelijk aan het denken zet over thema's als eigen en
vreemd, en de complexe gelaagdheid van identiteiten.
In die zin is het ook niet zo opmerkelijk dat men bij
het doorbladeren van het gastenboek van de tentoon-
stelllng Van Huis Uit veel reacties tegenkomt als 'Wat
leuk om wat van mijn eigen cultuur te zien'. Gezien de

cultuuropvatting die aan de tentoonstelling ten grond-
slag lag, zijn dergelijke reacties alleen niet zo bevredi-
gend.

Wellicht brengt de installatie zélf de boodschap
nog niet duidelijk genoeg naar voren. Belangrijk in de
ontwikkeling van de tentoonstelling is naar mijn idee
een bijeenkomst geweest met leden van verschillende
migrantengemeenschappen waarbij gediscussieerd
werd over een eerste tentoonstellingsopzet. Tijdens dit
gesprek bleek dat sommige aanwezigen het belangrijk
vonden dat in de tentoonstelling recht zou worden
gedaan aan'hun eigen cultuur', bijvoorbeeld door voor
elke'cultuur'een aparte hoek in te richten. Anderen
gaven juist de voorkeur aan een mix van voorwerpen,
vanuit het idee dat het aardiger zotzljn om te laten
zien dat verschillende migrantengroepen vaak dezelfde
soort voorwerpen in huis hebben staan en de scheids-
lijnen tussen de diverse groepen helemaal niet zo dui-
delijk zijn. Een ander belangrijk thema tijdens dit
gesprek was de vraag hoe om te gaan met het volgens
sommige moslims belangrijke verbod binnen de islam
op het afbeelden van mensen en dieren. Hoe te voor-
komen dat sommige bezoekers aanstoot zouden
nemen aan een huiskamer met aan de muur zowel een
bord met gecalligrafeerde koranteksten als een serie
familiefoto's? Onder andere naar aanleiding van deze

bijeenkomst besloot McMillan voor elke groep een

eigen muur in te richten, en in de glazenkast voor elke
groep een eigen plank te reserveren. Ook met de moge-
lijkheid dat sonimige bezoekers zich gekwetst zouden
kunnen voelen door de combinatie van koranteksten
en familiefoto's is rekening gehouden; ze hangen in elk
geval niet bij elkaar op één wand.

Dynamiek
Men kan zich, gezien het oorspronkelijke idee dat

aan de tentoonstelling ten grondslag lag, verwonderen
over de keuzes die gemaakt zijn bij de inrichting van de

installatie. Mij attenderen ze vooral op een algemenere
problematiek. Ook voor wetenschappers die vanuit
hun vak gewend zijn om voortdurend te reflecteren
over cultuur en identiteiten, en vertrouwd zijn met het
wetenschappelijke vertoog dat cultuur opvat als een
dynamisch proces, is het lastig om te ontsnappen aan
een statische kijk op cultuur. Zelf bekroop mij enige
teleurstelling bij het zien van de Marokkaanse bank.
Door het formaat en de aanwezigheid van rug- en zij-
leuningen kon ik het niet meer zien als een'echte'
Marokkaanse bank en bekroop mij het ongemakkelijke
gevoel dat Marokkaanse bezoekers er wel eens net zo
ove¡ zouden kunnen denken. Die bank moest kleiner
en de leuningen moesten eraf. Pas in tweede instantie
realiseerde ik mij dat ook zo'n bank verandert, en er
allerlei nieuwe, aan de Europese smaak en wooncul-
tuur aangepaste modellen op de markt komen. Terwijl
ik naar aanleiding van het onderzoek hier al uiwoerig
op een rationele, anal¡ische manier over had geschre-

ven, zorgde de setting van de tentoonstelling er kenne-
lijk voor dat ik die rationele, anal¡ische houding nu
niet had. Een antropologe die de tentoonstelling
bezocht moest iets soortgelijks hebben ervaren, stelde
ik vast toen zij mij erop attendeerde dat de in de buurt
van de Indisch-Nederlandse muur opgestelde gestapel-
de pannetjes niets met Nederlands-Indië te maken
hadden en er dus nooit hadden mogen staan. Wat zij
vergat was dat de tentoonstelling niet ging over de
wooncultuur van de eerste generatie Indische
Nederlanders, maar over de voorstellingen die latere
generaties van de wooncultuur vân hun ouders creë-
ren.

fuist bij het maken van een op wetenschappelijk
onderzoek geïnspireerde tentoonstelling wordt niet
alleen de spanning tussen een dynamische en een meer
statische opvatting van cultuur zichtbaar, maar komen
ook verschillen naar voren in de omgang met die span-
ning. Etnologen kijken met een heel andere blik naar
hun onderzoeksmateriaal dan tentoonstellingsmakers
en kunstenaars. Naar mijn idee is het juist om die
reden goed als etnologen samenwerken met publieke
instellingen. Etnologen en publieke instellingen kun-
nen allebei hun voordeel doen met die samenwerking.

Daarbij is het goed om een project zoals Van Huis
Uit niet te zien als iets dat op zich zelf staat, maar als

onderdeel van een voortdurend proces van interactie
tussen wetenschappers, tentoonstellingsmakers, kun-
stenaars en publiek. In de korte (nog niet afgesloten)
geschiedenis vanVan Huis Uil is dat proces ook al
zichtbaar. Bij de verhuizing naar Tilburg heeft
McMiÌlan namelijk een aantal veranderingen in de
installatie aangebracht, waardoor minder sprake is van
aparte hoekjes voor elke migrantengroep.

De bijdrage van etnologen aan dat proces zottzlch
niet moeten beperken tot het aanleveren van materiaal
en het meedenken over de opzet. Als het eindproduct
er eenmaal is, kunnen (en moeten) zij, door betrokken
te blijven, ervoor zorgen dat mensen naar aanleiding
van wat zíj zien en ervaren met elkaar in discussie
gaan, aan het denken worden gezet, door iemand die
hen lastige, prikkelende vragen stelt; vragen die etnolo-
gen zichzelf ook stellen als zij achter hun bureau een
wetenschappelijk artikel schrijven, vragen over proces-
sen van esthetisering, authentisering en exotisering,
over de manieren waarop mensen zich voorwerpen
'eigen maken, over de mate waarin een interieur de
identiteit van zijn bewoners uiteindelijk bepaalt, en wat
het dan betekent als iemand verhuist of migreert.

Het is, nogmaals, een goede ontwikkeling dat etno-
logen steeds vaker gaan meewerken aan publieksevene-
menten, maar als zij dit op een bevredigende manier
willen doen, nilen zlj daar veel tijd voor moeten reser-
veren. Ook al zijn zij zelf net zo min als anderen in
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staat om altijd op een rationele mânier naar cultuur te
kijken, zij zijn in elk geval (als het goed is) wel opgeleid
om op een anal¡ische manier over cultuur te reflecte-
ren. Aan tentoonstellingsmakers en kunstenaars de
taak om zich op hun beurt bij iedere tentoonstelling
die zij samen met etnologen maken, gedegen reken-
schap te geven van die reflecties. Ook zij zullen steeds
veel tijd en energie in de samenwerking moeten steken.

f$oten
Hester Dibbits en Hilje van der Horst, Turkse en

Marokkaanse Nederlanders Thais (Amsterdam 2oo7), met
foto's van Floor Kuiper). Verschenen als nieuwjaarsge-

schenk van het Meertens lnstituut Amsterdam. Voor een

volledig overzicht van de output van het MICMAT-project
zie www. meertens.knaw. n l.

lmagine IC (lmagine ldentity and Culture), een centrum
voor hedendaagse cultuur in Amsterdam Zuidoost, stelt
zich ten doel de identiteit en cultuur van migranten en hun
nakomelingen in Nederland te verbeelden en door te geven

aan een breed publiek. Culturele cross- overs, het dynami-

sche proces van vernieuwing en vermenging, krijgen daar
bij bijzondere aandacht.

Simon J. Bronner, 'The year of folklore, and other Dutch les-

sons in public heritage'in:VolkskundetoT (zoo6) 3$36o.
Vergelijk in dit verband respectievelijk de in zoo3 geopende

permanente tentoonstelling A Pakistani Home in Norway'
(Leif Pareli, 'ET pakistansk hjem pa museum. Den flerkultu-
rel le samtid ønsker vel kom men i n n', in : Ti dsskrift for kultu r-

fo rckni ng zoo4 47-65), het bu u rtproject'Th u is i n de

Afrikaanderwijk' uit het najaar van zoo6, waarbij Turkse en

Marokkaanse buurtbewoonsters werd gevraagd hun ideale

woonkamer in te richten (zie www.dedubbeldepalmboom.
nl), en het project van Barbara Visser over het interieur van
haar grootmoeder (zie wwwdepaviljoens.nl).

ine IC
De verschillende facetten van migrat¡egesch¡edenis vullen een
lacune in de hedendaagse historische canon. Het behoudt van het
(immaterieel) cultureel erfgoed van minderheden en het bevorderen
van culturele uitw¡ssel¡ng draagt bli tot de kennis over m¡gratie.
lmag¡ne lC produceert en presenteert geschiedenis van migranten
en hun nakomelingen vanuit hun eigen perspectief. lmagine lC
prikkelt hen om persoonlüke verhalen in beeld te brengen in film,
fotografie en nieuwe media en presenteert deze vervolgens aan een
breed publiek.

ln samenwerking met partners uit de wereld van kunst & cultuur,
educatie, wetenschap en vormgeving worden tentoonstellingen,
digitale programma's, workshops en vraaggesprekken ontwikkeld.
Var¡ërend van thema's als het Surinaams feesteten bij uitstek, pom
op het menu (Dineke Stam IMHP), tot de huiskamers van m¡granten,
Van huis u¡t (Hester Dibbits, Meertens lnstituut).
lmagine lC draagt zo b¡j aan een grotere d¡versite¡t in de culturele
¡nfrastructuur en aan een grotere part¡c¡patÍe van publieksgroepen
met een migratiegeschieden¡s.
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