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Beste erfgoedliefhebber,
Het doet me altijd deugd om tezien hoe cultureel erfgoed zoveel
mensen weet te boeien en te bewegen. De belangstelling voor
beelden en schilderijen, maar ook heemkundige kaarten, oude
foto's, affiches, handschriften, unieke collecties, gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders tijd, maar ook het immaterieel erfgoed
— rituelen, getuigenissen, verhalen — was nog nooit zo groot. Wie
oog en aandacht heeft voor de betekenisdragers die verwijzen
naar tradities en gebruiken uit het dagelijkse leven, voelt er zich
door verrijkt.
Op lokaal niveau ontwikkelen de zestien Vlaamse erfgoedcellen
creatieve activiteiten die duidelijk heel wat mensen prikkelen en
samenbrengen. Op Vlaams niveau zijn evenementen als Erfgoeddag of de Week van de Smaak telkens weer een overdonderend
succes. En zowat alle archieven, musea, bewaarbibliotheken en
volksculturele organisaties doen verwoede inspanningen om aan
te tonen dat het erfgoedverhaal geen stoffig verhaal is van gisteren, maar een boeiend en eigentijds concept dat linken legt tussen gisteren, vandaag en morgen.
lk stel massa's inspiratie en goesting vast in de sector van het
cultureel erfgoed, en een snel groeiende dynamiek die mee gedragen wordt door heel veel vrijwilligers. De Vlaamse overheid wil
dit steevast verder stimuleren. Daarom heb ik als Vlaams minister
van Cultuur, samen met heel wat spelers uit de erfgoedsector, gewerkt aan een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet dat deze nieuwe
ambities en visies wil uitdragen. FARO, het eengemaakte steunpunt voor het cultureel erfgoed, moet hierin een heel belangrijke
rol spelen.
Faro is een Portugees stadje, een boeiende, zuiderse plek met een
rijke geschiedenis en traditie. De stad ook waar de Raad van Europa op 27 oktober 2005 de Kaderconventie over de bijdragen van
cultureel erfgoed aan de samenleving aanvaardde. Dat was een
heel belangrijke beslissing voor de verdere ondersteuning van het
cultureel, en specifiek het immaterieel erfgoed in Europa.
In Faro werd ook het nieuwe begrip 'erfgoedgemeenschap' geboren. Een erfgoedgemeenschap is een groep organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan (bepaalde aspecten
van) cultureel erfgoed en die dat willen doorgeven aan toekomstige generaties.
FARO is dan ook—heel toepasselijk — de naam geworden van het
nieuwe Vlaamse cultureel-erfgoedsteunpunt. De vzw is tot stand
gekomen door het samengaan van het Vlaams Centrum voor
Volkscultuur en Culturele Biografie Vlaanderen.

Wat gaat FARO doen?
FARO wordt de bemiddelende gesprekspartner tussen de overheid en het veld van het roerend en immaterieel erfgoed. Het
steunpunt FARO staat ter beschikking van de hele sector van het
cultureel erfgoed in Vlaanderen: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, volkscultuur, erfgoedverenigingen, Kortom, iedereen die met roerend en immaterieel erfgoed bezig is.
Zowel praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning als beeldvorming en communicatie, het ondersteunen van a Ilerlei partners in
de cultureel-erfgoedsector, alsook de organisatie en coordinate
van grote initiatieven zoals Erfgoeddag, de Week van de Smaak,
In-fusion of Expo '58. FARO krijgt ook een bijzondere rol om het
hoogst innovatieve erfgoeddenken, waarmee Vlaanderen een
ambitieuze plaats in de wereldwijde voorhoede nastreeft, mee te
begeleiden en te ontwikkelen.
Op de uitgavenbegroting van 2008 van de Vlaamse Gemeenschap is een werkingsbudget voor FARO voorzien van 1.830.000
euro. Het steunpunt voor cultureel erfgoed is dus een belangrijke
en gemeenschapsvormende partner van de Vlaamse overheid en
het hele erfgoedveld. Maak er gebruik van!
Dat FARO zijn taak serieus neemt, bewijst deze prille nieuwe uitgave die jullie wil voeden met nieuwe inzichten en praktijken.
lk wens FARO een sprankelend leven, boeiende uitdagingen en
inspirerende gedachten toe. lk wens de erfgoedspelers in dit
land een ongeevenaarde openheid voor vernieuwing naast het
vanzelfsprekend zorgzaam koesteren van ons erfgoed. lk wens
iedereen in Vlaanderen de onvergetelijke erfgoedbelevingen die
hieruit ongetwijfeld volgen!

Met warme roeten,,
Be Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur
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FARO la nceert faro
EEN NIEUW STEUNPUNT, EEN NIEUW TIJDSCHRIFT

Dit is het allereerste nummer van een gloednieuw tijdschrift van
een al even nieuwe culturele organisatie in Vlaanderen en Brussel.
Sinds ijanuari 2oo8 is FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw actief. Praktykontwikkeling, praktijkondersteuning en
beeldvorming en communicatie zijn onze kerntaken. Daarnaast
voeren we ook diverse projecten en bijzondere opdrachten uit. We
nemen die uitdagingen op binnen een breed netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties, instellingen, verenigingen en individuen
in binnen- en buitenland.
Dit tijdschrift zal per definitie belangrijke functies vervullen
voor beeldvorming en communicatie, maar zal evengoed een
ijsbrekerrol of reflexieve functie opnemen in de ontwikkeling
en ondersteuning van de praktijk in Vlaanderen. Deze periodieke publicatie kan niet los gezien worden van onze andere
communicatie-instrumenten, waarbij we heel bijzonder het op
29 februari 2oo8 gelanceerde platform www.faronet.be willen
vermelden. Van bij de start is het een zeer levendige en snel
groeiende site, waar een hele batterij blogs en zelfs 'FARO-radio'

wikkelingen op het vlak van lokaal, regionaal, landelijk en internationaal cultureel-erfgoedbeleid, zullen de nodige aandacht
krijgen. faro tildschrift over cultureel erfgoed is met andere
woorden niet alleen het tijdschrift van het steunpunt, maar van
de hele cultureel-erfgoedsector en bij uitbreiding van en voor de
cultuursector: bruggen bouwen is ons doel. De aanpak van dit
tijdschrift is dan ook resoluut interdisciplinair, net als de werking van het steunpunt waar antropologen, etnologen, kunsthistorici, historici, taalkundigen, ICT-specialisten, communicatiespecialisten, organisatieontwikkelingsexperten, archivistiek- en
museologiespecialisten samenwerken.
In dit tijdschrift kun je lezen wat FARO als steunpunt allemaal
plant en ontwikkelt en hoe we op verschillende, ook internationale, fora een rol spelen. Daarbij is er, zoals dit eerste nummer
demonstreert, zeker en vast ook plek voor humor, esthetiek en
experiment. Kortom, dit tijdschrift, dat viermaal per jaar zal verschijnen, wil zich, net als het steunpunt en de sector zelf, heruitvinden en positioneren in een cultureel veld in voile beweging.
Het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet dat in 2oo8 wordt afgerond en dat vanaf 2009 in werking zal treden, maakt immers

en `FARO-tv' duidelijk maken dat we ten voile willen inzetten op
interactiviteit.

veel mogelijk. Het komt er onder meer op aan om ook het verhaal, de praktijk en de reflectie over het omgaan met cultureel
erfgoed in Vlaanderen en de wereld open te trekken en nieuwe

Het steunpunt zal zich in de loop van 2oo8 nog volop ontwikkelen. Intussen bruist het van initiatieven en activiteiten om de
volgende maanden op kruissnelheid te komen en maakt het

mogelijkheden en inzichten te creeren. Goede, of net slechte,
praktijkvoorbeelden worden besproken en geanalyseerd, nieu-

strategische plannen op middellange en lange termijn. Dat alles
kun je volgen op de website.
Toch hebben we ervoor gekozen ook een gedrukt tijdschrift te
lanceren en ons niet tot een elektronische nieuwsbrief te beperken. Een papieren tijdschrift wordt ons inziens op andere
plaatsen en tijdstippen gelezen, heeft een langere levensduur
en een grotere impact als inspiratiebron voor beleid, discussie,

we ideeen en modellen worden gepresenteerd. Het Cultureelerfgoeddecreet en de bronnen ervan, zoals de Kaderconventie
van Faro uit 2oo5,dienen uitgebreid besproken en doorgrond te
worden.Tegelijkertijd willen we ook permanent inspiratie geven,
nieuwe metaforen en ideeen lanceren en presenteren.
We hopen binnen enkele jaren te kunnen vaststellen dat faro
tijdschrift over cultureel erfgoed, net als het steunpunt in het
algemeen, mee een verschil gemaakt heeft.

onderzoek en erfgoedpraktijk. Dit eerste jaar zien we als een jaar
van experimenteren. Rubrieken en formules zullen zich gaandeweg uitkristalliseren, net als de reikwijdte en de bandbreedte
van de communicatie. Onderwerpen en evoluties in de wereld

Veel leesplezier!

van het roerend en immaterieel erfgoed komen er aan bod.
Musea, archieven, bewaarbibliotheken en documentatiecentra,
erfgoedcellen, erfgoedfora, erfgoeddepots, vrijwilligerswerking,
erfgoedverenigingen, volkscultuur, enzovoort zijn natuurlijke
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sectoren waar het tijdschrift over zal berichten. Maar ook ont-

Brussel, 29 februari

2008

I Willem Frijhoff'

Culture& erigoecl,
cultuurb-lei d en
culturele dynamiek
--> Lezing bij de opening
van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
ERFGOED EN VERLEDEN
Wij leven in het heden, en als het goed is denken we daarbij zorgzaam aan de toekomst. Actualiteit is hot, en toekomst is salonfahig. Wie zou zijn toekomst niet willen koesteren? De toekomst
Iijkt immers een leeg blad waarop iedereen zijn programma en

zinnig. Er is goed en kwaad verleden, verleden waar we ons op
mogen voorstaan en verleden dat we het liefst verdoezelen. En er
is ook goed en kwaad erfgoed. Dingen die we koesteren en za ken
die ons in de weg zitten en die we liever kwijt zijn. De christelijke
theologie heeft dat laatste vanaf het begin gerationaliseerd in de

projecten kan schrijven. Politici en beleidsmakers zijn daar zoals

leer van de erfzonde, strikt gesproken het basiserfgoed bij uitstek,

bekend geweldig goed in, maar laten we de wetenschappers niet
onderschatten, die zich zonder persoonlijk commitment of noemenswaardig risico achter de meest ondoordachte toekomstscena rio's en -strategieen kunnen verschuilen. "Oh Science, combien

maar een vorm van immaterieel erfgoed waar we liever aan ontsnappen. Geen mens zal het in zijn hoofd halen om de criminogene aanleg van een samenlevingstype of vormen van biologische
degeneratie via incestueuze verhoudingen tot cultureel erfgoed

de crimes ne commet on en ton nom?" zou ik willen uitroepen
met een parafrase op de beroemde uitspraak over de vrijheid van
Madame Roland, geguillotineerd wegens haar verdediging van
de revolutionaire samenleving van de toekomst. Maar papier is

te benoemen en er cultuurbeleid op te baseren, hoe cultuurgebonden en erfelijk bepaald die ook mogen zijn. Ze zijn, met een te

geduldig, en zelfs de beste projecten, dat weten we allemaal, worden maar mondjesmaat gerealiseerd. En wordt de toekomst niet
bepaald, of op z'n minst `ge-preformatteerd' door de erfenis van
het verleden? Daar komt het erfgoed om de hoek, als element van

Waarom benoemen we het een dan tot erfgoed en het andere
niet? Het zal duidelijk zijn dat Kier een aanvullend waarderingselement de doorslaggevende rol speelt, namelijk het waardepatroon van de samenleving. Wat wij positief waarderen mag erf-

een cultuurproces dat zich afspeelt op een tijdlijn, van het heden
naar de toekomst met de erfenis van het verleden in de knapzak.

goed worden, het negatieve niet. Wat achter ons ligt te schitteren,
wat vroegere generaties en ook wijzelf naar onze huidige overtuiging al aan positiefs hebben bereikt, vormt een reden tot trots om

-

—

Over die relatie gaat deze voordracht. U zult het mij niet euvel duiden dat ik daarbij vooral reflecteer op de notie cultureel erfgoed

snelle woordspeling, geen erfgoed maar erfkwaad.

en de manier waarop we daarmee omgaan. Op het gebied van
het erfgoedbeleid en erfgoedbeheer bent u immers veel compe-

wat het is, om de betekenis die het thans voor ons heeft. Gebouwen als het Broodhuis en de Sint-Goedelekerk in deze stad, de artnouveauscheppingen van Van de Velde en Horta, kunstwerken als

tenter dan ik. Liever bied ik u daarom elementen voor een kader
om verder na te denken over de wijze waarop onze erfgoedactivi-

van Brueghel of Rubens, Ensor of Magritte, geschriften zoals van
Gezelle of Claus, zonder Herge te vergeten: het zijn relicten uit het

teiten binnen het bredere begrip van de interactie tussen cultuur
en samenleving moeten worden geplaatst.

soms nog nabije verleden die worden gekoesterd als getuigen van
het goede, schone, bekoorlijke en vermakelijke waartoe onze ge-

Terug naar het verleden.Ja, waar blijft dat in dit model? Het verle-

meenschap via haar leden in staat is. Het is door hun scheppers
aan ons nagelaten, het is een legacy, een erfenis uit het verleden.

den is een grote grijze massa, vaak een ballast waar we niet goed

We noemen dat erfgoed, cultureel erfgoed omdat het om kwali-

raad mee weten en die we dan het liefst op de grote hoop van

tatieve cultuuruitingen van de eerste orde gaat.

de vergetelheid dumpen. De status van het verleden is dubbel-

M.,
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Foto: Layla Aerts. Erfgoeddag

Willem Frijhofftijdens de opening van
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.© Frank Bassleer

Maar ook hier past weer een voorbehoud. lk zeg uitdrukkelijk 'het
waardepatroon van een samenleving', want het ene patroon is het
andere niet. Dan heb ik het nog niet eens over de grote cultuurverschillen tussen, pakweg, Vlaanderen, Afghanistan, Zimbabwe
of Colombia, maar, binnen Europa, bijvoorbeeld tussen enerzijds
Nederland of Groot-Brittannie waar het zich openlijk tooien met
bontkleding gelijk staat met een doodzonde tegen de rechten van
het dier,en anderzijds Spanje,waar,althans in Castilie en Estremadura, het stierenvechten tot de kern van het nationaal cultureel
erfgoed wordt gerekend, waartegen de noordelijke regio's van
Spanje zich dan ook van de weeromstuit met de beschuldiging
van barbarij afzetten. Maar ook in Nederland werden nog geen
eeuw geleden dieren onbarmhartig in volksspelen doodgeknuppeld.A1 zullen de etnologen dat spel voor die tijd als een vorm van
volkscultuur en dus van immaterieel cultureel erfgoed beschouwen, er zullen er maar weinig onder hen bereid zijn het behoud of
de terugkeer ervan in onze tijd te verdedigen. Nog een voorbeeld:
de meest verlichte denkers, kunstenaars en politici van de ir en
18e eeuw maakten korte metten met de duistere middeleeuwen
en haar gotische kathedralen, die wij nu als het hoogtepunt van
de westerse bouwkunst beschouwen, maar die door hen aan de
debetzijde van het conto van de barbaarse Goten werden geboekt.Waardepatronen varieren dus zowel in de ruimte als in de
tijd. Erfgoed is geen absoluut gegeven. Materiele objecten van
cultureel erfgoed en vormen van immaterieel erfgoed dringen
zich eigenlijk zelden of nooit als zodanig, om intrinsieke redenen,
op. We moeten ze zoeken, herkennen, selecteren, met uitsluiting
of afwaardering van andere vormen. We hebben daarom steeds
criteria, parameters en richtlijnen nodig die op ideeen, overtuigingen en waarden gefundeerd zijn om zulke relicten als cultureel
erfgoed te kunnen benoemen en er door de tijd heen een politiek
van cultuurbeleid voor te definieren.
Omdat geestelijk, immaterieel erfgoed niet zonder meer een
duurzame materiele vorm heeft (behalve dan in de neerslag ervan in geschriften en objecten), zijn er in de praktijk vaak andere
dan objectief meetbare parameters nodig om het te doen oplichten, definieren en herkennen. Maar eigenlijk geldt dat evengoed
voor materieel erfgoed. Ook dat moet als zodanig kenbaar worden gemaakt: als een zinvolle verzameling artefacten die we uit
het grote,amorfe geheel van relicten uit het verleden isoleren. De

`hoge' cultuur,`volkscultuur' en populaire cultuur, streekgebonden
cultuur versus nationale cultuur of kosmopolitische waarden, enzovoorts. De belangrijkste cultuurvormen worden, in een mix die
per moment, groep en plaats kan verschillen, tot onvervreemdbare elementen van de groepsidentiteit benoemd.

OPKOMST VAN HET BEGRIP CULTUREEL ERFGOED
Een van de lastigste problemen van het grote veld waarop cultureel erfgoed gestalte krijgt, is dus eigenlijk het begrip cultureel erfgoed zelf. Het begrip is er niet altijd geweest, al was de
begripsinhoud zeker ook vroeger bekend. Ook onze voorouders
restaureerden kerken, kastelen en voorname burgermanshuizen,
beelden, fresco's en schilderijen. Ze maakten op grote schaal stijlmeubelen na en probeerden oude gebruiken te behoeden voor
uitsterven, ja deze actiefte promoten als kernwaarden van de gemeenschap of bronnen van het natiebesef. De religieuze controverses van de laatklassieke oudheid en de vroegmoderne tijd tot
ver in de 20e eeuw kenmerken zich alle door een constant beroep
op de noodzaak van terugkeer naar oude, oorspronkelijke waarden en gebruiken. Revoluties en contrarevoluties, de Franse en
Russische voorop, speelden onbewust met erfgoednoties in hun
ijzeren wil om oude artefacten en waarden te vernietigen of juist
te behouden. In Nederland hebben wij een prachtig voorbeeld in
de Batavenmythe die van de 16e tot het begin van de -19e eeuw
het morele en politieke zelfbeeld van de natie heeft bepaald. Tacitus' schets van de levensstij1 van de oude Bataven leverde niet
alleen het politieke model van een gekozen aristocratie die het
Noord-Nederlandse regentenbewind legitimeerde, maar ook het
palet aan deugden waardoor de echte Hollander zich wenste te
onderscheiden van —vooruit maar — de Vlamingen en Brabanders
in het Zuiden: vrijheidszin, soberheid, properheid, dapperheid, gelijkheidsdrang, en waarachtige godsvrucht. De allereerste etnoloog van de Noord-Nederlandse Republiek, Le Francq van Berkhey,
ontleende aan het einde van de 18e eeuw de waardeschaal waarmee hij de zuiverheid van het platteland afzette tegenover de verdorvenheid van de stad regelrecht aan het Bataafse ideaalbeeld.
Immaterieel erfgoed avant la lettre.
Maar wanneer kwam het begrip zelf naar voren? "Habent sua
fata libelli"— boeken hebben zo hun eigen lotgevallen, schreef de
Latijnse dichter Terentianus Maurus met woorden die sindsdien
vleugels hebben gekregen.2Wat voor boeken geldt, is ook van toe-

belangrijkste parameter om met erfgoed om te gaan is de groepsnorm, het autoriteitswoord: "dit is erfgoed", het moet bewaard

passing op begrippen. Het ding is er vaak voor het begrip, en de
betekenissen en connotaties van het begrip zelf liggen allerminst

blijven omdat het goed is voor de gestalte of de identiteit van de

vast. Tot in de tweede helft van de 20e eeuw was het begrip cultureel erfgoed nauwelijks in gebruik, en al helemaal niet op het

groep. De term verwijst dus naar de perceptie en de beleving van
het verleden, en stelt daarvoor een collectieve norm vast. Cultureel erfgoed komt daarom tot stand door hierarchisering van de

terrein van de cultuurpolitiek, hoogstens in kringen van museum-

relicten uit het verleden. Sommige cultuurvormen worden es-

verschillende sectoren van het cultuurbeleid veroverd, en in twee-

thetisch, intellectueel of sociaal hoger gewaardeerd dan andere,

de instantie, meer recent,00k het wetenschappelijk onderzoek.A1-

conservatoren. Sindsdien heeft het allereerst stormenderhand de

maar die waardering kan per groep verschillen. Dat zien we bij-

lerlei onderzoeksprojecten die nog kort geleden met hun zakelijk

voorbeeld aan de ontwikkeling van de relatieve waardering voor

object werden aangeduid,worden thans geformuleerd in termen
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van erfgoedbehoud of erfgoedspreiding, dus welbewust in een
meer dynamisch kader geplaatst waarbij erfgoed niet slechts een
passief relict uit een verleden is, maar een erkende cultuurvorm
waarmee iets gedaan kan, zoniet moet worden, en die dus een
actieve rol moet spelen in de samenleving.
Ondanks verschillen in fasering en intensiteit, kan die ontwikkeling overal in de westerse cultuurlanden worden teruggevonden.
Maar ook daarbuiten, zoals in China, Indonesia, Irak of Cambodja.
Termen als heritage (dat wil zeggen het toegeeigende erfgoed)
en patrimoine of patrimenio hebben, ondanks verschillen in connotatie, over heel de wereld een vergelijkbare gevoelswaarde en
worden op een vergelijkbare wijze ingezet voor cultuurbeleid ten
behoeve van de versterking van de gemeenschap als historisch
gegroeid en gedefinieerd construct, of, nog breder, voor natievorming of voor de ontwikkeling van universeel geachte waarden.
Het begrip cultureel erfgoed is dus in een heel specifieke context
opgekomen maarvervolgens pijlsnel uitgegroeid tot een breed inzetbaar politiek actiebegrip: namelijk in de context van bedreigd
cultuurgoed in de decennia van ongeremde, vaak antihistorische
en soms gewetenloze modernisering, de jaren 1960 en '7o van de
eeuw. "Du passe faisons table rase", riepen de Fransen in mei
1968, en velen namen dat letterlijk.

nen maar wat door doelgericht handelen voor het nageslacht
bewaard kan blijven. De ratio achter dat behoud wordt vaak niet
geexpliciteerd. Het begrip `cultureel erfgoed' zou daarom beter
kunnen worden omschreven als een dynamiserende term. Het
verwijst dan niet alleen naar de (im)materiele erfenis van het
verleden, maar vormt voor alles een instrument om cultuur in te
zetten voor de vorming van groepsidentiteit in de toekomst, de
befaamde `erfgoedgemeenschap' uit de Kaderconventie van 2005
waarin de Raad van Europa rechten en plichten van erfgoedbezitters definieert, ook en met name ten aanzien van de buitenstaanders die daar niet hun identiteit aan ontlenen maar in een andere
erfgoedgemeenschap leven. Het begrip verwijst naar de manier
waarop we de wereld om ons keen, zowel die van het verleden als
die van het heden, tot erfgoed van de toekomst maken. Zo gedefinieerd schept de term cultureel erfgoed ruimte om ook nieuwe
en onverwachte artefacten en goederen, teksten en beelden, geluiden en gebaren, normen en waarden van nu in het erfgoed op ,
tenm.Culrfgoedstavlimred(h)knning ervan door de hele gemeenschap.

CULTUREEL ERFGOED, GEHEUGEN EN IDENTITEIT

20 e

Cultuurproducten dienen behouden te blijven omdat (en voor zo-

Het begrip`erfgoed'werd aanvankelijk vooral verspreid door orga-

ver) ze `als erfenis' helpen de historische identiteit van een groep
vorm te geven. De notie `erfgoed' is dan ook nauw verbonden
met de ontwikkeling van twee andere begrippen die op hetzelfde
moment stormenderhand de intellectuele, culturele en politieke
denkwereld zijn gaan veroveren: namelijk (collectief) geheugen

nismen die zich om het behoud van bedreigde cultuurproducten
voor specifieke groepen en gemeenschappen bekommeren. Dat
geldt voor de Raad van Europa, die al in de European Cultural Convention van 19 december 1954 de 'common heritage' van Europa
definieerde a Is een geheel van 'languages, history and civilisation',
dus uitdrukkelijk met het hoofdaccent op het immaterieel erf-

(memory, memoire, Geddchtnis), en (culturele, of nationale) identiteit. Beide begrippen hebben in dezelfde periode, het laatste derde

recent nog de Conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed van 2003. Daarin werd vastgesteld dat in

deel van de 20 e eeuw, een even explosieve ontwikkeling doorgemaakt, en zijn thans eveneens bezig aan een omvorming in actieve, dynamische zin. De aandacht voor collectief geheugen leidt
thans tot een actieve herinneringscultuur (een culture memorielle, zoals Pierre Nora dat heeft genoemd) waarbij de door toedoen
van dezelfde Pierre Nora eveneens recent opgekomen notie van
`herinneringsplaatsen' (lieux de memoire) een sturende rol speelt.

een context van snelle verandering, ten gevolge van steeds meer
georganiseerde processen van modernisering, schaalvergroting
en globalisering er minder aandacht en begrip was voor de duur-

Denken we bijvoorbeeld aan de Iizerbedevaart in Vlaanderen, aan
het Anne-Frankhuis in Amsterdam, aan de nationale Comeniusgedenkplaats van de Tsjechen in Naarden (Holland), of, omge-

zame betekenis van cultuurproducten. Met het begrip `cultureel

keerd, juist aan de strijd tegen de herinnering, de antieke damnatio memoriae, zoals de actieve uitbanning van de herinnering die

goed. Dat geldt nog veel meer voor de reeks erfgoeddocumenten
van de UNESCO, in het bijzonder de Werelderfgoedconventie van
1972 over de bescherming van monumenten en landschappen, of

erfgoed' kregen belangengroepen en overheid een instrument in
handen om van hun kant het behoud van erfgoed actief te organiseren, in plaats van simpelweg te bewaren wat na de culturele

het centrale franquistische heiligdom in de Valle de los Caidos in

kaalslag en uitverkoop min of meer bij toeval overbleef. Het begrip
cultureel erfgoed verwijst dus vanuit zijn ontstaansgeschiedenis

Spanje thans op order van de regering doormaakt. Maar ook aan
de wetgeving in Frankrijk en elders op het verbod om te twijfelen aan de Holocaust of de Armeense genocide, of op verplichte

reeds naar een wens tot cultuurbehoud en naar het verlangen

aandacht voor het slavernijverleden of voor de weldaden van het

daarvoor beleidsinstrumenten te ontwikkelen.

kolonialisme. Dan spreek ik nog niet over de hernieuwde belang-

De notie `erfgoed' vormt daarbij de inhoudelijke legitimatie voor

helden en heiligen, die evenzoveel getuigenissen leveren van de

het behoud van de bedreigde cultuur. Over `erfgoed' ligt vaak im-

welbewuste wil tot sturing en vormgeving van het immaterieel

mers een waas van bedreiging. `Erfgoed' is wat dreigt te verdwij-

erfgoed dat de historische herinnering van een gemeenschap is.
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stellingvoor historische canonvorming,voor rijtjes grote mannen,

Foto: Bart Van Der Moeren. © de Week van de Smaak

In deze stad, die als weinig andere Europese steden van veelvoudige historische zo goed als actuele identiteiten doortrokken is, hoef
ik niet te vertellen dat het identiteitsvraagstuk overal in Europa
aan de top van de politieke agenda staat. De Europese identiteit
zelf blijft nog steeds een schier ongrijpbaar probleem, en is natuurIijk ook een politiek mijnenveld. Vanuit mijn eigen land herinner ik
slechts aan het fervente optreden van Geert Wilders en zijn partij,
die de stelling van een onwrikbaar en onveranderlijk in het eigen
nationale en christelijke verleden gegrondveste identiteit verdedigt
en tot absolute voorwaarde voor alle politiek beleid maakt. Maar
ik denk ook aan het rapport ldentificatie met Nederland waarin de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Nederland vorig jaar het door de betrokken personen en groepen zelf gestuurde
identificatieproces als politiek en maatschappelijk alternatief naar
voren bracht voor de in de publieke opinie gangbare identiteitsbenoeming van buitenaf, door derden, de overheid of de gemeenschap als zodanig, hoe goed die dat ook mochten bedoelen. In de
media brak toen een storm los omdat kroonprinses Maxima, van
Argentijnse herkomst, in haar aanbiedingstoespraak stelde dat 'de'
Nederlandse identiteit niet bestaat, maar dat iedere ingezetene
een eigen meervoudige identiteit heeft. Die meervoudige betekenisgeving van identiteit sluit perfect aan bij het complexe netwerk
van betekenissen en con notaties van cultureel erfgoed.
Deze drie begrippen `cultureel erfgoed', `geheugen' en Identiteif
worden thans overal in de westerse wereld in onderlinge samenhang gebruikt voor een actieve cultuurpolitiek. Bezien vanuit de
wetenschap wijst dat op een omslag in het denken over cultuurprocessen.Onder`cultuur'verstaan we niet langer een alleen op grond
van interne en externe kenmerken als samenhangend beschouwd
geheel van materiele of immateriele goederen of waarden die min
of meer onafhankelijk van de gebruiker aan het nageslacht worden overgeleverd, zoals kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, instrumenten, gebouwen en andere artefacten, geschriften en ideologieen, praktijken en vaardigheden, gebaren en geluiden, normen
en waarden, enzovoorts. Al kunnen ze het vaak niet gemakkelijk
in wetenschappelijk verantwoorde termen verwoorden, cultuur
wordt ook door de gebruikers thans veel meer dan vroeger gezien
als een cultuurproces waarbij cultuurvormen en cultuurproducten
door de tijd heen als `eigen' worden herkend (dus `herinnerd') en
ten behoeve van de vorming van een specifieke (groeps)identiteit
worden toegeeigend — dan wel, als het om anderen gaat, aan derden worden toegeschreven. Zoals de UNESCO-conventie van 2003
voor het immaterieel cultureel erfgoed het uitdrukt, wordt zulk

is dat wat als zodanig door de betrokken gemeenschap wordt
gekozen en aanvaard. Het is dus een conceptuele constructie. Op
basis van die conceptuele constructie, en gewoonlijk in wisselwerking daarmee, wordt een corpus van materiele en/of immateriele data, producten en praktijken verzameld en opgebouwd dat
als erfgoed wordt gedefinieerd: een collectie, een museum, een
narratief, een waardepatroon. Ook groepsidentiteit is steeds in
hoge mate een zaak van perceptie en beeldvorming, en dus per
definitie veranderlijk in de tijd. Door haar identiteit in termen van
erfgoed te benoemen, plaatst een groep de bakens waarbinnen
zij als groep wil worden herkend. Dat wil zeggen op de tijdas van
de geschiedenis, dus met verwijzing naar haar verleden, maar ook
naar nu en straks. Erfgoed is dus een term die we steeds in de
orde van het gebruik, de realisatie, de betekenisgeving moeten
zien. Als zodanig past zij in een cultuurbegrip dat cultuur niet, of
in elk geval niet in de eerste plaats, als consumptie van georganiseerde cultuuruitingen ziet waarvan men de graad van penetratie
en participatie met statistische methoden kan meten en waaraan
de deelname gemakkelijk met financiele prikkels kan worden bevorderd.
Integendeel, in dat andere cultuurbegrip wordt cultuur in meer
antropologische termen gedefinieerd als handelingspraktijk.Juist
in zo'n dynamischer cultuurbegrip kan de erfgoednotie zich veel
gemakkelijker aanpassen aan de alledaagse revoluties van de culturele werkelijkheid om ons heen: de visuele revolutie, de digitale
revolutie, de revolutie van de interactiviteit, en nog een aantal
omwentelingen die wij nog niet kennen maar waarvan ik moeiteloos kan voorspellen dat ze spoedig op ons of zullen komen. In
zo'n wereld staat cultureel erfgoed niet gelijk met oude spullen,
beproefde waarden en overgeleverde gebruiken, maar is het de
collectief belichaamde neersiag van intelligente, dat wil zeggen
op toekomstpotenties gerichte, wijzen van omgaan met de werkelijkheid zoals die vanuit het verleden aan ons wordt overgedragen. Daar horen de oude spullen bij, en dus ook het museum, het
archief en de bibliotheek, maar dat put de betekenis van het begrip niet uit.
Wanneer `erfgoed' in het cultuurbeleid uitdrukkelijk aan `identiteit' wordt gekoppeld, zoals thans in de cultuurpolitiek van de
meeste Ianden van Europa en van de Europese instanties het
geval is, bestaat het gevaar dat het cultuurbeleid wordt bepaald
door de identiteitsgevoelens die op een bepaald moment de overhand hebben, zeg maar het onderbuikgevoel van de brede massa.

erfgoed "altijd herschapen door gemeenschappen en groepen als

De status van `erfgoed' kan dan worden geweigerd voor cultuur-

antwoord op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun

vormen en -producten die niet in het dominante zelfbeeld van

geschiedenis".

dat ogenblik passen. Anderzijds bestaat het risico dat erfgoed' op
conservatieve wijze wordt beperkt tot cultuur die uit het verleden

KEUZES EN IDENTIFICATIES

is gekomen en alleen in de historische identiteit van de groep ge-

Maar aan die begripsontwikkeling zit onvermijdelijk tevens een

vestigden zelf haar rechtvaardiging vindt. Daarmee zou integra-

negatief aspect. Erfgoed is altijd een gevolg van keuzes: erfgoed

tie van nieuwe cultuurvormen — door eigen nieuwvorming, door
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de inbreng van de cultuur van immigranten of allochtonen, door
overdracht en overname van culturen van elders of door andere
vormen van creolisering — tot `eigen' cultuur gevaar lopen.
In het verlengde daarvan wordt cultureel erfgoed ook, en naar het
zich laat aanzien steeds vaker, ingezet bij conflicten op de schaal
van de gemeenschapsvorming. Elke vorming van (groeps)identiteit vindt immers plaats binnen een proces van acceptatie en
selectie waarbij sommige waarden, normen, handelingen en producten wel worden aanvaard, andere uitdrukkelijk niet. Culturele
uitsluiting kan heftige gevolgen hebben omdat de getroffenen
hun identiteit afgewezen voelen. Bij de legitimatie van dat proces
van in- en uitsluiting wordt in de historiserende context van een
dynamisch erfgoedbegrip steeds vaker een beroep gedaan op het
verleden als vormende instantie van de gemeenschap. Misschien

dat proces van overdracht en selectie goed analyseren, blijkt hoe
vaak er tijdens het proces meer of minder bewuste keuzes zijn
gemaakt: dingen zijn achteloos weggegooid, zelfs kunstwerken
die wij nu tot de top van de wereldproductie rekenen — ik verwijs
slechts naar de enorme schommelingen in de waardering van het
werk van schilders als El Greco, Goya, Rembrandt ofVan Gogh, van
hun eigen tijd tot nu. Andere vormen van cultureel erfgoed zijn
willens en wetens vernietigd, hetzij om politiek kwaadaardige
motieven, zoals tijdens de communistische en nationaalsocialistische dictaturen met hun kruistocht tegen ontaarde kunst, hetzij
omdat de morele, culturele en maatschappelijke normen stilaan
veranderden en het belang van het oude niet meer werd gezien,
ja dit als sta-in-de-weg voor de vooruitgang en modernisering
werd beschouwd, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de cen-

mogen we het ietwat paradoxaa I zo stellen: in voorbije decennia
was de kennis van het verleden bij het brede publiek groter maar
werd een beroep erop nauwelijks als noodzakelijk of zelfs zinvol

suur duidelijk maakt, of we op een rondgang door onze oude binnensteden op bijna elke straathoek kunnen ontdekken.

gevoeld,terwijI bij een sterk verminderd kennisniveau thans juist
de behoefte aan historische verankering, en daarmee aan de inzet

We kunnen hiertegenover twee houdingen aannemen. Aan de
ene kant die van onvoorwaardelijk respect voor het verleden. Die

van cultureel erfgoed voor maatschappelijke en politieke doeleinden, lijkt toe te nemen. En daarmee het oneigenlijke beroep op
cultureel erfgoed als motief voor afsluiting van de groep tegenover ongewenste buitenstaanders of nieuwkomers.

komt er feitelijk op neer dat we het erfgoed een eigen, onvervreemdbaar `rechf op behoud en verspreiding geven. Anderzijds
kunnen we het idee aanvaarden dat erfgoed op elk moment van
de geschiedenis eigenlijk niet meer is dan een momentopname
van dat wat de samenleving via complexe selectieprocessen heeft

Dat levert een spagaat op waaruit het verleden en het erfgoed

geerfd van haar voorgangers, en vervolgens daadwerkelijk heeft

alleen geschonden te voorschijn kunnen komen als we de kennis ervan niet op het vereiste niveau brengen. Het bij het brede

aanvaard en toegeeigend,terwijI ze dat via een vergelijkbaar proces zelf weer moet overdragen aan degenen die na haar komen.
Die tweede positie is alleen houdbaar als we voortdurend op ver-

publiek of bij gewiekste politieke manipulatoren veronderstelde,
sterk narratief en weinig analytisch gekleurde verleden, en meer
in het bijzonder het erfgoed met zijn vermeende rechten, wordt
zo gemakkelijk tot argument gemaakt voor een expliciete uitsluiting van `anderen' en voor de weigering om hun cultuur in die
van de groep te integreren. Het is thans dan ook niet meer goed
mogelijk om over cultureel erfgoed te spreken zonder dat begrip
te koppelen aan die van het historische geheugen, de groepsidentiteit en de sociale cohesie. De term cultureel erfgoed krijgt daarmee per definitie — goedschiks of kwaadschiks — een cultuurpolitieke, op cultuurbeleid gerichte connotatie, waarmee zowel de
overheid als de onderzoekers rekening dienen te houden. Het is
wetenschappelijk gezien geen neutrale term meer, want `vreemd'
en `eigen' zijn geen strikt wetenschappelijke, analytische begrip-

antwoorde wijze omgaan met de criteria voor de benoeming, het
behoud en de overdracht van erfgoed. Met andere woorden, als
we ons niet meer laten sturen door ongeleide selectieprocessen
maar de selectie zelf in handen nemen. Als we erfgoed niet als
een onherroepelijk gegeven uit het verleden maar als een mogelijke realiteit in wording zien. Nog anders gezegd, tegenover de
gangbare essentialistische, verzakelijkte blik die alle erfgoed op
zichzelf als waardevol beschouwt, al was het maar omdat we erfgoed zo het gemakkelijkst kunnen beheersen en beheren, plaatsen we de dynamische opvatting van erfgoed als een steeds weer
opnieuw te constitueren geheel van materiele en immateriele
objecten, gedragingen, geestesproducten en waarden.

pen. Het zijn interpreterende, narratieve begrippen, die verwijzen

Dan komt onmiddellijk de toekomst in het vizier, en met de toekomst de vraag wat we daar nu precies mee willen. Benoeming

naar de cultuur die een groep voor zichzelf al dan niet wenselijk
acht. Ze bedoelen een verhaal te vertellen over de richting die de

tot erfgoed, is mijn stelling, impliceert altijd een bepaalde visie
op de toekomst van de samenleving, ongetwijfeld heel vaak im-

cultuur wil inslaan.

pliciet, maar toch wel degelijk een beeld van dat waarheen men

KANSEN EN GEVAREN: ERFGOED VAN DE TOEKOMST

verleden waarvoor men gezamenlijk kiest. In een politiek en cul-

lk sprak net over de `vermeende' rechten van erfgoed. Dat is geen

tureel beschaafde en goed geleide samenleving is het dan zaak

verspreking. Erfgoed is in mijn optiek een contingent product. Een-

die visie zoveel mogelijk te expliciteren, om de toekomst in eigen

voud ig gezegd is erfgoed a ltijd dat wat na een historische ontwik-

hand te kunnen houden en niet het willoze slachtoffer te worden

keling overgebleven is van een vele malen grotere massa. Als we

van ongestuurde ontwikkelingen door derden of van de kwaad-
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wil, wat men wil bereiken met de specifieke vormgeving van het
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willigheid van anderen. De urgentie daarvan is de laatste jaren
des te groter geworden nu de concurrentie op de markt van het
cultureel-erfgoedbeheer groeit. Niet alleen wordt er gevochten
tussen aanhangers van verschillende opvattingen van de nationale gemeenschap en haar toekomst, ook roepen de grote aantallen nieuwkomers van buiten de joods-christelijke en westerse
beschavingskring om een eigen inbreng in de culturele vormgeving van het land van aankomst. Daarvoor zijn allerlei modellen
beschikbaar — integratie, assimilatie, participatie, enzovoorts —
waar ik hier niet op hoef in te gaan, maar in elk van die modellen
moet een specifieke relatie tussen het ingebrachte erfgoed van de
nieuwkomers en het reeds bestaande erfgoed van de gevestigden
worden gevonden.
In een essentialistisch erfgoedmodel is de cultuur een onveranderlijkv6Orgegeven waaraan de nieuwkomer zich niet alleen dient
aan te passen maar dat ook kan aangezien de premisse is dat het
bij erfgoed om universele waarden gaat waarin zowel de gevestigden als de nieuwkomers delen. In die optiek valt eigenlijk niets
meer te kiezen, alleen moet de door de voorouders al lang geleden uitgezette cultuurlijn worden voortgezet en verduurzaamd.
Het volstaat dan het cultureel erfgoed van de gevestigden te bestuderen om de richting te zien die de samenleving behoort in te
slaan en om te meten wat de feitelijke graad van tolerantie is tussen het erfgoed van de gevestigden en dat van de nieuwkomers.
Wat niet wordt getolereerd, moet dan verdwijnen. De nieuwkomers hebben geen wezenlijk eigen inbreng, ze kunnen hoogstens
bestaande trends, dimensies, waarden en praktijken versterken.
Die visie, op dit ogenblik breed gedeeld in de populaire pers van
Nederland en mogelijk ook van Vlaanderen, verwaarloost de lessen die een diepgaande analyse van cultureel-erfgoedbeheer in
het verleden ons leert.
Om hier slechts een voorbeeld te noemen: waren het in de late 16'
en vroege 17e eeuw niet de honderdduizend Vlaamse, Brabantse
en Waalse vluchtelingen die de dominant liberale tendens van de
gereformeerde kerk in het Noorden mede om politieke redenen
wisten om te buigen tot een rigoristische richting en zo het oorspronkelijk moderate handelsland met zijn voorkeur voor stilzwijgende tolerantie en gedoogbeleid minstens in het publieke zelfbeeld tot een calvinistisch walhalla transformeerden? Sindsdien
staat het strenge calvinistische Noorden tegenover het katholie-

model van de samenleving dat de nieuwkomers met zich mee
brachten en dat door een aaneenschakeling van politieke en culturele ontwikkelingen uiteindelijk triomfeerde.
Het dynamische, procesgerichte model dat ik zelfvoorsta, legt van
zulke ontwikkelingen veel beter rekenschap af. Daarin wordt cultuur niet zozeer als een vastliggend product gezien — al behoren
concrete cultuurproducten uiteraard 66k tot die bredere opvatting van cultuur — maar veeleer als een vorm van agency, handelen, culturele praktijk.Ze is een manier om weloverwogen en met
een goed gefocuste hierarchie van waarden vorm te geven aan
de gemeenschap en haar werkelijkheid in al haar aspecten, met
inbegrip van het nieuwe dat op haar afkomt. Heel schematisch
gezegd: soms is nieuw beter dan oud, of oud beter dan nieuw;
anders is soms beter dan eigen, eigen soms beter dan anders. De
keus daartussen, dus de keus voor wat als eigen erfgoed van de
toekomst wordt beschouwd, is niet in absolute termen mogelijk
en hangt ook niet alleen van de intrinsieke waarde van het bestaande erfgoed af, al vormt die natuurlijk ook een belangrijke
parameter voor de wens tot behoud ervan. De prioritering tussen
de elementen van het erfgoed hangt echter af van de mogelijke
en gewenste bijdrage van elke groep, elk onderdeel aan de toekomst van de samenleving zoals die gezamenlijk wordt ontworpen. Coed erfgoedbeleid steunt, paradoxaal genoeg, misschien
dus wel meer op analyse van de toekomst dan op inzicht in het
verleden.

ERFGOEDVORMING ALS PROCES
Door deze begripsontwikkelingen verschuiven de accenten. De
begripsbetekenis van cultureel erfgoed wordt bijna ongemerkt
steeds verder opgerekt. Vooral door de inbreng van immateriele cultuur in het erfgoedconcept dreigt het operationele karakter van het begrip te vervagen. Bij immaterieel erfgoed ligt het
hoofdaccent immers niet langer op het materialiseerbare erfgoed
zelf, maar op de manier waarop het wordt overgedragen of, breder nog, op de cultuur waaraan door inzet van erfgoed gestalte
wordt gegeven. Immaterieel erfgoed, zoals verhalen, ervaringsvormen, geloofsartikelen of normen, constitueert zich namelijk in
de act van overdracht zeif. Het bestaat niet zinvol buiten die overdracht binnen een concrete gemeenschap. Erfgoedbehoud wordt
dan v66r alles gezien als een proces van betekenisgeving dat zijn

ke, mildere Zuiden, en hebben zelfs de noordelijke katholieken dat

naspeurbare weerslag vindt in (culturele) identiteit. Overigens is
de ontwikkeling naar een communautair, meer antropologisch

zelfbeeld van wat ik graag `cultureel calvinisme' noem geInternaliseerd. Maar het zal duidelijk zijn dat het calvinisme aanvan-

erfgoedbegrip vooral kenmerkend voor de Angelsaksische manier
van omgaan met erfgoed. In de Romaanse landen, Frankrijk voor-

kelijk allerminst tot het onvervreemdbaar inheems immaterieel

op, wordt erfgoed vanouds niet zozeer vanuit het gezichtspunt

erfgoed behoorde — in die klassieke valkuil is indertijd zelfs een

van de gemeenschap maar vanuit dat van de natie gezien, en in

scherpzinnige observator als Max Weber getrapt. Integendeel,

meer objectieve en juridische termen gedefinieerd. 3

het immaterieel erfgoed van de goed geordende gereformeerde
samenleving met haar arbeidsethiek en publieke moraal steunt

Cultureel erfgoed is dus wat culturele identiteit schraagt. Daar-

op een reeks weloverwogen keuzen in functie van het toekomst-

mee is de notie heel wazig geworden.Wie of wat bepaalt nog wat

Foto: Layla Aerts. © Erfgoeddag

erfgoed is? De historische vormer of uitvinder van zulk erfgoed?
De latere of huidige gebruiker? De doorgever, de tussenpersoon?
In elk geval maakt de definitie van cultureel erfgoed zo zelf deel

het internet voor zover die in geografische termen te vangen is.
Met zu I ke verstandige definities is de geest van dit stuk gegeven.
De sleutelwoorden zijn: verkrijgen, betekenisgeving,toe-eigening,

uit van een culturele norm: erfgoed is wat als zinvol voor de identiteit wordt herkend, en identiteitsgevoelens voeden zichzelf met
wat als erfgoed aannemelijk wordt geacht. Hoewel ook in Neder-

of, in artikel 3, erfgoedbeleving en erfgoedpraktijken. Die termen
plaatsen het cultureel erfgoed binnen een dynamische definitie
van cultuur als agency, maatschappelijke en culturele praxis. Dat

land het erfgoedbeleid op gemeentelijk, provinciaal en nationaal
niveau groeit, heb ik de stellige indruk dat de term cultureel erfgoed in Vlaanderen al aanzienlijk meer dan in Nederland synoniem is geworden voor een conglomeraat van beleidsinstrumenten (erfgoeddecreten en erfgoedconvenants) die de identiteit van

geldt ook voor de interculturaliteit die het decreet op dit gebied
wil waarborgen en bevorderen, en die impliciet verwijst naar de
nauwe relatie tussen erfgoed en identiteitsvorming. De betekenis van de vormen van cultureel erfgoed ligt dan niet meer in de

de Vlaamse gemeenschap moeten bevorderen, misschien omdat
in het recente verleden die identiteit zich meer bedreigd voelde
en dus naar stevige instrumenten voor haar voortbestaan zocht.
Dreigt hier niet het gevaar van een cirkelredenering waarbij erfgoed vooral op politieke gronden wordt gedefinieerd?

objecten zelf, en wordt ook niet verleend door de instantie die ze
bijeen brengt, zoals het archief of het museum, maar ze ligt in wat
de cultuur- of de erfgoedgemeenschap ermee doet. In dat opzicht
mag dit decreet gerust als een mijlpaal in de gedachtevorming
rond het cultureel-erfgoedbeleid worden beschouwd.
Maar daar ligt tegelijk, en dat is mijn tweede opmerking, een

HET DECREET OVER HET VLAAMSE
CULTUREEL-ERFGOEDBELEID
Daarmee ben ik aangekomen bij het voorontwerp van decreet over
de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiering van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid waarvan ik voorafgaand aan deze dag
kennis heb kunnen nemen. lk veroorloof mij tot slot om daar iets
over te zeggen, niet uit waanwijsheid, maar om dit binnen het
raamwerk van de voorafgaande overwegingen te plaatsen en op
mijn eigen wijze te waarderen, en natuurlijk om de steeds noodzakelijke discussie en reflectie hierover te bevorderen.
Mijn eerste opmerking betreft de geest die uit dit stuk spreekt.
Het gaat hier om een op onderdelen bijzonder inspirerende tekst
die weliswaar gedacht is vanuit het concrete erfgoedbeheer en
erfgoedbeleid en die, zoals ik de tekst lees, vooral op roerende objecten van materieel erfgoed van toepassing is, maar die vanaf de
eerste bladzijde probeert cultuur als een dynamisch fenomeen te
vangen. Dat blijkt al uit de definitie die in artikel 2 van cultureel
erfgoed wordt gegeven, namelijk "roerend en immaterieel erfgoed dat als betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen verkrijgt binnen een cultureel referentiekader".
Krachtiger nog is de definitie die even verder van volkscultuur
wordt gegeven, namelijk "breed gedragen cultuurverschijnselen
in hun historische, sociale en geografische dimensies, waarbij die
dimensies worden opgevat als dynamische, groepsgebonden processen van betekenisgeving en toe-eigening". Naar mijn interpretatie omvat deze formulering niet alleen de volkscultuur in de gebruikelijke klassieke betekenis, maar ook de populaire cultuur in
de nieuwere zin, die van de media, en zelfs de digitale cultuur van

Een laatste punt: de immateriele cultuur. Volgens de definities
aan het begin van het decreet valt zij onder het object van het
erfgoedbeleid. Maar waar dat beleid wordt geexpliciteerd gaat
het in feite toch vooral om roerend erfgoed, eventueel nog om de
neerslag van immaterieel erfgoed in objecten, boeken, beelden of
andere artefacten. Voor het immaterieel erfgoed zelf, zoals handelingen, gebaren, gewoonten en gebruiken en andere culturele
praktijken, of vertel-, muziek- en omgangscultuur en dergelijke, is
een ander type behoud en beleid nodig waarvan de sporen hier
naar mijn indruk nog al te zeer onder de oppervlakte liggen. Quist
op dit punt ontstaan echter vaak fricties met nieuwkomers en
buitenstaanders. De urgentie van een nadere beschouwing daarover lijkt me dan ook evident. Misschien mag ik dus hopen op een
spoedig vervolg?

Prof. dr. em. Willem FRIJHOFF was tot voor kort hoogleraar Geschiedenis nieuwe tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Onlangs verscheen van zijn hand de publicatie

Dynamisch erfgoed
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gemeenschap. Als het beoogde steunpunt voor cultureel erfgoed
dat bemiddelt tussen het culturele veld en de overheid, waarin
het decreet voorziet, die instantie beoogt te zijn, is dat een goed
begin, maar ook niet meer dan een begin, want cultuur en identiteit zijn van iedereen en de definitie daarvan moet noodzakelijkerwijs breed gedragen zijn, niet alleen door de organisaties voor
cultuurbehoud maar door de gemeenschap als zodanig, in al haar
vormen en geledingen — en we weten dat juist de nieuwkomers
zich vaak moeilijk in de bestaande organisaties laten vangen.

Terentianus MAURUS,

(Amsterdam, Boom Uitgeverij, 2007) over de samenhang tussen erfgoed en cultuur.

De litteris, de syllabis, de meths.

3 Aldus Dominique POULOT in:

Patrimoine et modernite.

Hildesheim/Zurich/New York, Georg Olms Verlag,
Paris, L'Harmattan, 1998.
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punt van aandacht voor de toekomst. Want aldus opgevat kunnen goed erfgoedbeheer en erfgoedbeleid niet buiten de andere
helft van het erfgoedtweeluik, namelijk een uitgesproken en goed
verwoorde visie op de toekomst van de culturele identiteit van de

erfgoed(de)constructie I Marc Jacobs

Een nieuwe, royale
oud-Belgische
hoofdstedelijke wafel?
Het verhaal van de FARO-wafel uit 2008

TYPISCH BELGISCH'
Wat associeer je met 'Belgie'? Voor veel inwoners van de yerenigde Staten is het antwoord eenvoudig: wafels. 2 Belgian
Waffles. Op de officiele toeristische website van Belgie voor een
Noord-Amerikaans publiek — www.visitbelgium.com wordt
bewust ingespeeld op deze associatie tussen een staat, een
mogelijke toeristische bestemming en wafels. Er wordt een
heuse pagina aan de lekkernij gewijd.

"THE CAPACITY OF FOOD TO HOLD TIME, PLACE
AND MEMORY IS VALUED ALL THE MORE IN AN
ERA OF HYPERMOBILITY,WHEN IT CAN SEEM AS IF
EVERYTHING IS AVAILABLE EVERYWHERE, ALLTHE
TIME. SHOPPING, COOKING, AND EATING BECOME
MORE LIKE ACCESSING AN EDIBLE DATABASE OF
iNFINITE PERMUTATION THAN STEPPING INTO A
CULINARY WORLD THAT IS DEFINED BY SLOWER

"SERENDIPITY 15 LOOKING IN A HAYSTACK
FOR A NEEDLE AND DISCOVERING
A FARMER'S DAUGHTER." (JULIUS COM ROE JR.)

Wat is 'typisch Belgisch'? Officiele antwoorden op deze prangende vraag biedt de federale overheid sands jaar en dag aan
op de website www.belgium.be of www.belgique.be . Onder
de rubriek 'Over Belgie'vindt men een luikje 'Cultuuri en daaronder een subrubriek 'Typisch Belgisch'. Elk van de items zijn
eigenlijk een artikel waard: Ambiorix, Art Nouveau, Gilles van
Binche, Grote Markt van Brussel, de Kat (stripverhaalpersonage
van Philippe Geluck), de Leeuw van Waterloo, de begonia, de
saxofoon, de smurfen, frieten, Hercule Poirot, het Atomium, het
Brabants trekpaard, Hooverphonic, jenever, K's Choice, kermis,
Kuifje, Lange Wapper, Lucky Luke, Manneke Pis, Michel Valliant,
pralines, Proton, Robbedoes, Sint-Michiel, speculaas, Suske en
Wiske, Technotronic, Tik Tak, Vaya con Dios, wafels, Zap Mama.
Belgie op 1 maart 2008. Wie stelt er zoiets samen? Wie
volgt dit op? Wie houdt dit up-to-dater Een officiele commissie?
Een ambtenaar met veel verbeelding en een zwak voor stripverhalen en pop uit de jaren 1990? Hoe dan ook, dit is harde
informatie op de officieelste website van de natiestaat Belgie,
anno 2008.

MOVING COALESCENCES OF GEOLOGY, CLIMATE,
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TERROIR AND PROTECTED BY APPELLATION."'

Wafeis staarr er dus bra: een nationaal symbool, een internationale associatie, een pavlovreactie waardig. Ze staan ook vermeld in een andere hoofdrubriek onder het Iuikje cultuur op de
officiele portaalsite van Belgie: gastronomie. Daar wordt Belgie
als volgt neergezet: Belgische chocolade, bier, frieten, jenever,

- grote foto bij het begin van het artikel:
Wafels figureren herhaaldelijk op Het Gevecht tussen Carnaval en Vasten (1559) van Pieter
Brueghel. © Kunsthistorisches Museum Wien

pralines, speculaas, wafels en witloof. 3 De informatie over wafels is best wel interessant en citeren we hier uitgebreid:

"Wafels zijn een Belgische culinaire specialiteit die men in alle
omstandigheden eet, zo of bedekt met suiker, slagroom, chocolade, ... Elke streek van ons land heel zijn eigen recept, ook al
zijn de basisingredienten (bloem, melk, suiker en eieren) overal
dezelfde. De beroemdste varieteit zijn ongetwijfeld de Brusselse wafels. Het woord 'wafel' is ontleend aan het Frankisch
en betekent eigenlijk`honingraar.Vandaag is het de benaming
voor elk gebak dat in een wafelijzer wordt gebakken. Belgie is
bijzonder bekend om zijn Brusselse en Luikse wafels. De Brusselse wafel is groot, rechthoekig en zeer licht. Ze wordt warm
gegeten. In de winkelstraten van de hoofdstad en meer en meer

het schilderij Het Gevecht tussen Carnaval en Vasten (1559),
van Pieter Brueghel de Oude. Daarop zijn lekkernijen te zien
die lijken op het soort producten dat we vandaag als wafels
beschouwen.5Wafels horen in Noord-West-Europa, in het bijzonder in de Nederlanden, al sinds de middeleeuwen bij Vastelavond, bij kermissen, bij oud en Nieuw(laar), bij verjaardagen,
bij Driekoningen en bij allerlei andere kalenderfeest- en overgangsrituelen. Ze zijn talloze malen afgebeeld en worden vermeld in allerlei beschrijvingen. Wafels eten is altijd een beetje
feesten.
Wafelijzers bestaan in allerlei vormen sinds de middeleeuwen.
Benamingen zoals de wafels a la flamande zijn bijvoorbeeld
al geregistreerd in een kookboek uitgegeven te Nancy in 1768.
Een eerste vermelding van het woord waferyser dateert uit
1383, in een bron over de Vlaamse stad Kortrijk.' Kortom, wafelijzers zijn al eeuwen bekend in onze streken, lang voor Belgie
gecreeerd werd.

ook aan de Belgische kust, wemelt het van de wafelverkopers.
Het succes van deze typische culinaire specialiteit is niet moeilijk
te verklaren: het is moeilijk weerstand te bieden aan de verleidelijke geuren die uitgaan van een vers gebakken wafel. Het
recept voor Brusselse wafels bestaat uit bloem, gist, bruine sulker,
melk, water, boter, zout en natuurlijk geklopt eiwit. De lichtheid
van de wafels wordt vooral bepaald door dit laatste ingredient.
Het mengen van het geklopte eiwit met de andere ingredienten
moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren om een luchtig
deeg te verkrijgen. Brusselse wafels kunnen zo worden gegeten
of bedekt met sulker, slagroom of in het seizoen, met aardbeien.
De Luikse wafels zijn kleiner, meer gesuikerd en zwaarder. De
recepten varieren volgens de streek en worden van generatie op
generatie doorgegeven. Om wafels te bakken is een wafelijzer
onmisbaar. De vroegere gietiperen wafelijzers werden verwarmd
op het gasfornuis of in de bete as van de open hoard. Vandaag
zijn ze vervangen door moderne toestellen met elektrische
weerstanden. "4

Vanwaar komt dan die nauwe associatie tussen 'Belgie' en `wafels'? De doorbraak is duidelijk te situeren in het midden van
de jaren 196o in de Verenigde Staten, heel in het bijzonder te
New York. Om dit te begrijpen moeten we eerst lets zeggen
over wereldtentoonstellingen, een fenomeen dat naar aanleiding van de viering van de vijftigste verjaardag van Expo '58
in Belgie weer volop in de belangstelling staat. Het is bekend
dat die evenementen sinds het midden van de 19e eeuw een
belangrijke, markerende rot speelden in de geschiedenis van
volkscultuur, nationale identiteit en voedse1. 7
In de `marge' van de op moderniteit, vooruitgang, industrie,
technologie en multimedia gerichte universele en internationale tentoonstellingen waren sinds het einde van de ige eeuw
telkens ook bijzondere tegenpolen of alternatieve programmaties te zien: `tijdelijk oude' dorpen, stadswijken of parken,
waar oude gebouwen uit een ver of dicht verleden werden
nagebootst en nagebouwd. Ze voldoen aan kwalificaties als
`schilderachtig' of `pittoresk' en het waren oorden van feesten
en plezier. Het zijn unieke plekken met een functie van liminaliteit. Dit grensbegrip ontlenen we aan Arnold Van Gennep en
Victor Turner die daarmee overgangsrituelen (rites de passage)
verklaarden. Liminaliteit is een speciale zone of tijd, bijvoorbeeld bij een inwijdingsritueel of carnaval, waar het gewone

Tot zover de basisinformatie van de federate overheid, aangeboden in vier talen.

leven even op zijn kop wordt gezet of waar eigenaardige paradoxen worden uitgespeeld (zoals 'authentieke"middeleeuwse'
gebouwen die er maar voor zes maanden staan, maar toch als
authentiek middeleeuws moeten worden beleefd) en waar be-

IN `OUD BELGIP: BELGIAN WAFFLES
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Afbeeldingen van wafels, wafelijzers en vrouwen aan het bak-

langrijke inzichten kunnen worden doorgegeven. Bij liminaliteit hoort ook vaak communicatie met voedsel.

ken gaan erg ver terug in de tijd. Er is een aan Hieronymus
Bosch toegeschreven tekening van een wafelbakster uit het

Een van de interessante casussen die momenteel vanuit het

einde van de 15 e eeuw (Albertina, Wenen). Wereldberoemd is

liminaliteitsperspectief (en met het oog op reflexieve prak-

www.visitbelgium.be

tijkontwikkeling in de erfgoedsector) bestudeerd worden (en
waarover FARO en de Erfgoedcel Brussel publicaties zullen
uitbrengen in 2oo8) is het fenomeen van 'Oud Belgie', `Vrolijk `Pittoresk Belgie' of hoe men die constructies naar
aanleiding van wereldtentoonstellingen in de i9e en 20e eeuw
ook genoemd heeft. Het werd voor het eerst geIntroduceerd in
Antwerpen in 1894, in de vorm van 'Oud Antwerpen'.8 Ook tijdens Expo '58 te Brussel was er een `Vrolijk Belgie', dat voor een
stukje 'Brussel i9oo' of de Belle Epoque evoceerde, maar dat
ook onderdelen had die bestonden uit nagebootste gebouwen
uit de middeleeuwen of de nieuwe tijd.9 Kenmerkend was dat
er veel gegeten en gedronken werd, inclusief wafels en farobier.
De laatste keer dat er zo'n heus Old Belgium werd geconstrueerd was in 1964-'65 te New York. Deze expo kende vele problemen, waaronder het feit dat de manifestatie officieel niet
erkend was als een echte wereldtentoonstelling. Dit betekende
ook dat de officiele nationale participatie in het gedrang kwam
voor vele landen. Belgie was echter sowieso vertegenwoordigd
door de liminele tegenhanger, Oud of folkloristisch Belgie. Ook
rond Old Belgium bestonden er in 1964-'65 allerlei schandalen
en problemen. In elk geval was er een duidelijke link met het
oudere 'Oud Belgie',aangezien een architectenfamilie (namelijk
De Rijdt) die al sinds de jaren 193o in Belgie gespecialiseerd was
in de constructie van tijdelijke historische nepdorpen, ook voor
de aflevering te New York tekende.Ook daarover werd trouwens
uitgebreid geprocedeerd in de late jaren 196o.
Kortom, bepaald niet alles was koek en ei in de 'wereldtentoonstelling' te New York in 1964-'65. Maar zoals uit talloze publicaties uit die tijd en vandaag blijkt, en zoals op allerlei internetfora
te lezen valt, was de Belgian Waffle a lvast een enorm succes. Er
waren diverse families actief, waarbij de familie Vermersch wellicht de meest bekende en representatieve is. Zij bleven ook nog
decennialang hun recept van Belgische wafels aan de vrouw en
de man brengen in manifestaties in New York. Vader Maurice
Vermersch is ondertussen overleden. Zijn dochter woont momenteel in Albuquerque: zij baatte tot begin deze eeuw wafelza ken met 'de' Belgian Waffle uit in New York en elders.

De associatie met Belgian waffles is dus geworteld in een heel
bijzondere'erfgoed'constructie avant la lettre, een hybride nepdorp dat cliches over het Belgisch erfgoed en schilderachtige
beelden opstapelde en commercialiseerde. Die oorspronkelijke

Belgian Waffle werd gebakken met gist en aangeboden met
slagroom en aardbeien. De bezoekers van de New Yorkse expo
waren er dol op. Maar voorheen was die combinatie niet erg
bekend als Belgische of Brusselse wafels. Dit wil niet zeggen
dat voorheen wafels en aardbeien nooit samen werden opgediend. Zo wordt in de correspondentie van de stadhouderlijke
familie van Nederland in het begin van de 19e eeuw in een brief
een heel opmerkelijk tussenzinnetje ingelast: "des gauffres excellentes a la Hollandoise, couverte de fraises, ce qui nous rappella les dejeuners de la foire".1° Dat helpt ons ook niet echt vooruit
in de zoektocht naar een 'Belgische wafel'.

WAFELS ALS BELGISCH SYMBOOL?
Tot de jaren 183o stond Belgie, laat staan Belgische gastronomie, niet op de (culinaire) kaart. Tussen 184o en 186o kwam
er geleidelijk verandering. Brussel werd stilaan een stad met
aantrekkingskracht. Naast vele Franse vluchtelingen werd de
opkomende bourgeoisie graag verwend in restaurants, in het
bijzonder met personeel dat ook in Frankrijk opgeleid was. Heel
de i9e eeuw werd in Belgische restaurants vooral de 'Franse
keuken' geapprecieerd.Tegen 1890 was de burgerij zover dat er
over een 'Belgische gastronomie' gesproken kon worden. Na de
Eerste Wereldoorlog kwamen er meer zogenaamde 'Belgische
gerechten' op de kaarten. Als eerste Belgische kookboek geldt
het in twee ta len uitgegeven L'economie culinaire of Het spoorzame keukenboek van Philippe Cauderlier in 1861. Een voor huisvrouwen bestemde versie verscheen in 1863 als La Cuisiniere/
Keukenboek en was het referentieboek bij uitstek tot de jaren
192o (pas in 1927 verscheen het eerste Ons kookboekje van de
Boerinnenbond). De bronnen waren Franse kookboeken.
Het oudste recept van de zogenaamde Brusselse wafel werd
gepubliceerd door dezelfde Philippe Cauderlier die in 1812 in
sectie 2 — de buurt van de Priemstraat — te Brussel geboren
werd en die in 1887 te Gent overleed. Naast Vlaamsche wafels
werd het recept van Brusselsche wafels gepubliceerd in Pasteien en confituren in 1883 en in La patisserie et les confitures
in 1874. De recepten voor zowel Brusselse als Vlaamse wafels

Als men de foto's bekijkt en de verhalen beluistert, blijkt dat
er in 1964 een interessante naamsverschuiving heeft plaats-

verschenen ook in igio, net als in de bijzondere uitgave over

gevonden. In 'Oud Belgie' te New York, en daarna ook elders op

Mondamine" Cauderlier gebruikte wel weinig bier in zijn be-

het expoterrein, werden de Brussels waffles aangeboden. Daar
werd wel een gelegenheids`merknaam' — Bel-gem — overheen

reidingen, wellicht eigen aan de periode van zijn (Franse) opleiding en activiteiten, waar meer met wijn werd gekookt. Het

gekleefd. In combinatie met de massale aanwezigheid van Belgem wafels in Old Belgium, door de werking van het geurge-

recept van gauffres de Bruxelles of Brusselsche wafels, zoals het
in Gebakken en confituren werd opgetekend, luidt als volgt:

heel smakelijke foto's in tal van kranten en tijdschriften van die
lekkernijen, werd het een zeer grote hit.
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die nu in het Schielandshuis te Rotterdam wordt bewaard. Een

"Meng in eene kastrol 5oo grammen bloem, 25o grammen boter
gesmolten in een halve pint water en eene halve pint melk, so

zesde werd ondertussen gedigitaliseerd. Ondertussen groeit
de collectie nog steeds aan.

grammen zout. Besla goed de bloem, voeg er de 4 eidooiers bij;
laat den deeg een kwartuur rusten. Doe er een snuff gemalen
kaneel in. Besla de vier eiwitten tot schuim, nadat ge er een snuifje
zout hebt bijgevoegd. Giet dit schuim bij den deeg en meng
zorgvuldig dooreen. Bestrijk het wafelijzer met boter en doe het
heeten; ga vervolgens te werk gelijk voor de wafels met room."

Vandaag is de grote hoeveelheid zout er wellicht teveel aan.

In de Atlas van Stolk wordt een prachtige gekleurde gravure
uit 1830 bewaard over de merkwaardige zoektocht naar een
staatshoofd voor Belgie. De titel Iuidt De Belgische troon of het
yolk zonder hoofd. Op de voorgrond zijn zes personen met een
kaars en een lamp op zoek. De quasi-fonetische transcriptie op
deze Nederlandse spotprent maakt duidelijk dat het mensen
uit Belgie zijn: "awel 't is een fameus werk dat zoeken noar ien
ooft, zulle". Op de tweede rij staan elf mannen zonder hoofd.
Er staat ook een troonzetel (omgekeerd) die met de bovenrand
van de rugleuning tegen de muur leunt. De lege troon staat
op het ontbreken van een staatshoofd."Te huur of te koop ter-

Als we dieper in de tijd willen teruggaan om een Belgische
`hoofd-stedelijke wafel' te vinden, komen we in het rijk van de
creatieve historische constructies. Het is bij zo'n demarche de
moeite om dan gewoon terug te gaan naar de beginmaanden
van de Belgische staat in 183o. Zijn er daar sporen te vinden
van wafels, verbonden aan het nieuwe idee dat Belgie een land
kon zijn?
De laatste maanden van 1830 en de eerste maanden van 1831
waren voor de kersverse onafhankelijke staat Belgie erg verwarrend, te meer daar de buurlanden of diplomatieke vehikels
zoals de Conferentie van Londen meer dan een vinger in de pap
hadden en mee over de overlevingskansen beslisten. De grenzen stonden ook nog niet vast. Het Voorlopig Bewind (regering
van negen notabelen) trok de macht deels naar zich toe en een
parlement keurde een grondwet goed. Er was wel geen overtuigend (staats)hoofd. Belangrijk was de zoektocht naar een
koning voor de nieuwe staat. De ene na de andere kandidaat
passeerde de revue, sommigen werden verkozen of benoemd,
maar snel weer afgevoerd of afgewezen (door Londen of Parijs). Uiteindelijk kwam men na veel zoeken, trial and error, uit
bij ene Leopold van Saksen-Coburg, die uit het buitenland werd
aangetrokken en op 21 juli 1831 ingezworen werd als koning der
Belgen. 12 De Franse koning stuurde uiteindelijk niet zijn zoon
(wat diplomatiek onhaalbaar bleek) om koning te worden,
maar wel zijn dochter om met Leopold te huwen en koningin
te worden. Is er in de schemerzone die eraan voorafging, een
spoor te vinden van wafels?
Wie zoekt, die vindt. Zo gingen we te rade bij een van de rijkste
verzamelingen van beeldmateriaal uit de geschiedenis van de
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stond te aanvaarden" is de duidelijke boodschap. Ons interesseren vooral de symbolen op de Belgische troonhemel. Daar
hangt een wafel met daarnaast twee bierglazen! Op het ene
prijkt — in spiegelschrift — het opschrift lambik'. Op het andere
...'Faro'. 13

WAFELS MET FARO ...:
EEN ECHTE WAFEL VOOR DE MAROLLEN
Faro? Dat is een van de weinige echte streekproducten die voor
de regio rond Brussel aangeduid kan worden. Faro is een bier
gebaseerd op lambik. Rond lambik floreert een heel speciale familie van bieren, gebaseerd op een oud productieprocede van
spontane gisting. Het is pas vanaf de 12 e eeuw dat gist werd
toegevoegd aan bieren, in het bijzonder bovengist (schuim)
van een vorig brouwsel. Dit verdrong in Europa op lange termijn de spontane gisting, behalve in de streek rond Brussel en
Halle waar dit procede tot vandaag bestaat.
Voor het basisproduct (sinds de Franse Revolutie, in de Zuidelijke Nederlanden in 1794-'95 lambik genoemd) wordt een
verhouding (die voor het eerst in 1559 werd opgetekend als
combinatie) gehanteerd van twee derde gerst en een derde
tarwe. Dit wordt aan de kook gebracht en dan wordt oude hop
toegevoegd, wat na een spontane gisting fris zurig proeft. De
spontane gisting gebeurt door een reeks wilde Brettanomycesgisten, die in een gebied van ongeveer vijftien kilometer rond
Brussel bijzonder vaak en in gunstige combinaties aanwezig
zijn in de lucht of (vervolgens) in en rond oude gebouwen waar
lambik gemaakt wordt. De brouwactiviteit met spontane gisting was vooral geconcentreerd in de winter wegens minder
brandgevaar en minder infectiegevaar bij de afkoeling van de
kokende wort.' 4 Faro, meerts (laat brouwsel) en lambik werden

Nederlanden: de Atlas van Stolk uit Rotterdam. Het beroemde

de voorbije drie eeuwen met Brussel geassocieerd. Sommigen

beeldarchief is gegroeid uit de nalatenschap van de Rotter-

mengden de zware Iambikwort en de Iichtere meertswort en

damse houthandelaar Abraham van Stolk (1814-'96), die vanaf

lieten dat verder gisten, met als resultant klassieke faro. Ande-

1835 begon met het verzamelen van grafisch materiaal. Dit

ren mengden de uitgegiste lambik en het meertsbier tot faro.

groeide uit tot een collectie van meer dan 150.00o prenten,

Nog anderen voegden kandijsuiker toe om farobier te krijen.
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Detail uit de gravure
van de Atlas van Stolk,
Rotterda m, 183 a

Kortom, faro staat voor vermenging, hybride erfgoed,...
Jef Van den Steen stelde in
2006 in zijn standaardwerk
over lambikbieren dat het
oudste gebruik van het woord
faro als aanduiding van bier
dateert uit 1775,toen brouwer
Van den Cruyce uit Asse een
kerkelijk tiende deel met drie
tonnen faro betaalde. 15 Maar
Van den Steen heeft bier zeker
niet het laatste woord. In een
in 1721 gepubliceerd verhaal
van Jacob Campo Weyerman
(1677-1747) over een edelman
uit Brussel die een flinke som
gewonnen had bij het gokken
`De Belgische troon of het yolk zonder hoofd'. Atlas van Stolk, Rotterdam, 1830
en daarom plots heel populair werd bij vrienden en magen, duikt immers volgende passage op: "Het tafellaken droop
faro opnieuw meer geproduceerd. Het bier wordt tegenwoor-

door den oly van overvloet; peper en zout wert'er minder geacht
dan het stof van 't woest Arabien; en nimmer beschoude de
wanden van zyn slaapsalet eene geweldiger vertiering van Leuvens bier, Faro, Liersche kaves, Hoegaerts en diergelyke Sorbetten
der Dronkaarts." 16 Vierenvijftig jaar vroeger dook er dus al een
spoor van faro op.

dig vaak gefilterd, gesuikerd en gepasteuriseerd (verwarmd
tot boven 60°C: wat gisting voorkomt). In de 21 e eeuw wordt
nog nauwelijks faro geproduceerd. Faro op fles wordt voor de
brede markt geproduceerd door Boon, De Troch, Lindemans of
Timmermans. Faro op vat wordt door De Keersmaecker in Kobbegem geproduceerd en geconsumeerd in het beroemde café
Mort Subite. Er werden diverse pogingen ondernomen om faro

De gouden periode van faro is de 19e eeuw: het was met voorsprong het populairste bier in Brussel in het midden van de 19e

opnieuw op de drankenkaart te zetten. Faro werd zo verbonden met culturele acties, bijvoorbeeld bij de heropening van

eeuw. Faro uit Brussel heeft in de sociale geschiedenis en de
geschiedenis van consumptie en morele economie een heel
speciale rol (en gaf aanleiding tot interessante varianten van
collectieve actie) maar daarop komen we in een van de vol-

de Brusselse Beursschouwburg in februari 2004. En in 2008 bij
de opening van een steunpunt voor cultureel erfgoed. Zuur en
zoet gecombineerd: de koppige smaak van erfgoed

gende nummers in dit tijdschrift terug. In de jaren 1890 was
het aanzoeten van faro nog niet heel gebruikelijk. Toch werd

EEN CREATIEF VOORSTEL: DE DRIESTERRENWAFEL,
DE NIEUWE BELGISCHE HOOFDSTEDELIJKE WAFEL

ook in de tweede helft van de 19e eeuw al suiker gebruikt. Door
de opkomst en het succes van geuze (lambik die in champagneflessen met kurk kan gisten) werden de beste en meest

Naar aanleiding van de eerste Week van de Smaak in Vlaanderen gaf de Erfgoedcel Brussel een bijzonder interessant boekje
uit: Brusselse wafels en lambik worden er na elkaar gepresen-

malse Iambikken daarvoor gebruikt en werden de meer zure
bieren (van mindere kwaliteit) voor faro gebruikt. De cafebazen

teerd.' 7 Ons voorstel is een en ander te combineren in een ge-

probeerden faro te schenken die aangezoet was met kandijsui-

bonden aan Brussel", met hyperlinks naar de geschiedenis.

recht, om een bijzondere en verrassende smaak te creeren,"ge-

Naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling te Brussel in
1935 werd vanaf 1930 nog een grote publiciteitscampagne op

het voordeel had dat de zoetstof niet vergistte. Toch bescha-

touw gezet om faro te promoten en terug aan te sluiten bij de

digde het gebruik ervan het imago van het farobier.

grote dagen van voor de Belle Epoque. Zo ontwierp de schil-

Tegen de jaren 196o werd faro nog nauwelijks geschonken in

der Edgard Tytgat een "getekende geschiedenis van faro en
lambik door de eeuwen" keen. Het is een opmerkelijk staaltje

Brusselse cafes.Vanaf de late jaren1970 (1978 Lindemans)wordt

van spelen met verleden, met middeleeuwse verwijzingen en
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ker. Aangezien dat een vergistbaar suiker is, kon het omgezet
worden in alcohol en koolzuurgas (met ontploffingsgevaar tot
gevolg). Na 1918 vond het gebruik van sacharine ingang, wat
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uitgegooide ankers in 183o. Naast verwijzingen naar de goede middeleeuwse
hertog Jan, is vooral de opmerkelijke

ARO T DU A
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link tussen faro en lambik en de Belgische revolutie erg treffend.
Faro is in heel de periode dat Belgie bestaat bij uitstek een bier dat verbonden
is met de hoofdstad en de onmiddellijke
omgeving. De bij deze bijdrage gereproduceerde gravure uit 183o — over de onzekerheid voor de komst van koning-vader
Leopold I naar Belgie om er de troon te
bezetten en (staats-hoofd' te worden —
gaf een prachtige aanleiding om de wafel, faro en FARO te combineren en aan
de buitenwereld te presenteren.
Er zijn diverse brouwers die faro brouwen en leveren. Voor het openingsjaar
kozen we in FARO om faro van de firma
Girardin te schenken voor recepties en
bezoekers:voora I omdatfrisse zurigheid
een verrassende en originele smaak le-

tt,•

p,'fol

d
pout

vert. Rond de stamvader van dat brouwbedrijf, Franciscus-Alexius Girardin
0847-193o) hangt trouwens een interessante suggestieve waas. Hij was de
zoon van juffrouw Augustine Girardin
(1806-'88) en een onbekende vader. In
de streek leeft het hardnekkige verhaal
dat het kind door een wel heel bekende
onbekende werd gesponsord, aangezien hij in 1874 na zijn huwelijk direct al
een heuse hoeve in Sint-Ulriks-Kapelle
kon kopen: het `hoofd-kwartier' van de
brouwerij. Omdat u het anders niet zou
geloven, citeer ik Jef Van den Steen letterlijk: "het verhaal dat juffrouw Augus-

tine Girardin in Brussel terechtgekomen
zou zijn met de hofhouding die MarieLouise d'Orleans, de oudste dochter van
de Franse koning Louis-Philippe, meebracht ter gelegenheid van hoar huwelijk met Leopold van Saksen-Coburg op
9 augustus 7832. Nog volgens datzelfde
verhaal zou de koning bij deze hofdame
een zoon verwekt hebben, onze Franciscus-Alexius dus".'8 Serendipiteit maakt
het leven aangenaam.

Geschiedenis van Faro en Lambik door de eeuwen heen.© Edward Tytgat

Peter Goossens lichtte zijn recept voor wafels
met faro toe op de opening van
FARO. Vlaams steunpunt
voor cultureel erfgoed vzw. © Frank Bassleer

INGREDIENTEN
130g boter

tog
50g
1/3
1/2
200g
300g
20g
250g

Etiket van faro van de
brouwerij Girardin
.375CL.

Gog

BRUSSELSE
WAFELS

Topkok en smakenvirtuoos Peter Goossens (van het 't
Hof van Cleve) ging de uitdaging aan om op basis van
dergelijke inspiratiebronnen het recept voor een Brusselse wafel op punt te stellen. Dit recept werd prijsgegeven tijdens de schrikkeldag van 2008 (het openingsfeest van FARO) en massaal in de praktijk gebracht op
zondag 2 maart 2oo8 op een Grote Wafelenbak op 't

dooiers
kristalsuiker
vanillestok
eetlepel arachideolie
voile melk
faro-Girardin
gist
bloem
eiwit

eon recept Vail Peter Goossens,
`t Hof van Cleve

WERKWIJZE
- De melkvermirmen mot de volute (40°() en or do gist in oplossen
- 3/4 van de sulker, het bier, de olie en de dooiers toevoegen
- De g.ezet:file Moen ondermengen alsook de g -esmolten bolo- De eiwitten opkloppen met 1/4 van de sulker en voorzichtig onder de massa Apatelen
- ryilekken en E'en our laten rljzen in defrigo
- Bak -ken iii wofrlijZor 2 1 /2 min., uithalen en op rooster' leggen

Vossenplein in de Marollen:"een volksfeest dat culinair
erfgoed doet rijmen met diversiteit en solidariteit".' 9

ilooreelheid per wafel
lepel (louche) inhoud 70 ml. (Go go)

De Marollen: alweer een constructie van formaat,
waar tal van lijnen samen komen, een liminele wijk
en dito mentale constructie, de buurt in Belgie waar je

recept = ± 1 G weds
Il -qfelr)zer MS1110'1'11 met strulier (rug-vet met zwoerd van varken)

ook vandaag nog in vele cafes faro kan drinken, in de
schaduw van het Justitiepaleis en op een boogscheut
van het paleis (van de nakomelingen) van het (eerste)
staatshoofd. Maar die liminele buurtgeschiedenis en
bijbehorende associaties is een ander verhaal

2°

HET
GROTE
MAROLLENDINER

Recept voor een Brusselse wafel met faro van Peter Goossens
B. KIRSCHENBLATT-GIMBLETT, 'Foreword', in: L. LONG, Culinary tourism. Lexington, The University of Kentucky, 2oo4, p.xi-xiv, p.xiii.

2 Zie bijvoorbeeld de film Blue in the Face (1995), de antwoorden op een google-zoektocht of L.
3 Voor een analyse, zie: M.

JACOBS &

HUET,

J. FRAIK1N,'Endives, Brussels sprouts and other innovations', in: D.

Mijn Belgie. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas, 2004, p.33-34.

GOLDSTEIN

& K.

MERLE

(red.), Culinary cultures of Europe. Identity, diversity

and dialogue. Straatsburg, Raad van Europa, 2005, p.75-87.
4 Zie: www.belgium.be .
5 Zie ook de voorpagina van E.

THIELE,

Waffeleisen and Waffelgebdcke in Mitteleuropa. KOln, Oda-Verlag GMBH, 1959; M.

SELLINK,

Bruegel. The complete paintings, drawings

and prints. Gent, Ludion, 2007, p.130-131.
6 De Academie voor Streekgebonden Gastronomie bereidt, in samenwerking met de Erfgoedcel Brussel, een publicatie voor over de geschiedenis van de (o.a. Brusselse)
wafel die later in 2008 verschijnt.
7 Zie P.

VACCARO,

Beyond the Ice Cream Cone. The Whole Scoop on Food at the 1904 World's Fair. St. Louis, Enid Press, 2004; M.

maatschappelijke context van de volkskunde in de lange twintigste eeuw', in: B.

DE MUNCK & W. VAN

BEYEN,

'De massa en het yolk. De culturele en

HOOF (red.), De poppen aan het dansen. Honderd jaar Antwerps yolks-

kundemuseum. Nieuwe visies op erfgoed en musea. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2007, p.15-33.
8 M.

ROOSES

en F. VAN KUYCK, Oud-Antwerpen-Le Vieil Anvers. Brussel, E. Lyon-Claesen, -1894. Voor een analyse, zie de publicaties in voorbereiding rand `Vrolijk Belgie' (FARO en

Erfgoedcel Brussel).
9 A.

LESAGE,

J.W.A.
11

Expo '58. Het wonderlijkefeest van de fifties. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2008, p.219-238.

NABER,

Correspondentie van de stadhouderlijkefamilie 7777-7795. M.Nijhoff,1931,volume 4, p.1800-1807.

Cauderlier. Kok voor burger en koning. Brussel, Academie voor Streekgebonden Gastronomie, 2005,
783o. De scheiding van Nederland, Belgie en Luxemburg. Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2005.

12

R.

13

Atlas van Stalk. Rotterdam,183o, Spotprent nr. 6798.

14 J.

FALTER,

VAN DEN STEEN,

Geuze en kriek, de champagne ander de bieren. Leuven, Davidsfonds, 2006; P.

OUINTENS,

Bier en brouwerijen te Brussel van de middeleeuwen tot vandaag.

Brussel, AMVB,1996.
15

VAN DEN STEEN,

16 J.

Geuze en kriek, p.37 en 44.

CAMPO WEYERMAN,

De Rotterdamsche Hermes, nr. 56,14 augustus 1721, p.391 (www.dbnl.be ).

17 Zie www.erfgoedcelbrussel.be met daarin een interessante bijdrage over Brusselse wafels van: Jo
specialiteiten', Zie bid

VAN DEN STEEN,

VAN CAENEGEM,

`Beroemde, vergeten en verdwenen zoete Brusselse

Geuze en kriek, p.i6o, in het hoofdstuk "gastronomie met spontaan gegiste bieren", de passage over Brusselse wafels en op p.174

het recept voor Brusselse wafel met slagroom en farostroop.
—EN STEEN,

Geuze
euze en kriek, p.125.

19 Het was ook de gelegenheid om een interessant boekje op de markt te brengen: K.

DERUYTER,

Marollengids. Een bilk over, ander en achter de schermen van deze wijk. Gent,

Borgerhoff & Lamberigts, 2oo8.
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Zie alvast het zeer aan te raden artikel van P.

planning, 27 (2007) 3, p.29-39.

VAN DEN EECKHOUT, ' De

stad, haar verleden en de blog. Het imaginaire Brussel in de blog van "Sofei-Vandaemet"', Ruimte en
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Expo '58

1

Bjorn Rzoska & Ans Van de Cotte'

---> Het wonderlijke feest van de fifties?

Voor velen was het eenfeest. Een unieke belevenis. Een ervarir7g orn
nooit te vergeten: Expo '58.
De herinneringen aan de wereldtentoonstelling2 van 7958 zijn bij
heel wat getuigen nog steeds haarscherp. De erfgoedcellen van
Vlaanderen en Brussel gingen in het kader van het project Expo '58.
Back to the Future op zoek naar diegenen die erbij waren. Deze bijdrage goat op zoek naar de meerwaarde van het hele opzet.

2008:

HET JAAR VAN VIJFTIG JAAR EXPO '58

Er valt moeilijk naast te kijken. 2oo8 is zonder enige twijfel het
jaar van vijftig jaar Expo '58. Tijdschriften en kranten struikelen
over elkaar met extra bijlagen en glossy magazines. Radio en televisie zetten de verjaardag in heel wat programma's centraal. Verzamelaars poetsen hun collecties op. Vanuit het oogpunt van het
erfgoedveld is de aandacht voor de wereldtentoonstelling een
goede zaak. De diverse initiatieven die dit jaar, in het kader van het
opnieuw in herinnering brengen van dit wereldevenement, worden opgezet, tonen de enorme diversiteit waarop met het verleden kan worden omgegaan. En waarop het verleden kan worden
ingezet in een actuele context. Niet enkel buurtfeesten, maar ook
fuiven, vertelactiviteiten, wandelingen en websites staan naast
de meer `traditionele' tentoonstellingen en boeken. Dat in veel
van deze initiatieven gebruik wordt gemaakt van de resultaten
van het project Expo '58. Back to the future dat de erfgoedcellen
ontwikkelden, is niet zo verbazend.

HET VERHAAL VAN ONDERUIT
Het stond in de sterren geschreven dat een halve eeuw Expo '58
aanleiding zou geven tot een stevige portie nostalgie. Expo '58verzamelaar Rudolph Nevi presenteert 400 foto's uit zijn collectie
en kleeft er zelf het label `nostalgie' op.3 Het Koninklijk Filmarchief

Volgens officiele cijfers zou 8o % van de bevolking Expo '58
hebben bezocht.© Etienne De Grave

bracht al twee dvd's uit met filmpjes over Expo '58. Het Rijksarchief haalt binnenkort materiaal uit het officiele expoarchief van
onder het stof en bouwt een tentoonstelling in het Atomium.
Op wetenschappelijk vlak zijn er de gekende en gewaardeerde
publicaties rond design en architectuur.4 Ook het officiele denkkader, het modern humanisme, rond de wereldtentoonstelling
werd al uitgebreid onderzocht in een doctoraat.5 Een en ander
zorgt ervoor dat de laatste decennia de beeldvorming rond Expo
'58 gedomineerd wordt door architectuur en design. En dat de
wereldtentoonstelling bijna als vanzelf wordt geassocieerd met
vooruitgang, moderniteit, vernieuwing en toekomst. Deze vaststelling motiveerde alle erfgoedcellen in Vlaanderen om zowat
twee jaar geleden een interstedelijk project op te zetten dat het
eenzijdige beeld zou nuanceren en corrigeren. Anderzijds moest

Maar de meeste herinneringen zijn slap en vormeloos en daarom
fotograferen we wat ons memorabel lijkt. Met iedere klik van het
toestel proberen we het beeldarchief van ons geheugen uit te
breiden."6 Het project Expo '58. Back to the Future snuisterde ook
in de foto- en filmcollecties van de getuigen.Voor het eerst krijgen
we een zicht op de manier waarop mensen zichzelf portretteerden op de wereldtentoonstelling. En op wat ze zich in de toekomst
wilden herinneren van het evenement. Die foto's en filmpjes —die
op www.expo58.eu kunnen worden geraadpleegd — hebben een
heel andere kleur en warmte dan de officiele en reeds gekende
beelden van de expo. Deze laatste waren vooral de beelden waarvan de organisatie hoopte dat ze de toekomstige herinneringen
van de bezoekers zouden kleuren.

dit project een mooie illustratie zijn van de brede werking van erfgoedconvenants.
Gezien de inhoudelijke insteek van het hele opzet, werd al gauw
geopteerd om aan de hand van mondelinge geschiedenis de
wereldtentoonstelling van 1958 van `onderuif te benaderen. Getuigen vinden is immers geen probleem. Volgens sommige officiele bronnen zou ongeveer 8o % van de Belgische bevolking de
wereldtentoonstelling hebben bezocht. Al te vaak zijn projecten
mondelinge geschiedenis gebouwd op zogenaamde `urgentie-interviews' omdat ze vaak rijkelijk laat worden opgezet. Bovendien
blijft de Tweede Wereldoorlog — lange tijd een soort onzichtbare
grens in het historisch onderzoek — een hoge aantrekkingskracht
uitoefenen op heel wat erfgoedvrijwilligers, waardoor vele projecten mondelinge geschiedenis dieper ingaan op de oorlogsjaren.
Maar ook daar zijn we nu stilaan — gedwongen door de natuur —
toegekomen aan de verhalen van de laatste getuigen'.

FOTO'S ALS STOKKEN VAN TOEKOMSTIGE
HERINNERINGEN
Met Expo '58. Back to the Future sluiten de erfgoedcellen aan bij
de verhoogde — en ook internationale — aandacht voor immaterieel erfgoed in het algemeen en mondelinge geschiedenis in het
bijzonder. Enkele honderden getuigen van over heel Vlaanderen
werden gelnterviewd; een systematische aanpak die in het verleden voor andere historische gebeurtenissen vaak ontbrak. Uit
de resultaten blijkt dat elke historische gebeurtenis verschillende
betekenislagen genereert en dat ooggetuigen het bestaande ver-

Jan en Celine in het moderne salon. © Familie Van Hyfte

eerder complexer en rijker maken. Bovendien zijn heel wat getui-

Er zijn opvallende parallellen tussen de foto's uit privecollecties en

genissen illustratief voor de manier waarop mensen herinnerin-

de betrokken getuigenis. Een van de meest sprekende voorbeel-

gen vormgeven en hoe het menselijke geheugen werkt. Daarbij

den in dit kader is het verhaal over de expoboerderij. In 1958 se-

blijkt iconografie een zeer belangrijke rol te spelen. Zoals de Ne-

lecteerde het organisatiecomite een boerenkoppel dat gedurende

derlandse hoogleraar Douwe Draaisma al betoogde, zijn foto's

zes maanden in een modelboerderij ging wonen. Een soort Big

uiteraard niet de herinnering zelf, maar"helpen je wel herinnerin-

Brother avant la lettre in een poging om de kloof tussen stad en

Als herinneringen

platteland te dichten en meer begrip te stimuleren. De foto's uit

sterk en solide waren zou je geen foto's nodig hebben.Ze zouden

de privecollectie van de familie Van Hyfte — die ini958 ook door de

uit zichzelf rechtop blijven staan, zonder stokken of scheerlijnen.

Boerenbond promotioneel werden ingezet — laten het gezin zien

gen op te spannen en overeind te houden.

[...]
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haal niet vereenvoudigen — zoals vaak wordt aangenomen — maar

In de zomer van 1958 stapten de Kongolezen boos
op uit het namaakdorp. Ze waren het
racisme van de bezoekers beu. © Andre Verdren

aan de keukentafel, met de televisie op de achtergrond, in het moderne salon. Vooral het comfort dat ze thuis niet hadden, staat
centraal op de foto's van toen en in de getuigenis van weduwe
Celine vandaag: een wasmachine, een droogtrommel, een televisie, een telefoon en de open keuken. 7

KONGOLEZEN VRIEZEN DOOD OP EXPO '58!
OF TOCH NIET?
Het valt op hoeveel foto's bezoekers maakten van het Kongolese
namaakdorp bij hun bezoek aan de expo. Sommigen poseerden
bij zwarten, die toen nog `negers' werden genoemd. Heel wat
getuigen bevestigen dat ze in Brussel voor het eerst een zwarte
zagen. In 1958 was er echter nog geen sprake van de negatieve
beeldvorming rond de kolonisatie van Kongo, hoewel de eerste
barstjes in het beeld al zichtbaar waren. De afdelingen BelgischKongo en Ruanda-Urundi waren uiteraard vormgegeven door de
kolonisator en illustreerden vooral het — in de ogen van de organisatoren — succesverhaal van beschaving. Een antwoord op de
aanzwellende internationale kritiek.
Onderdeel van de presentatie was een namaakdorp. Of al naargelang van het standpunt, een menselijke dierentuin. De sfeer was
deze van het primitieve, wilde Kongo. De confrontatie schokte

Vandaag is deze overwegend negatief en dat heeft ongetwijfeld
een impact op de getuigenissen. Maar er is meer. In juli 1958, drie
maanden voor het einde, stapten de Kongolezen boos op uit het
namaakdorp. Ze waren de ronduit beledigende behandeling en
de racistische opmerkingen van vele bezoekers meer dan beu. De
confrontatie met een `leeg' dorp — sommigen beweren dat poppen de oorspronkelijke bewoners vervingen — heeft er mee voor
gezorgd dat de gebeurtenissen uit 1897 naadloos overgingen in
de herinneringen van 1958.

DE EERSTE KEER
Het behoort tot de verdiensten van het project Expo '58. Back to
the Future om ook deze unsafe of niet-gecanoniseerde getuigenissen naar boven te hebben gehaald. Het zijn de scherpe kantjes
van het Expo '58-verhaal die ook in het boek van Annick Lesage
en op de website een plaats hebben gevonden.
Net zoals de moeilijke relatie tussen de Vlaamse beweging en
Expo '58. Een verhaal dat al langer gekend was, maar dat door
de nogal eenzijdige focus op de toenmalige taalproblematiek in
de beeldvorming sterk werd gereduceerd. Dat er tijdens de Expo
een Vlaamse dag is georganiseerd waarbij vendelzwaaien en
volksdansen druk werden beoefend, haalt de officiele overzichten

dat verschillende Kongolezen, niet gewend aan het koudere klimaat, het leven lieten in Brussel. Het is boeiend om vast te stellen
dat een incident op de wereldtentoonstelling in 1897, eveneens te
Brussel, namelijk het tragische overlijden van een aantal Kongolezen in het toenmalige Afrikaanse namaakdorp, bijna geruisloos is

meestal niet. De foto's van deze activiteiten passen niet echt in
het plaatje van een wereldtentoonstelling die vooral de toekomst
wilde laten zien. Net zoals de vele foto's van picknickende bezoekers. Immers, er was culinair heel wat te ontdekken op de wereldtentoonstelling: een Praags restaurant, zelfbedieningsrestaurants
bij Liebig en Marie Thumas, zelfs het paviljoen van de Heilige Stoel
had een eigen selfservice. Toch draaiden de verschillende restaurants met verlies en wegens het overaanbod was men na verloop
van tijd verplicht de prijzen te verlagen. Een uitstap naar Brussel
en een bezoek aan de expo was voor een modaal gezin immers
een dure aangelegenheid. Dus bracht de meerderheid gewoon

verhuisd naar het collectieve geheugen rond Expo '58.
Veel heeft te maken met het gegeven dat intussen de beeldvorming omtrent de Belgische koloniale periode sterk is veranderd.

boterhammen mee. Het lijkt er sterk op dat de wereldtentoonstelling kan worden gezien als een grootschalige onderhandeling
tussen traditie en vernieuwing, het verleden en de toekomst.

heel wat bezoekers, zo ook de twaalfjarige Mia Goelenlk had nog
nooit zwarten gezien en ik schrok, maar na een tijdje realiseerde
ik me dat dat geen wilden waren zoals ik me had voorgesteld.
Meer nog, het leek een vreedzaam yolk. En toch durfde ik niet al te
dichtbij komen." 8 Heel wat Expo '58-getuigen zijn ervan overtuigd

"Expo '58 zit bij mij heel diep", getuigt Maria Van Kerckhove. Dat
de wereldtentoonstelling van 1958 diepe sporen heeft nagelaten
in het geheugen van mensen, is niet zo verbazend. Veel heeft te
maken met het gevoel van uniciteit dat nog steeds rond Expo '58
hangt. Dat unieke werd ook bewust door de organisatoren in de
markt gezet. Een nooit geziene mediacampagne, de massale inzet van allerhande promotioneel materiaal en vooral het voortdurende benadrukken van het unieke deed zijn werk bij de tijdgenoten. Aangevuld met 'de eerste keer'— de eerste keer naar Brussel,
je eerste Coca-Cola drinken, het eerste softijsje, de eerste keer het
Atomium zien,...— zorgt ervoor dat heel wat expo-ervaringen diep
in het geheugen van bezoekers en werknemers zijn gesleten.
De televisie in de modelboerderi] op de expo:
ongekende luxe voor het gezin Van Hyfte. © Familie Van Hyfte

Er was culinair heel wat te ontdekken op de Expo, zoals dit
zelfbedieningsrestaurant.© Familie De Smedt

WAT JE ZELF DOET, DOE JE BETER
Niet enkel inhoudelijk, maar ook op het vlak van de ontsluiting
van het verzamelde materiaal zetten de erfgoedcellen breed in. De
projectwebsite www.expo58.eu ontsl u it niet a I leen foto-, film- en
geluidsmateriaal. Bezoekers kunnen thematisch doorheen de getuigenissen surfen. Zelfs de integraal uitgeschreven versies van de

Heeft u nog geen exemplaar van Expo '58. Het wonderlijke feest
van de fifties? Geen nood, hier volgt alvast een voorsmaakje
(P.43-44):

"Ook de 27-jarige Andre Adolf uit Waanrode werkte op de bouw-

interviews kunnen worden geraadpleegd. Maar er is meer. Omdat
de erfgoedcellen ervan overtuigd zijn dat de viering van vijftig jaar
Expo`58 nog heel wat materiaal naar boven zal brengen, is de website voorzien van een interactief luik: je kunt zelf je herinneringen

een busreis van twee uur aan het Paviljoen van Amerika afgezet.

delen en foto's opladen. Op die manier kan www.expo58.eu uitgroeien tot een digitaal archief dat meteen allerhande activiteiten

uur kwam hij weer naar beneden. Zo ging het elke dag opnieuw.

kan voeden:vertelactiviteiten, buurtfeesten,theatervoorstellingen,
maar ook nieuw wetenschappelijk onderzoek. Het is immers duidelijk dat de wereldtentoonstelling nog heel wat onderzoek vergt.
Samen met de erfgoedcellen hopen we met dit project hiertoe alvast een nieuwe aanzet te hebben gegeven.

werf van Expo '58. Hij was timmerman en elke dag werd hij na

Dan klom hij naar het zestig meter hoge platte dak en pas na 9

De boterhammen die zijn moeder had klaargemaakt, at hij
boven op.
Andre:Ten arbeider in het HageIand verdiende 79 frank per
uur lk kreeg op de Expo 35 frank! In het begin was het minder,
maar ik kreeg opslag toen de bazen vernamen dat ik was gaan
informeren op de werf van het Atomium. Er was overal werkvolk
tekort en je kon onderhandelen.'Andre werkte op het platte dak
van het Amerikaans paviljoen in zijn eentje aan de houten behu-

Wat is project Expo'Sa? Getuigentssen ltri Expo betevems Galerijen Coloton

Expo '58: Back to the Future

izing van de 367 lichtjes die als een krans rond de rand zouden
war. let

schijnen. Het werk was niet ongevaarlijk.Andre:`Dat dak was

1.1.11..

nog niet dichtgemaakt en je moest op ijzeren steunbalken lopen
van 8 cm breed, die op een afstand van tachtig cm van elkaar
lagen. Als het vroor was dat enorm glad en elke stap die je deed
vroeg concentratie. En wanneerje continu ambulances hoort
rijden op de werf; dan word je nog voorzichtiger Als ik na zo'n
dag van negen uur weer beneden was, dan liep ik nog op eieren.
Dat zat er zo in geprogrammeerd, ik zou op geen plankje getrapt
hebben.' De ouders van Andre zijn nooit naar het werk van hun
zoon komen kijken. Andre:Daar in het Hageland drong dat niet
door Mijn ouders hebben pas een TV gekocht in 796o, om de
trouw van Boudewijn en Fabiola te kunnen volgen. ik heb voor
de eerste keer een TV gezien op Expo '58!'"
De website met interactief luik: laat zelf uw getuigenis
en foto's achter! www.expo58.eu

Ans Van de Cotte is projectcoordinator Expo '58.
2

Back to the Future

bij FARO — a ns@expoig58-2oo8.be .

Het fenomeen wereldtentoonstelling dateert van -1851 en is de internationale uitloper van enkele nationale exposities die sinds 1756 georganiseerd werden. Voor meer
info zie onder andere P. VAN WESEMAEL,

Architectuur van instructie en vermaak. Een maatschappijhistorische analyse van de wereldtentoonstelling als didactisch verschijnsel

0798-185i-197o). Delft, Delft University Press, 19.97. Een mooi overzicht van i5o jaar wereldtentoonstellingen is het boek van de Nederlandse bouwhistoricus ERIK MATTIE,
World's Fair. New York/Amsterdam, Princeton Architectural Press,1998.
Leuven, Van Halewijck, 2oo8.

R. MAYEUR (red.),
5 J. KINT,

Moderne architectuur op Expo 58:"voor een humaner wereld". Amsterdam, Amsterdam University Press, 2oo6; F. HERMAN &

Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroerders De Coene. 8ojaar ambacht en industrie, meubelen — interieurs — architectuur.

Expo '58 als belichaming van het humanistisch modernisme.

6 D. DRAAISMA,

Kortrijk, Uitgeverij Groeninghe, 2oo6.

Rotterdam, uitgeverij am, 2001.

Waarom het leven sneller goat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen. G roningen, Historische Uitgeverij, 2001, p.51 e.v.

7 Het bewerkte verhaal over de expoboerderij is te lezen in A. LESAGE,

Expo '58. Het wonderlijkefeest van de fifties.

nele getuigenis en meer foto's kun je horen en zien op www.expo58.eu .
8 A. LESAGE, Expo '58, p.179 e.v.

Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2oo8, p.146 e.v. De origi-
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Expo 58. Nostalgie in 400foto's.
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4 De ontsluiting van mondelinge historische
bronnen in Vlaanderen
Vlaanderen kampt momenteel met een achterstand op het vlak
van de ontsluiting van mondelinge historische bronnen. Hoewel
diverse erfgoedorganisaties tat van projecten ontwikkelen die resulteren in mondelinge bronnen, blip de ruime verspreiding ervan uit. Om het oraal erfgoed beter te bewaren, inventariseren,
ontsluiten en valoriseren, startte de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit Gent, met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, het onderzoekstraject
Van Horen Zeggen Ill (VHZ II1)op. Door middel van een gerichte
en kritische bevraging van het erfgoedveld werd de haalbaarheld van een innovatieve, (de)centrale applicatie voor de ontsluiting van mondelinge historische bronnen geevalueerd.
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CONTEXT EN ONDERZOEKSAANPAK
De voorbije jaren zijn mondelinge bronnen sterker onder de
aandacht gekomen via diverse initiatieven waarbij de ontwikkeling van een aantal anlineverhalenbanken in het erfgoedveld
het meeste in het oog springt, zoals bijvoorbeeld de Brugse
Verhalenbank, Brussel Behoort Ons Toe of de Volksverhalenbank.' Het is evenwel belangrijk daarbij te vermijden dat er
ap verschillende, parallelle niveaus dure systemen ontwikkeld
warden voor de ontsluiting van mondelinge bronnen. In dit
stadium openen zich dus misschien perspectieven om sectoren instellingsoverschrijdend en schaalvergrotend te werden
aan een gezamenlijk traject, dat meer mogelijkheden schept
voor een kwalitatieve ontsluiting op langere termijn. De haalbaarheid van een dergelijke applicatie voor digitale bewaring
en ontsluiting van mondelinge bronnen vormt meteen het
centrale Van Horen Zeggen 111-onderzoeksopzet.
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Dit onderzoeksproject werd tussen maart en oktober 2007
uitgevoerd onder coordinatie van prof. dr. Bruno De Weyer, in

samenwerking met het vroegere Vlaams Centrum voor Voikscultuur (nu FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
vzw) 3. De nodige onderzoeksexpertise werd aangeleverd door
de onderzoeksgroepen MMLab (technische componenten) en
MICT (behoeftenonderzoek), beide behorende tot Universiteit
Gent en het Interdisciplinair lnstituut voor BreedBand Technologie (IBBT).
Voor een evaluatie van de huidige situatie inzake ontsluiting
van mondelinge bronnen en het in kaart brengen van de gebruikersvereisten werd geopteerd voor een duale onderzoeksmethode: enerzijds een schriftelijke consultatie van het erfgoedveld, anderzijds werd in een aantal contactmomenten
met de betrokken erfgoed- en archiefinstellingen gepeild naar
de huidige en toekomstige visie inzake het ontsluiten van
mondelinge historische bronnen. Om de resultaten van dit
onderzoek in een internationale context te plaatsen, werd tot
slot ook over de landsgrens gekeken en werden werkbezoeken
gebracht aan enkele relevante buitenlandse onderzoekscentra.
Het zou ons echter te ver leiden al deze bevindingen weer te
geven zodat we ons in dit artikel beperken tot een evaluatie
van de actuele situatie inzake de ontsluiting van mondelinge
historische bronnen in Vlaanderen, een sterktezwakteanalyse
van een in novatief, (de)centraal beheer- en ontsluitingssysteem
voor mondelinge bronnen en enkele slotbeschouwingen.4
DE ACTUELE SITUATIE INZAKE ONTSLUITING VAN
MONDELINGE BRONNEN IN VLAANDEREN
Een eenduidig beeld schetsen van het erfgoedveld inzake mondelinge historische bronnen is geen gemakkelijke opgave. De
discrepantie tussen de diverse archief- en erfgoedactoren blijkt
immers duidelijk uit de hoeveelheid historische opnames, uit
de aangroei en ontsluiting van de collectie en uit de aanwe-

--> grote foto bij het begin van het artikel:
Naar aanleiding van het cultuureducatief luik Vel tegen vel tijdens Corpus Brugge 'o5 en
de tentoonstelling Body Business rond lichaamsverzorging zette Erfgoedcel Brugge een
interviewproject op met kinderen uit Zeebrugge. Deze kinderen interviewden hun grootouders over de badkamergewoontes vroeger en nu. Een compilatie van de interviews is te
beluisteren via de Brugse Verhalenbank. © Stadsarchief Brugge, verz. Brusselle-Traen
Expo '58: Back to the Future is een initiatief van alle Vlaamse erfgoedcellen en
wordt actief ondersteund door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.
Aan de hand van getuigenissen en beeldmateriaal wordt een virtuele geheugenkaart rond de wereldtentoonstelling gebouwd. © Egicarte

zigheid van contextdocumenten en plannen wat betreft digitalisering. Niettemin geven de bevraagde instellingen zeif te
kennen dat mondelinge historische bronnen slechts een marginaal aandeel van de totale collectie uitmaken en geen prioriteit vormen binnen de reguliere werking. 5
In vergelijking met het rijkelijk gestoffeerde archiefwezen dat
duizenden interviews bewaart, beschikken de bevraagde erfgoedcellen slechts over een beperkte collectie mondelinge
bronnen. Maar we zien een wezenlijk verschil wat betreft de
aangroei van de collectie. In tegenstelling tot de archiefsector
wiens collectie historisch gegroeid is en nog nauwelijks geactualiseerd wordt, is een belangrijk aantal erfgoedcellen betrokken bij nieuwe projecten zoals Expo '58: Back to the Future. 6 Of
er nog nieuw materiaal aan de collectie wordt toegevoegd, is
dus meestal afhankelijk van nieuwe projecten (en bijhorende
subsidies), zowel bij de erfgoedcellen als bij andere erfgoedactoren (musea, organisaties en verenigingen) dan wel buiten
het erfgoedveld.
Het belang van contextdocumenten in het archiefwezen is vrij
groot. De koppeling tussen identificatiefiche, bandinhoudsfiche, transcriptie en contract vormt een wezenlijk aspect in het
situeren, identificeren en evalueren van de historische bron.
Een aantal instellingen geeft evenwel aan te (willen) stoppen met het volledig transcriberen van interviews wegens te
arbeidsintensief. Binnen enkele jaren kan spraakherkenningstechnologie een wezenlijk alternatief vormen voor dit tijdrovende proces. In Nederland werden dergelijk technieken in het
kader van het CHora/-traject 7 — zij het met wisselend succes —
toegepast.
Het is cruciaal te vermelden dat de afwezigheid van een contractuele regeling tussen interviewer en geInterviewde en
vooral de gebrekkige voorwaarden inzake consultatie en verspreiding in de bestaande regelingen een uitdaging vormen
voor gemeenschappelijke ontsluiting via het internet. Een
groot aantal contracten is opgesteld in een periode waarin
van het internet nog geen sprake was en laten zodoende geen
opening voor nieuwe vormen van (her)gebruik, consultatie en
verspreiding. Ondanks de enorme waarde van het bewaarde
historische materiaal zorgt de feitelijke toestand voor beperkte

door schenkingen of eigen inspanningen werd opgebouwd.
Het digitaliseren van dergelijke hoeveelheden materiaal vergt
uiteraard een inspanning (tijd, personeel, budget, ...) van de
betreffende instellingen, maar wordt momenteel zelden als
prioriteit binnen de werking aangegeven. Actoren in de erfgoedsector zoals de erfgoedcellen zijn daarentegen pas recent gestart met het registreren van mondelinge historische
bronnen en beschikken in vele gevallen over origineel digitaal
materiaal. De beperktere omvang van deze (analoge) collectie
Iaat ook toe ze in snellere mate te digitaliseren aangezien de
inspanningen daartoe veel beperkter zijn, dan bij de archiefinstellingen het geval zou zijn. Het Iijkt er niettemin sterk op dat
in een eerste fase de nood aan middelen en kennis om de historisch verworven analoge collectie te digitaliseren, sterker is
dan de behoefte aan het opstarten van nieuwe projecten rond
mondelinge geschiedenis.
De grote variatie in het belang dat aan het digitaliseren van
de collectie wordt gehecht, wordt eveneens weerspiegeld in de
mate dat deze wordt ontsloten en publiek beschikbaar wordt
gesteld. Met ontsluiting wordt Kier verwezen naar het door
middel van een classificatiesysteem gestructureerd beschrijven, zodat bronnen snel en efficient kunnen worden teruggevonden door medewerkers en/of externen. Evenals digitalisering is een afdoende en gestandaardiseerde ontsluiting vereist
voor het beschikbaar stellen van mondelinge historische bronnen in een internetomgeving.
Algemeen kan worden gesteld dat de bevraagde actoren een
systematisch en gestructureerd archiefbeleid voeren met de
bedoeling ontsluiting van historische materialen te maximaliseren.
Een adequaat ontsluitingssysteem vereist een gestandaardiseerd metadatamodel of op zijn minst het consistent toepassen van trefwoorden en labels. Het beschrijven van de archiefmaterialen (zowel inhoudelijk als vormelijk) moet tot een
optimale doorzoekbaarheid van de collectie leiden en historische bronnen gemakkelijker uitwisselbaar maken. Binnen de
bevraagde archief- en erfgoedinstellingen worden historische
bronnen doorgaans beschreven aan de hand van gestandaardiseerde modellen als ISAD(G) en ISAAR, al kiest een aantal organisaties er ook voor een eigen systeem te hanteren.

mogelijkheden inzake (her)gebruik van deze bronnen en wordt
de culturele, educatieve en wetenschappelijke valorisatie
enigszins belemmerd.

Toch leeft er een sterke behoefte aan een gestandaardiseerd
systeem voor de inhoudelijke en technische beschrijving van
materialen, met het oog op een betere afstemming tussen de

Hoewel eveneens een belangrijke voorwaarde voor het opzet-

archiefinstellingen, erfgoedcellen en andere erfgoedorganisa-

ten van een online-ontsluitingssysteem blijkt digitalisering

ties. Er moet ook nagedacht worden over de huidige tendens

onvoldoende sterk doorgedrongen in het bevraagde erfgoed-

om historische bronnen eerder oppervlakkig en economisch

veld. Archiefinstellingen bezitten vaak een grote collectie van

te beschrijven. Uit efficientieoogpunt blijkt immers bij de be-

analoge bronnen (beschikbaar op tapes) die in vroegere jaren

vraagde actoren steeds vaker voor summiere en algemene me-

Het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en
Samenleving (KADOC) heeft recent een digitale bewaaromgeving opgezet
met een geautomatiseerd beschrijvingssysteem voor archieven. Bit andere
archiefinstellingen vormt digitalisering van mondelinge historische bronnen
vooralsnog geen prioriteit. © KADOC

tadata gekozen te worden. Extensieve beschrijving van (mondelinge) historische bronnen blijkt met andere woorden geen
prioriteit wegens de tijdrovende en arbeidsintensieve aard.

NAAR EEN INNOVATIEF ONTSLUITINGSSYSTEEM VOOR
VLAANDEREN?
De doelstelling van VHZ III behelst de technische, organisatorische en strategische haalbaarheid van een innovatieve, (de-)
centrale applicatie om de ontsluiting van mondelinge bronnen
in kaart te brengen. Een van de mogelijke gevolgen die een dergelijke applicatie met zich meebrengt, is het opzetten van een
gezamenlijk systeem waarbij mondelinge historische bronnen
over alle archief- en erfgoedinstellingen heen in een zoekscherm worden gekoppeld. Eventueel kan ook de gezamenlijke
opslag van en controle over de materialen overwogen worden.
Binnen zowel de archief- als de erfgoedsector bestaat er grote
eensgezindheid over een maximale beschikbaarheid en consulteerbaarheid van mondelinge historische bronnen. De interesse voor een applicatie die de collecties van voornoemde
instellingen samen doorzoekbaar maakt, is behoorlijk groot bij
de bevraagde instellingen. Het spreekt voor zich dat een gezamenlijke ontsluiting van mondelinge historische bronnen
in een gelijkaardig toepassingsysteem van metadata voorziet.
Het afstemmen van de onderlinge systemen of het hanteren
van een (inter)nationale standaard is dan ook een absolute
voorwaarde voor een gezamenlijk ontsluitingssysteem.
Voor een model van gemeenschappelijke opslag loopt het erfgoedveld evenwel minder warm. De motieven daarvoor slaan
terug op enkele algemene principes van de archivistiek zoals
het herkomst- en structuurbeginsel. Een belangrijk aantal instellingen wenst geen gemeenschappelijk opslagsysteem omdat in dat geval de context waarin de bron ontstaan en gearchiveerd is, dreigt te verdwijnen. Een andere, meer impliciete
reden betreft ongetwijfeld de notie `institutionele controle'
waarbij instellingen de bevoegdheid en beslissingsmacht over

Het feit dat de bevraagde actoren een systematisch en gestructureerd archiefbeleid voeren met de bedoeling de ontsluiting
te maximaliseren, kan ongetwijfeld als een van de grote sterktes worden ervaren. De grote mate van ontsluiting leidt ertoe
dat mondelinge historische bronnen snel en efficient kunnen
worden teruggevonden door interne medewerkers of extern
geInteresseerden.
Binnen de archief- en erfgoedsector bestaat een sterke behoefte aan een gestandaardiseerd model voor het annoteren
van mondelinge bronnen, zowel voor het toekennen van formele als inhoudelijke beschrijvingen. De vigerende ISAD(G)standaard komt immers niet volledig tegemoet aan de vereisten. De huidige tendens om collecties summier en minder
diepgaand te beschrijven dient te worden weerspiegeld in een
complementaire en modulaire metadatastandaard.
Samen met de grote vraag naar gestandaardiseerde metadata
vertoont de erfgoedsector een sterke interesse voor een gemeenschappelijk ontsluitingssysteem voor mondelinge historische bronnen. Het voorstel om de verschillende historische
collecties gezamenlijk beschikbaar te stellen, diverse databanken te koppelen en deze via een zoekscherm te ontsluiten
wordt met veel enthousiasme onthaald door de bevraagde actoren.
De bestaande (voorzichtige) samenwerking tussen de diverse
erfgoedinstellingen, zoals in het kader van specifieke projecten
of catalogi (ODIS, Archiefbank Vlaanderen, ...) vormt alvast een
vruchtbare bodem voor de toepassing van een uniform metadatamodel en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk
ontsluitingssysteem.
Bij zwaktes detecteren we de achterstand inzake digitalisering van mondelinge historische bronnen. Het omzetten van
historisch gegroeide collecties analoge materialen naar digi-

het aanwenden van de collectie op institutioneel niveau wensen te behouden.

tale vorm wordt wegens de specifieke inspanning (tijd, personeel, budget, ...) zeker bij de grote archiefinstellingen niet als
prioritair aangegeven. Het niet-digitaal beschikbaar zijn van

STERKTEZWAKTEANALYSE VAN EEN INNOVATIEF, (DE-)
CENTRAAL ONTSLUITINGSSYSTEEM IN VLAANDEREN

Vlaanderen is evenwel een drempel voor de ontwikkeling van
een gemeenschappelijk digitaal ontsluitingssysteem.

een groot aandeel van de mondelinge historische bronnen in

rangschikken onder de noemers `sterktes' en `zwaktes' terwijI

ontsluiting van mondelinge historische bronnen. Specifieke,

externe factoren beschreven worden onder de noemers `kan-

projectmatige, inconsistente en/of afwezige metadata zor-

sen' en `bedreigingen'. De factoren werden ingevuld op basis

gen voor gebrekkige beschrijvingen, suboptimale ontsluiting,
moeilijke samenwerking met andere instellingen en complexe

van een omgevingsanalyse bestaande uit de schriftelijke consultatie, gesprekken met het erfgoedveld en kennisname van
bestaande literatuur en projecten.

integratie van beheerssystemen.
Een substantiele zwakte in het huidige archiveringsbeleid van

Lo

Het gebrek aan een uniform metadatasysteem vormt een
tweede zwakte in het huidige beleid inzake bewaring en
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We evalueren de haalbaarheid van een innovatieve (de)centrale ontsluitingsapplicatie aan de hand van een sterktezwakteanalyse. Daarin is het gebruikelijk om de interne factoren te

Naar aanleiding van Open Monumentendag 2oo6 liep in Sint-Niklaas het
project Westerbuurt waarbij een tentoonstelling gemaakt werd rond de buurt
vroeger en nu. Met behulp van beeldmateriaal en heel wat interviews
met oude en nieuwe buurtbewoners werd een verrassend beeld
van de buurt opgehangen.© Erfgoedcel Waasland

mondelinge historische bronnen betreft het gebrekkige beheer van de intellectuele en auteursrechtelijke bepalingen die
erop gelden, zodat verdere verspreiding en valorisatie via het
internet niet vanzelfsprekend lijkt.
Bovendien wordt de Vlaamse archief- en erfgoedsector gekenmerkt door een sterke fragmentatie en versnippering. De talrijke en diverse instellingen hebben over de jaren heen eigen
beheer- en ontsluitingssystemen opgezet en eigen praktijken
inzake beschrijving opgebouwd, zodat een gemeenschappelijk ontsluitingsbeleid niet vanzelfsprekend is. Bovendien leidt
dergelijke decentralisatie tot het inefficient aanwenden van
middelen.
Een enorme kans is weggelegd voor maximale beschikbaarheid, consulteerbaarheid, toegang en hergebruik. Gemeenschappelijke ontsluiting via het internet maakt het uniek
erfgoed dat Vlaanderen telt, beter zichtbaar voor diverse
doelgroepen en doeleinden: op wetenschappelijk, educatief,
cultureel, mediatiek, vlak. Een vlot toegankelijk, gebruiksvriendelijk, performant, gestructureerd en geactualiseerd
ontsluitingssysteem kan in belangrijke mate bijdragen tot de
verdere valorisatie van dit immaterieel erfgoed.
Een dergelijk systeem kan eveneens een oplossing aanreiken
voor de huidige versnippering inzake het gehanteerde metadatamodel en kan mogelijk leiden tot een gedeeld model
dat aan eenieders wensen en noden beantwoordt, eventueel geInspireerd door internationale praktijken. Standaarden
moeten zich eveneens aanpassen aan de huidige trend om
mondelinge bronnen summier en economisch te beschrijven.
Een dergelijke gemeenschappelijke, minimale dataset kan bovendien kansen bieden voor een betere samenwerking tussen
de diverse a rchief- en erfgoedactoren, geconcretiseerd in het
eenvoudig uitwisselen van bronnen. Krachtenbundeling kan
daarop leiden tot een betere zichtbaarheid van de waardevolle collectie en kan de representatie van de sector in het educatieve, socioculturele en politieke veld versterken.
De ontwikkeling van een gemeenschappelijk ontsluitingssysteem biedt tot slot een vruchtbare bodem voor het ontwikkelen van nieuwe methodes voor (vol)automatische toekenning van metadata, een probleem waar men binnen de eigen
systemen mee geconfronteerd wordt. Door eliminatie van het
tijdrovende omzetten van bestandsformaten en -dragers kan
eveneens de workflow binnen de bevraagde organisaties ge-

heid van een uniform metadatamodel en de diversiteit van gebruikte bestandsformaten verhogen het risico op een complex
technisch integratieproces.
Ernstige aandacht dienen we ook te besteden aan het behoud
van de samenhang van de verschillende historische bronnen
en de context waarin ze opgenomen, bewaard en ontsloten
zijn. Het reduceren van historische bronnen tot consulteerbare bestanden dreigt afbreuk te doen aan de historische
waarde ervan, die mede beInvloed wordt door de context en
de samenhang met andere collectiestukken.
Bovendien dient de exacte rol van de betrokken actoren nauwkeurig vastgelegd te worden en moet de onduidelijkheid over
de kostenstructuur van het digitaal archiveren en ontsluiten
uitgeklaard worden. Er zijn met andere woorden financiele afspraken vereist met respect voor de relatieve positie van de
diverse instellingen in het erfgoedveld.
Een andere technische uitdaging betreft tot slot de continue
ondersteuning en aanpassing van het gemeenschappelijke
systeem. Systemen dienen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en daardoor bestaat het gevaar op
verstarring van het systeem. Het te ontwikkelen model moet
toekomstgericht zijn en bovenal performant en flexibel blijven.

ENKELE SLOTBESCHOUWINGEN
De huidige situatie betreffende de bewaring en ontsluiting
van mondelinge historische bronnen in Vlaanderen vormt
op bepaalde vlakken een ideaal startpunt voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk ontsluitingssysteem, maar
brengt eveneens enkele fundamentele drempels naar boven
die de verdere toekomst van dit project kunnen bemoeilijken
of zelfs tegenhouden. Het lijkt ons dan ook evident dat aan
deze zwaktes — zoals gebrekkige rechtenregeling en de beperkte digitalisering — een meer dan speciale aandacht wordt
besteed bij de ontwikkeling van een applicatie.
Men kan zich bij dit alles evenwel de vraag stellen of het niet
onwezenlijk is een applicatie te ontwerpen voor de exclusieve ontsluiting van mondelinge historische bronnen? De bevraagde instellingen hebben immers zelf te kennen gegeven
dat deze bronnen slechts een relatief marginaal aandeel van
de totale collectie uitmaken en geenszins prioritair zijn binnen de reguliere archiefwerking. Kan de invalshoek van dit
ontwikkelingsproces niet worden opengetrokken naar het
ruime spectrum van culturele audiovisuele bronnen waarbij

optimaliseerd worden.

niet enkel mondelinge historische bronnen maar meteen ook

Bij de bedreigingen identificeren we de mogelijke incompa-

opvraagbaar wordt gemaakt?

het rijke collectieve geheugen via een zoekscherm opzoek- en
tibiliteit van de huidige systemen. Het hanteren van een gemeenschappelijk ontsluitingssysteem impliceert de integratie

Het moet immers de ultieme doelstelling zijn de diversiteit

van de huidige systemen in een globaal model. De afwezig-

van het Vlaamse archief- en erfgoedpatrimonium in een

Tijdens de winter van 2007/2008 werd de stad Brugge helemaal ondergedompeld in haar cinemaverleden. Naast een lezing,filmvoorstelling en een `cinemaroute' werd het Brugse bioscoopverleden op verschillende plaatsen visueel en auditief belicht. Binnen dit project werden door de Brugse
Erfgoedcel een resem getuigenissen afgenomen. © Stadsarchief Brugge

zoekscherm te ontsluiten; de huidige trend om verschillende

voorhand vastgelegd door een groep experts. Ondanks het

databanken betekenisvol aan elkaar te linken, mag derhalve
niet genegeerd worden. GeInteresseerde gebruikers kunnen

succes van dergelijke folksonornies vrezen archivarissen dat
een ongecontroleerd vocabularium tot inconsistentie en on-

dan 'op z'n Googles' door middel van identieke argumenten
tekst- en mediafragmenten doorzoeken. Het koppelen van

volledigheid leidt. Welke invloed heeft deze paradigmawissel
op de autoriteit van een erfgoedinstelling? En in welke mate
draagt de interactieve participant wezenlijk bij tot maximale

het Vlaamse iconografische, audiovisuele en tekstuele geheugen zou een enorme kans bieden om het huidige versnipperde erfgoedveld in een muisklik samen te brengen.
Een grote uitdaging daarbij betreft ongetwijfeld het ontwikkelen van een gemeenschappelijk metadatasysteem dat
toepasbaar is op de diverse types historische bronnen. Het
beschrijven van bewegende beelden, beeldbanken, tekst,
... aan de hand van een minimale (inhoudelijke en formele)
dataset lijkt inderdaad een onmogelijke en tegelijk massieve
opdracht. Niettemin zijn wij ervan overtuigd dat een globaal
ontsluitingssysteem een belangrijk model voor de toekomst
uitmaakt. 8
Een tweede opmerking betreft de kwestie in welke mate een
nieuwe applicatie voldoende meerwaarde schept tegenover
de huidige systemen. Een aantal archiefinstellingen werkt nu
reeds samen aan bepaalde databanken en ontsluitingssystemen zodat in plaats van een nieuwe applicatie, ook de mogelijkheid voor een extensie op voornoemde systemen minstens
gewogen en overwogen moet worden.
Een gelijkaardige opmerking kan worden gemaakt voor de
betreffende modellen inzake metadata. De huidige ISAD(G)standaard voldoet niet aan eenieders wensen en noden, maar
vormt niettemin een ideaal startpunt voor een vraaggedreven en efficient model. Daarom pleiten we voor een extensie
op de bestaande modellen, zodat compatibiliteit gegarandeerd is.Verder moet de mogelijkheid onderzocht worden om
technische metadata automatisch te genereren, eventueel
zelfs uit spraak zoals bij het Nederlandse onderzoeksproject
CHoral.
Wegens de tijdrovende aard van catalogeren en beschrijven
is er al langer een evolutie merkbaar waarbij buitenstaan-

beschikbaarheid en vooral terugvindbaarheid? 9
De grote populariteit van YouTube of Flickr is uiteraard niet
representatief voor de Vlaamse cultuurprojecten. Toch dienenfolksonomies taxonomieen niet uit te sluiten. Niets belet
immers om een hybride vorm van interactie toe te passen.
Bovendien maakt het semantische web (Web 3.0) langzamerhand opgang. In Web 3.o worden verschillende terminologieen aan elkaar gekoppeld zodat betekenisvermeerdering
optreedt. Van zodra term A gerelateerd is aan term B is het
mogelijk om zoekresultaten naar boven te halen die uitsluitend gekoppeld zijn aan term B, ook al heeft de gebruiker uitsluitend term A als zoekargument gebruikt. In Web 3.o is er
niet alleen meer structuur; door het leggen van betekenisvolle relaties kan de gebruiker ook gemakkelijker en efficienter
in databases zoeken. 1 °
Uit recent onderzoek binnen Vlaanderen blijkt bovendien dat
de virtuele cultuurparticipant wel degelijk bestaat." Met virtuele cultuurparticipant bedoelen we de participant die via
internet en nieuwe media kennismaakt met en zowel actief
als passief deelneemt aan kunstuitingen (zoals in film, theater, muziek, beeldende kunsten) en cultureel erfgoed. Bovenstaande studies tonen aan dat de virtuele cultuurparticipant
niet alleen op zoek is naar culturele informatie, maar ook graag
via het web van kunst geniet. Cultuurparticipatie wordt nog
te vaak bekeken vanuit de fysieke participatie waarbij virtuele
kunst- en cultuuromgevingen niet zozeer als complementair
maar eerder als concurrentieel worden beschouwd.
De digitale ontsluiting biedt een unieke kans om de interesse
in en het gebruik van cultureel erfgoed te stimuleren. Een ruimere bekendheid brengt de rijkdom van het beheerd Vlaams
erfgoed aan het daglicht en leidt tot betere conservatie, in-

ders (vrijwilligers, senioren, ...) worden ingeschakeld bij het
beschrijven van erfgoed. Met de opkomst van Web 2.0 wordt

tensiever gebruik en verdere wetenschappelijke valorisatie:

deze trend evenwel geradicaliseerd en zien we een verschui-

bovendien de publiekswerking van de erfgoedinstellingen
ten goede: nieuwe vormen van beschikbaarheid en een gro-

ving van passieve gebruiker naar interactieve participant.
De gebruiker kan zelf inhoud aanleveren, heeft zeggenschap
over de vormgeving en bepaalt mee hoe iets beschreven

mogelijkheden die voorheen buiten bereik lagen. Het komt

ter aanbod gaan gepaard met het bereiken van een groter en
nieuw publiek.

vingsproces aan waarbij het publiek vrij gekozen trefwoorden
toekent aan bepaalde inhouden. Tags vormen immers samen
geen ontologie, dit in tegenstelling tot taxonomieen waarbij
gebruik gemaakt wordt van een beperkte terminologie, op
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wordt (social tagging). Folksonomies duiden een beschrij-
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Tom Evens en Laurence Hauttekeete zijn beiden verbonden aan de onderzoeksgroep voor Media & ICT (MICT-IBBT), Universiteit Gent, Vakgroep Communicatiewetenschappen. Erik Mannens maakt deel uit van MultimediaLab (MMLab-

www.archiefbank.be

IBBT), Universiteit Gent, Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen.
2

Zie resp. vvvvvv.verhalenbankbrugge.be , vvvvvv.brid bbot.be en www.volkweiTh
len ba nk.be.

3 Dit onderzoeksproject werd uitgevoerd onder coordinatie van de Universiteit
Gent, vakgroep Nieuwste Geschiedenis (prof. dr. Bruno De Wever), met de steun van de erfgoedcellen van Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, leper,
Leuven, Mechelen, Tongeren en het Waasland en het vroegere Vlaams Centrum
voor Volkscultuur (nu: FARO), en i.s.m. AMSAB-ISG, ADVN, KADOC, Stadsarchief
Antwerpen en VRT Geluidsarchieven radio.
4 Het volledige rapport kun je downloaden via vvvvvv. cirorkt.be of wwwe
be.

5 Deze bevindingen lopen parallel met die van
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I

Griet Lebeer'

Op donderdag 73 maart organiseerde FARO voor de museumgemeenschap in Vlaanderen een feestelijke introductie van SPECTRUM-N, standaard voor collectiemanagement in musea: een
historisch mo(nu)ment in de museumgeschiedenis voor Vlaanderen en Nederland. Een dog later, op 74 maart, vond de introductie
aan de Nederlandse museumgemeenschap ploats. SPECTRUM is
een samenwerkingsproject rond kwaliteitszorg dot het mogelijk
maakt beleidsmatig het informatieverkeer binnen collecties en
tussen collecties onderling te bevorderen, te vereenvoudigen en
te standaardiseren. SPECTRUM goat over collectie-informatie en
over alle soorten handelingen van museummedewerkers met

niet duidelijk gedefinieerd, controles worden niet uitgevoerd,
informatie wordt niet (centraal) vastgelegd. Te vaak nog nemen musea genoegen met een organisch gegroeide praktijk
waarin medewerkers elk naar eigen inzicht (een deel van) het
collectiebeheer uitvoeren. Dergelijke praktijk is zeer kwetsbaar
en weinig duurzaam. En wanneer er al een eigen handboek

museumobjecten. Het is kortom een handboek of instrument ter
controle en ondersteuning van het volledige management in mu-

voor collectiemanagement is samengesteld, kan SPECTRUM
heel handig als toetssteen gebruikt worden: zijn er geen aspecten over het hoofd gezien? Zijn bepaalde zaken misschien
efficienter aan te pakken?
Kortom: een gezonde museale bedrijfsvoering begint met een
op directieniveau gestuurd en adequaat uitgevoerd collectiemanagement. Hiervoor is het noodzakelijk terug te kunnen

sea.

vallen op schriftelijke afspraken over werkwijzen (een hand-

Een jaar geleden ondertekenden Culturele Biografie Vlaanderen
(het huidige FARO.Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) en
de Stichting Landelijk Contact Museumconsulenten Nederland
(LCM) de licentie voor het Nederlandse taalgebied voor de vertaling van SPECTRUM, the UK Museum Documentation Standard.
Dit kwaliteitsinstrument, beheerd door Collections Trust (voor-

boek), en op een actueel collectie-informatiesysteem, waarin
of van waaruit alle informatie over elk object beschikbaar en
toegankelijk is.
Aan die behoefte beantwoordt SPECTRUM. Alhoewel SPECTRUM een ingewikkeld acroniem is (Standard ProcEdures for
CollecTions Recording Used in Museums), is de naam SPECTRUM
ook gekozen vanwege de betekenis in ons dagelijkse taalge-

heen MDA, Museum Documentation Association), en tot stand
gebracht met de medewerking van meer dan honderd museumprofessionals, is het Britse handboek voor museale bedrijfsvoering. Dankzij een intensieve Vlaams-Nederlandse samenwerking onder leiding van de redactieraad, en ondersteund door de
minister van Cultuur, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het agentschap Kunsten en Erfgoed, en de Erfgoedinspectie Nederland is de eerste versie van SPECTRUM-N nu klaar voor
gebruik. Daarmee zijn Vlaanderen en Nederland bovendien er
als eerste bij om een vertaalde versie van SPECTRUM op het Eu-

bruik: reeks van verscheidenheden.
Ondanks zijn hoge graad van volledigheid is SPECTRUM geen
afgewerkt maar een organisch product, een open standaard.
Het blijft een document in gedurige ontwikkeling, gestuurd
door de evolutie binnen de museumsector. Het kan ook moeilijk als een standaard worden opgelegd van buitenaf; het is
een attitudekwestie voor elke museummedewerker die verbetering betracht in de dagelijkse werking van het museum en bij
de dagelijkse zorg voor de museumobjecten.

ropese vasteland te introduceren.

GENESE EN GROEI VAN EEN MAGNUM OPUS
`ISO' VOOR MUSEA

Ontstaan en gegroeid binnen de museumgemeenschap is

De potentiele kracht van SPECTRUM ligt in z'n flexibiliteit.
SPECTRUM is zowel geschikt voor grote als voor kleine musea

SPECTRUM het resultaat van een samenwerking tussen museummedewerkers in het Verenigd Koninkrijk. In 1991 startte
het werk aan dit magnum opus om tot een gezamenlijke do-

omdat de standaard zowel breed dan wel beperkt kan worden
toegepast, naargelang de omvang van het museum. Het is dus
een instrument op maat ter deskundigheidsbevordering, voor

cumentatiestandaard te komen. Het werk werd gecoordineerd

het toetsen en optimaliseren van de bedrijfsvoering in musea.
Elk soort museum, hoe lokaal ook, kan ermee aan de slag, of

uit meer dan honderd musea werden ook nog vele andere des-

het nu gaat om traditionele beeldende kunsten, hedendaagse
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door MDA (het huidige Collections Trust) en naast de bijdragen
kundigen geconsulteerd. Dit resulteerde in 1994 in de eerste
uitgave van SPECTRUM, in 1997 in een tweede editie, in 2005 in

installaties, industriele archeologie, of antropologische objec-

een versie 3.o en in maart 2007 in een versie 3.1. Deze recente

ten. leder museum haalt eruit wat het precies nodig heeft bij
de organisatie en de implementatie van de eigen activiteiten

versie werd nu vertaald in een eerste Nederlandstalige SPECTRUM-N versie 1.0, die bovendien, waar nodig, gelokaliseerd is

rond objecten.

in een Vlaamse en een Nederlandse versie. De basis is eenzelfde
document, dat zeer nauw aansluit bij het Engelse moederdo-

Wanneer in musea problemen opduiken, van welke aard ook —

cument. Maar met betrekking tot wet- en regelgeving kan het

van te laat ontdekte schimmeluitbraken in depots tot het niet

niet anders dan deels te lokaliseren omdat juridische materie

meer kunnen traceren van objecten — ligt de oorzaak ervan

niet altijd gelijkloopt tussen Nederland en Vlaanderen/Belgie.

vaak in slecht collectiemanagement: taken en werkwijzen zijn

SPECTRUM is in het Verenigd Koninkrijk intussen al vijftien

Depot Luchtbal,Stedelijke musea Antwerpen. © FARO

een documentatiestandaard; het is een filosofie en een attitude waarmee elke museummedewerker from top to bottom
routinematig werkt. SPECTRUM wordt er niet meer in vraag

variabele procedurestappen. Elke procedure wordt afgesloten
door een uitgebreide literatuurlijst van publicaties en organisaties voor verdere informatie.
Het tweede deel geeft een gestructureerde opsomming van
de informatie die noodzakelijk is om de procedures goed te

gesteld en is ook opgenomen in het onderwijsprogramma van

kunnen uitvoeren. Het gebruik van SPECTRUM wordt duidelijk

het vakdomein museologie. Op het bureau van elke museum-

toegelicht. In een glossarium worden de termen verklaard bin-

medewerker is het handboek terug te vinden, als een instrument dat je kunt raadplegen indien noodzakelijk. Het meest

nen de context van SPECTRUM. Praktische indexen sluiten het
geheel af.

efficient wordt het gebruikt wanneer het aangepast is aan de
concrete en specifieke situatie van het museum, wat er vervolgens toe Ieidt dat er een gelokaliseerd procedurehandboek op
maat ontstaat. 3
SPECTRUM is aanvankelijk uitgegaan van de behoeften op het
vlak van de museale documentatie en heeft daarom ook de verwijzing naar documentatie in haar oorspronkelijke titel. Gedurende het werkproces is echter duidelijk geworden dat, om de
standaard voor documentatie te definieren, het nodig was het
gehele collectiebeheer onder de loep te nemen. Van alle handelingen met museale objecten — bijvoorbeeld binnenkomst,

Een redactie van deskundigen uit Vlaanderen en Nederland,
evenals een aantal medewerkers uit musea en juristen uit
beide landen namen de Nederlandse vertaling in wording
door. Hun bevindingen werden vervolgens tijdens intensieve
redactiedagen bediscussieerd. Krijtlijnen werden uitgetekend,
voorkeurstermen werden gezamenlijk vastgelegd. Bij deze
vertaalfase in het traject werden ook de commentaren van
de testmusea die van in het begin het project hebben °ridersteund, verwerkt vanuit hun ervaringen in de praktijk. Het uitgangspunt bij deze eerste vertaling was dicht bij de basistekst
en structuur van het Engelse moederdocument te blijven, om

bruikleenverkeer, transport of afstoting — moet eerst de meest
wenselijke praktijk in kaart gebracht zijn. Dit werd omgezet in
eenentwintig afzonderlijke procedures (zie kader) die elk een
specifieke activiteit met museumobjecten gestructureerd be-

in een volgende fase de correcties en aanpassingen op te nemen.

schrijven. Om dergelijke procedure naar behoren te kunnen
uitvoeren, is het noodzakelijk de juiste, gedetailleerde informatie over het museumobject te registreren. Op basis daarvan

geleden al opdracht tot een eerste vertaling van de toen actuele versie (de tweede editie), maar kon geen volgende stap in
dit traject zetten omdat MDA (het huidige Collections Trust)

kan dan de collectie-informatiestandaard of de vereiste informatie gedefinieerd worden. Bovendien is het vanuit de praktijk

nog geen standpunt had geformuleerd ten aanzien van het auteursrecht op SPECTRUM. 4 Met de aanstelling in 2 oo4 van Nick

duidelijk geworden dat het essentieel is vereisten vast te leggen met betrekking tot het museumbeleid, met name bij het
beschrijven van deze handelingen met objecten. Zo werd SPECTRUM uiteindelijk veel meer dan een documentatiestandaard:
het werd een standaard voor collectiemanagement. En dat is

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gaf enkele jaren

Poole als directeur van MDA veranderderde de beleidsmissie
van MDA in de stelling dat SPECTRUM een product was, door
en voor het veld ontwikkeld, en dus gratis ter beschikking diende te staan van alle non-profitorganisaties.Vanaf dat moment

dan ook de ondertitel die — uiteraard met instemming van de

werd SPECTRUM gratis downloadbaar vanaf de MDA-website.
Ten aanzien van vertalingen van SPECTRUM nam MDA het-

Engelse collega's — de eerste Nederlandse vertaling meekrijgt:
standaard voor collectiemanagement in musea.

zelfde standpunt in: vertalingen waren van harte welkom en
zouden alle medewerking krijgen.

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
Dit lijvige handboek bestaat uit twee grote delen. In het eerste

In het Verenigd Koninkrijk is de toepassing van SPECTRUM,
sinds vijftien jaar alom verspreid, een van de eisen voor het

deel worden in procedures de handelingen met objecten stap
voor stap nauwkeurig gevolgd en de wijze waarop deze gedo-

Museum Accreditation Scheme. Van de acht basisprocedures
moeten de Britse musea ten minste de minimumstandaard

cumenteerd moeten worden. Elke procedure is opgebouwd

toepassen om geaccrediteerd museum te kunnen worden. Het

volgens een vaste structuur. In een minimumstandaard wordt
precies beschreven wat minimaal bereikt moet zijn om de be-

Nederlands Museumregister en de Vlaamse museale erkenning op basis van het Erfgoeddecreet van 2004 5 zijn verwant

treffende procedure adequaat te kunnen uitvoeren. Voor je be-

aan het Britse systeem van accreditatie. Hoewel de toepassing
van SPECTRUM-N in Nederland en Vlaanderen op dit moment

gint moeten de wettelijke bepalingen geregeld zijn en moet het
beleid in detail zijn vastgelegd om de betreffende handeling te

niet verplicht is, is SPECTRUM-N een instrument dat in het tra-

ondersteunen. Dit is opgesteld in de vorm van een checklist. In

ject naar erkenning goede ondersteuning biedt. In deze verta-

de volgende fase kan de procedure worden opgestart volgens

ling is uiteraard wel aangegeven welke criteria met betrekking
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jaar in gebruik. De implementatie van acht basisprocedures is
er gekoppeld aan de accreditering. SPECTRUM is er meer dan
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Stedelijk Museum Lier© FARO

tot de Nederlandse en Vlaamse erkenning relevant zijn in de
toepassing van een bepaalde procedure.

DE VERTALING IS KLAAR. WAT NU?
De tweede fase — deze van de implementatie — is aangebroken.
De testmusea gaan nu aan de slag met een afgesproken procedure die wordt getoetst aan de praktijk. De commentaren in
verband met correcties, toevoegingen en afwijkingen worden
na afloop van een bepaalde termijn gebundeld en verwerkt in
SPECTRUM-N op de website van FARO en LCM. Implementatie
is een groeiproces en omhelst de geleidelijke verspreiding van
een attitude. Zoveel mogelijk musea worden uitgenodigd om
zowel passief als actief met SPECTRUM-N kennis te maken. De
verspreiding en de communicatie van het product worden voorzien langs de geijkte kanalen van FARO en LCM en via de inzet
van de museumconsulenten. Introducties en trainingen dienen
SPECTRUM-N zo snel mogelijk in de museumpraktijk te helpen
brengen.
Het is vervolgens aan de museumsector — op dezelfde manier
zoals dat in het Verenigd Koninkrijk het geval is — om met wijzigings- en aanvullingsvoorstellen te komen, die dan zullen leiden
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procedures

1.

Voorbereiding inkomend object

2.

Inkomend object

3.

lnkomende bruikleen

4.

Verwerving

5.

Inventaris

6.

Standplaats en verplaatsing

7 Transport
8.

Registratie en documentatie

9.

Conditiecontrole en onderzoek

70.

Actieve en preventieve conservering

77.

Risicobeheer

72.

Verzekering en indemniteit

13. Waardebepaling
14. Audit
Rechten

tot een hernieuwde Nederlandstalige versie van SPECTRUM-N.

76. Gebruik collecties
Wie bij wil dragen aan de ontwikkeling van SPECTRUM-N kan
de websites van FARO (www.faronet.be ) en LCM (www.museumconsulenten.n1) raadplegen voor meer informatie, of kan
contact opnemen via griet.lebeer@faronet.be .Voor alle actuele
informatie aangaande het project, opleidingen en trainingen,
zie eveneens www.faronet.be .

17 Uitgaand object
78. Uitgaande bruikleen
79. Verlies en schade
2o.

Afstoting

21.

Retrospectieve documentatie

Griet Lebeer is kunsthistoricus, consulent Kunst en erfgoed en werkte als projectcoordinator SPECTRUM voor FARO. Daarvoor was ze docent Opleiding Conservatie/
Restauratie aan de Hogeschool Antwerpen en collectiebeheerder van een priveverzameling van een financiele instelling.
2

Excerpten uit

Inleicling van SPECTRUM-N

met dank aan Annette Gaalman, Erfgoed Brabant i.o.

3 Leden van de testmusea en de redactieraad hebben dit kunnen vaststellen aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden tijdens een vruchtbare studiereis naar Manchester en Liverpool in het najaar van zoo-7.
4 In Nederland deed de Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland (SIMIN) van de Nederlandse Museumvereniging onderzoek naar

mogelijkheid en wenselijk-

held van een vertaling van SPECTRUM.
5 Voor wat betreft de museale erkenning in Vlaanderen is in deze eerste versie van SPECTRUM-N uitgegaan van de tekst van het Erfgoeddecreet van 2oo4. Een nieuw
Cultureel-erfgoeddecreet (Decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie cn de subsidiering van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, waarin het Decreet op de
Volkscultuur vani998, het Archiefdecreet van

2002,

en het Erfgoeddecreet van 2oo4zijn geIntegreerd) is momenteel in voorbereiding.

diversiteit I Elke Verhoeven'

--> Uit vele levens gegrepen

"Een project over erfgoed en interculturaliteit", zo klonk het enkele
maanden geleden, "hoe pakken we dat can?" Hoe kun je erfgoed
intercultureel bekijken? Of hoe kun je erfgoed en interculturalitelt combineren? Zo ontstond er langzaamaan een mooi verhaal.
Vlaams minister Bert Anciaux, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en het Minderhedenforum besloten zich te buigen
over wat erfgoed en interculturaliteit voor elkaar kunnen betekenen. Wat groeide is een project dot in Gent gelanceerd wordt en
vervolgens op een tien maanden lange reis door Vlaanderen en
Brussel vertrekt.
ln fusion is een project over erfgoed en interculturaliteit in zie-

kenhuizen met als doel erfgoedorganisaties te laten samenwerken met allochtone verenigingen of te laten werken rond
interculturaliteit. Omdat dit geen gemakkelijke opdracht is en
verenigingen voldoende tijd moeten krijgen om zich een andere
werkwijze eigen te maken, werkt In-fusion met een korte- en
een langetermijnvisie. Op korte termijn ontwikkelt het een centraal rondreizend aanbod dat gedurende tien maanden door
Vlaanderen en Brussel reist. Op lange termijn giet In-fusion alle
opgedane ervaringen in een mooi format waarop alle verenigingen die willen werken rond diversiteit en interculturaliteit, kunnen steunen. Lijkt het nu nog droge kost, de praktijk wijst het
anders uit.

IN-FUSION REIST ROND EN INFECTEERT
Van maart tot december 2oo8 worden tien ziekenhuizen en hun
omgeving geInfecteerd met het ontmoetingsvirus: In-fusion
nestelt zich letterlijk in hun inkomhal en wachtzalen om voorbijgangers te laten kennismaken met bijzondere en gevoelige verhalen over geboorte, pijn, ziekenhuismythes en nog veel meer.
Mouloud vertelt over de snelle beslissingen die hij moet nemen
op de spoedafdeling, Patrick geeft interessante informatie over
hersenschedelmeting en gelaatsuitdrukkingen mee, Luciana
trakteert op een kappersbabbel, Naima en Joris laten het publiek
kennismaken met de verschillende betekenissen van pijn, ...
Eens deze verhalen beluisterd zijn, de personen erachter onrechtstreeks werden ontmoet, wandelt de luisteraar niet meer
als dezelfde persoon naar buiten. Er is lets met hem gebeurd.
Het verhaal heeft hem aan het denken gezet en hij draagt het
op verschillende manieren mee: verontwaardigd, ontroerd, geDe cosmogolem verwelkomt alle kinderen en omwonenden met open handen
en doorkijkhoofd. Op de plaats van zijn hart zit een houten luikje waar boodschappen en verhalen aan hem kunnen worden toevertrouwd.© FARO
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De cosmogolem verhuist een eerste keer en komt aan bij de leerlingen van de Vrije
Basisschool De Mozaiek in Gent. De leerlingen verrasten hem op een feestelijk
onthaal. De cosmogolem zal 4 weken bij elke lagere school
vertoeven waar de leerlingen zullen werken over de thema's van ln-fusion.© FARO

Iijkgestemd, verdrietig, herkennend, ... Of misschien laat het
hem niet direct los omdat het gewoon een mooi verhaal is. Hij
heeft er iets van opgestoken.

Volkskunde Vlaanderen een boekje drukken dat in elk ziekenhuis
wordt uitgedeeld aan kersverse ouders.
Het museum dr. Guislain sloeg de handen ineen met buurthuis

Waarom nu net die keuze voor een ziekenhuis? Een ziekenhuis
is een plaats die iedereen kent en waar iedereen ooit in zijn leven wel eens naartoe moet. Het is als het ware een microkosmos
van de samenleving met eigen regels en wetten waarbinnen iedereen een plaatsje moet zien te verwerven. Die microkosmos
maakt het erg interessant om rond te werken. Hoe gedragen
mensen zich binnen die eigen regels en wetten van een zieken-

De Bloemekeswijk en Wijkgezondheidscentrum De Kiel. Samen
organiseren ze een wandeling door de buurt waarbij de buurtbewoners een voorwerp voor hun raam plaatsen dat ze zeker mee
naar het ziekenhuis zouden nemen. Het blijkt hier te gaan om
een vorm van talisman, die kan bestaan uit een familiejuweel,
een familiefoto, een knuffelbeer, favoriete koekjes, ... Voorwerpen waar mensen zich bij het ziekenhuisbezoek een beetje beter
en geruster door voelen. Daar bovenop ontmoeten de wandelaars plekjes die niet evident zijn voor een doorsnee wandeling:

huis? Welke ervaring nemen ze mee naar huis en welke ervaringen nemen ze van thuis mee naar het ziekenhuis? AIs mensen
met elkaar geconfronteerd worden in een ziekenhuis, wisselen
ze dan iets uit? Leren ze elkaar kennen? Om dit te onderzoeken,
stelde In-fusion zeven brede thema's op: `begin en einde' dat refereert naar geboorte en dood maar ook naar breukmomenten
in het leven, `kinderen en ziekte' wat geen evidente combinatie
is,buderen en gezondheid' als zeer actueel thema,`dag en nacht'
verwijzend naar het ritme van het ziekenhuis,`zien en begrijpen'
ofwel de communicatie in het ziekenhuis, `pijn en medicijn' dat
gaat van placebo's en grootmoeders remedies tot de impact van
een pijnkliniek en pijn op iemands leven,`ziel en Iichaam' dat bij
iedereen allerlei vragen oproept.
Deze zeven thema's geven gelegenheid tot allerlei verhalen. Zo
vertellen twee getuigen per thema vanuit hun beroep of vanuit
een belangrijke gebeurtenis in hun leven over zaken die passen
binnen de thema's. Luciana Di Bartolomeo is al jaren ziekenhuiskapster en doet meer dan alleen een nieuw kapsel aanmeten.
Zij is tegelijk psychologe, luistert, entertaint en stelt mensen
gerust. Ze maakt hen mooi als er bezoek komt en geeft patienten op haar manier een beetje eigenwaarde terug wanneer ze er
door hun ziekte uiterlijk flink op achteruit zijn gegaan. Bij haar
verhaal past de getuigenis van Leon Mokuna, een sporter op
pensioen, die nu anders naar zijn ooit atletische Iichaam moet
leren kijken. Hij verlegt zijn verwachtingen op het vlak van gezondheid en schoonheid naarmate hij ouder wordt.

IN-FUSION LOKAAL
Omdat In-fusion meer wil doen dan alleen verhalen aanbieden,
gaat het elke maand op consultatie bij lokale erfgoedorganisaties en allochtone verenigingen om samen passende activiteiten bij de ziekenhuisverhalen te ontwikkelen. Dit brengt recht-

het kerkhof, een volkscafe, een moskee, ... De weerslag van deze
verhalen verschijnt in foto's in de wachtzaal van het thema `zien
en begrijpen'.
Zo worden op verschillende locaties activiteiten ontwikkeld die
passen binnen de ziekenhuiscontext en waarbij erfgoedorganisaties samenwerken met allochtone verenigingen of waarbij
ze op zijn minst werken rond interculturaliteit. Hoe langer Infusion rondreist, hoe meer het lokale aanbod kan groeien en
hoe groter de ervaring die wordt opgedaan. Het groeiproces is
steeds te volgen op de website www.in-fusion.be .

KOEN VANMECHELEN EN DE COSMOGOLEM
ALS WERELDBURGER
Om kinderen en jongeren bij het verhaal te betrekken, werkt Infusion rond het concept van een cosmogolem naar het ontwerp
van allround kunstenaar Koen Vanmechelen. Een cosmogolem
blijkt een grote houten reus met op de plaats van zijn hart een
luikje waarin kinderen en volwassenen boodschappen, verhalen
en objecten kunnen posten.
De idee van de cosmogolem is afgeleid van de Praagse legende
waarin de Joodse rabbi Low een golem creeerde uit klei om de
onderdrukte Joden in het ghetto te beschermen: hij nam wat
klei van de rivier de Moldau en vormde er een golem mee die hij
tot leven bracht door op zijn voorhoofd het Hebreeuwse woord
voor `waarheid' te schrijven (ameth). Hij beval de golem om de
Joden te beschermen tegen antisemitische aanvallen maar ook
om hen bij te staan in het huishouden, omdat ze hiervoor door
het zware werk geen tijd meer hadden. Sommigen zeggen dat
de golem de Joden enkel verdedigde, anderen beweren dat hij

streekse ontmoetingen tussen de organisaties teweeg die op
lange termijn een blijvende samenwerking kunnen betekenen.

alle niet-joden verslond. In ruil voor het vernietigen van de golem, werden de Joden opnieuw buiten vervolging gesteld. De
golem vluchtte daardoor naar de zolder van de oud-nieuw-syna-

Volkskunde Vlaanderen vzw werkte samen met de dienst Diver-

goge in Praag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit een van

siteit van de stad Gent en vroeg tien mama's met een diverse

de weinige gebouwen in Praag dat niet getroffen werd door een

achtergrond naar wat ze van de geboorte van hun eerste kind

bombardement, zogenaamd omdat de golem de bommen met

hebben bewaard. De antwoorden bleken heel uiteenlopend:
het T-shirt waarin ze zijn bevallen, een doosje van de suikerbo-

zijn reusachtige handen tegenhield. Er is nog een derde versie
van de Praagse legende. Die verhaalt over de golem die zich te-

nen, de eerste sokjes, een plukje haar, ... Van deze portretten liet

gen zijn maker keert. Rabbi Low kon dit voorkomen door een let-

De leerlingen van de derde graad Hout van het Technisch lnstituut
Don Bosco Hoboken maakten op aanwijzingen van Koen Vanmechelen
de cosmogolem. © FARO

ter van het voorhoofd van de golem te wissen. Zo bleef de term
meth achter op het voorhoofd van de reus, ofwel het Hebreeuws
voor 'clood'. Hierdoor viel de reus naar verluidt dood neer op de
grond als een brok klei.

HEEFT HET VIRUS JE GEBETEN,
KOMT IN-FUSION BIJ JE LANGS EN VOEL JE

Het meest interessante aspect aan het verhaal van de golem is
dat hij pas tot leven komt als er woorden in zijn mond worden
`gelegd': de bezieling stopt meteen wanneer de woorden weer
weg worden gehaald. De cosmogolem van Koen Vanmechelen
wordt eveneens bezield door de boodschappen die in zijn luikje
vallen. Daarbovenop is hij een reiziger: hij blijft nooit lang op een
en dezelfde plaats omdat hij van mensen van overal in de wereld
boodschappen wil verzamelen. Het hart van de cosmogolem
staat voor iedereen open en zijn handen zijn geopend om mensen te verwelkomen. De cosmogolem draagt op deze manier van
ontzettend veel mensen lets mee en krijgt de functie van een
wereldburger, een cosmopoliet.
De cosmogolem die voor In-fusion tien maanden lang mee rondreist en allerlei scholen bezoekt, werd met groot enthousiasme
gebouwd door de leerlingen van het Technisch Instituut Don
Bosco te Hoboken. Op dinsdag 18 februari verhuisde hij voor de
eerste keer naar basisschool De MozaIek in Gent, waar de leerlingen hem met muziek en onder begeleiding van de Praagse
legende onthaalden.Tot midden maart blijft de cosmogolem bij
hen staan en bekijken de kinderen de boodschappen uit Hoboken. Op hun beurt maken ze nieuwe kaarten die worden doorgegeven aan de volgende school. Alle boodschappen (teksten,
tekeningen, ...) kaderen binnen de zeven thema's van In-fusion.
Dit geeft de kinderen de kans om te ontdekken wat er bij buren, vrienden, grootouders en anderen werd uitgedeeld bij een
geboorte of wat ze op hun bord kregen wanneer ze ziek in bed
lagen,

JE AANGETROKKEN TOT HET ONTMOETINGSVERHAAL, GEEF ONS DAN EEN SEINTJE EN
DAN NEMEN WE CONTACT MET JE OP.

IN-FUSION.
ONTMOETEN IN HET ZIEKENHUIS
GENT — AALST — KORTRIJK — GENK BRUSSEL — LEUVEN — BRUGGE —
MECHELEN — ANTWERPEN

In-fusion is een intercultureel-erfgoedproject dat gegroeid is uit
een initiatief van Vlaams minister Bert Anciaux en dat werd uitgewerkt door het Minderhedenforum en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het wil een nieuwe manier van
denken over erfgoed en interculturaliteit teweegbrengen: het
laat zien dat erfgoed en interculturaliteit ongemerkt in al onze
gedragingen en gewoontes aanwezig zijn. Erfgoed en interculturaliteit worden getoond zoals het is: altijd aanwezig en als je
er niet bij stilstaat is het bijna onzichtbaar. Als je dan toch even
de moeite doet om stil te blijven staan bij het dagdagelijkse ontmoeten, dan besefje pas hoe fusion we allemaal zijn.
In-fusion start medio maart 2008 in Gent en houdt Vlaanderen
en Brussel in de ban tot het einde van het jaar. Loop je zelf een
komen. Kun je er niet bij zijn, wees dan niet ongerust. Via de
website www.in-fusion.be blijf je steeds op de hoogte.

1 Elke Verhoeven werkt bij FARO als projectcoordinator In-fusion. Ze is kandidaat in de Geschiedenis en licentiaat Antropologie—elke.verhoeven@in-fusion.be .
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ziekenhuis binnen, laat het ontmoeten dan rustig over je heen-

publieksonderzoek

I

Jeroen Walterus

Publieks- en cultuurparticipatieonderzoek
meer clan ooit
op de agenda
4 Casestudie publieksonderzoek Erfgoeddag
Na een introductie op de thematiek van het publieks- en participatieonderzoek goon we in een eerste deel van dit artikel in op
twee best practices die een globale aanpak voorstaan van `pablieksonderzoekstrajecten': de Kwaliteitsmonitor archieven (Erfgoed Nederland en partners) en het Gebruikersonderzoek openba re bibliotheken (VCOB). Daarna brengen we verslag uit van het
publieksonderzoek dat werd uitgevoerd tijclens Erfgoeddag 2007

INLEIDING
Publieks- en oak participatieonderzoek (zie kadertekst voor
meer uitleg) zit weer in de lift, zo hoar je hier en daar. Maar eigenlijk is het nooit weggeweest: aan een gestaag tempo warden door cultuurinstellingen en onderzoeksgroepen rapporten
geproduceerd die op een of andere wijze bijdragen aan een
beter inzicht in 'het (eigen) bezoekerspubliek' of 'de cultuurparticipant'. In het kader van een kwaliteitsvolle werking of
strategische planning wordt van cultuurinstellingen overigens
verwacht dat ze weten voor wie ze werken, wie hun bezoekers
zijn, hoeveel en waarom die bezoekers participeren, enzovoort.
Het cultuurbeleid van de voorbije jaren legt bovendien sterk
de klemtoon op cultuurparticipatie, en minister Anciaux Ianceerde recent het Participatiedecreeti: "Cultuurparticipatie en
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culturele competentie zijn kernbegrippen in het Vlaamse cultuurbeleid, waarbij drie doelstellingen warden vooropgesteld:
participatieverdieping, -vergroting en -vernieuwing. (...) Cultu-
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rele competentie moet warden bevorderd en verruimd, zodat
de kansen van het individu op een autonoom bestaan vergroten en van hen kritische, actieve deelnemers aan een open, democratische samen 'eying ma ken."

Enige jaren geleden werd Re-Creatief Vlaanderen 2 opgericht
om een breed survey op te zetten rand cultuurparticipatie en
om vooral kwantitatieve gegevens rand cultuurparticipatie te
verzamelen. Deze survey Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-

2004 heeft een aantal kerncijfers en een reeks publicaties 4 opgeleverd en wordt in 2008-2009 quasi identiek herhaald. Door
het opnieuw opnemen van de kernvragen rand kunsten- en
erfgoedparticipatie in de nieuwe participatiesurvey kunnen
verschuivingen in de tijd warden gedetecteerd, zo wordt gesteld.
Ook in de erfgoedsector is publieksonderzoek een ruim gehanteerde onderzoekstechniek: zo organiseerde Culturele Biografie Vlaanderen (nu: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel
erfgoed) in november 2003 een symposium Publieksonderzoek...
en dan?5. Sindsdien zijn nog ettelijke publieksonderzoeken
`van de band gerold' bij diverse erfgoedinstellingen en -organisaties. Maar het gaat hierbij over het algemeen om individuele onderzoekstrajecten, die meestal een eenmalig karakter
hebben. Daardoor schieten ze dan oak meestal te kart in wat
fundamenteel is voor dit type van onderzoeksacties: vergelijkbaarheid en herhaling (in de tijd). De meeste onderzoeksresultaten zijn door hun stand-alone-aanpak onderling niet
goed vergelijkbaar (verschillende vraagstellingen, afwijkende
(steekproef)selectiemethodes, andere verwerkingsmethodes
en dito rapportagevormen) en warden meestal maar een keer
uitgevoerd, zodat er oak geen evolutief beeld kan warden geschetst. Globaa I komt dit de representativiteit en kwaliteit van
deze publieksonderzoeken niet ten goede.

IVAAR T

Erfgoeddag 2007 in de praktijk.© Fotografische Dienst Stad Brugge
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FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed plant, Wit

PUBLIEKS- OF PARTICIPATIEONDERZOEK:
KORTE SITUERING

jaar na het symposium Publieksonderzoek... en dan? op 6

Bij publieksonderzoek worden de bezoekers (de participanten)

november bij FARO een nieuwe studiedag over de thematiek

van een instelling, een evenement, en dergelijke bevraagd met

van publieksonderzoek. Daarin willen we de huidige status

als voomaamste bedoeling inzicht te verwerven in het eigen

van het onderzoek demonstreren met een aantal cases, dieper

bezoekerspubliek. Een participatieonderzoek richt zich op de

ingaan op specifieke methoden en op zoek gaan naar ant-

gehele Vlaamse bevolking, zowel participanten als niet-parti-

woorden hoe we voor de erfgoedsector(en) een meer globale,

cipanten, om de mate van participatie (en non-participatie) te

kwaliteitsvolle en geIntegreerde aanpak van publieksonder-

`meten'.

zoek kunnen nastreven.

Over het algemeen wordt enkel een representatief staal bevraagd aan de hand van een steekproef. Essentieel daarbij is dat

Hou alvast www.faronet.be in het oog voor meer info!

de steekproefgroot genoeg is om representatieve resultaten
te bekomen, dat wil zeggen dat de resultaten geldig zijn voor
heel de beoogde populatie die men wil onderzoeken (bv.alle

BEST PRACTICES

Vlamingen, of alle bezoekers aan Erfgoeddag).

Een interessant voorbeeld in de archiefsector is de in Vlaanderen en Nederland lopende Kwaliteitsmonitor dienstverlening
archieven6 . Dit is een overkoepelende, tweejaarlijkse publieksbevraging van de gebruikers van archiefdiensten. Dankzij de
kwaliteitsmonitor krijgen archieforganisaties inzicht in het
profiel van hun gebruikers en kunnen ze nagaan in hoeverre
de huidige dienstverlening beantwoordt aan de behoeftes van
de bezoekers. Doel van dit publieksonderzoek is om inzicht te
krijgen in het profiel van de bezoekers, de waardering van de

Er bestaat een heel scala van methodes en variante toepassingen die gemobiliseerd kunnen worden om kwantitatieve en
kwalitatieve surveys op te zetten. Naast de klassieke schriftelijke (ook online) enquete (via de post, ter plaatse,...), kan men
ook (diepte)interviews afnemen,groepsgesprekken organiseren,
polls of opiniepeilingen houden, of een combinatie van technieken hanteren. Men kan ook aanvullende analyses op basis van
bestaand materiaal verrichten (bv. uitleningen in bibliotheken,
aankopen in winkels) en observaties uitvoeren (bv. registreren
hoeveel personen een audioguidegebruiken).
De verzamelde kwantitatieve gegevens worden geanalyseerd,
meestal met behulp van statistische programma's (bv.SPSS), of
onderworpen aan een kwalitatieve analyse (interviews).
Voor een standaard publieksonderzoek lopen de kosten snel op,

bezoekers voor de dienstverlening en het belang dat de bezoekers hechten aan de verschillende onderdelen van de dienstverlening. Het onderzoek moet de deelnemende archieven in staat
stellen de sterke en zwakke punten van de eigen dienstverlening
te traceren (diagnose), zodat, waar nodig, verbeteracties kunnen
worden uitgevoerd. De deelnemende instellingen ontvangen
ieder een overzicht van de eigen resultaten, afgezet tegen de
resultaten van alle deelnemers samen. Er wordt ook een globaal
rapport afgeleverd. Opgestart in 2000 door DIVA, werd vanaf

aangezien surveys over het algemeen zeer arbeidsintensief zijn.

2oo5 de kwaliteitsmonitor tweejaarlijks ingesteld en sinds 2oo7
zet de nieuwe koepel Erfgoed Nederland7 deze traditie verder.

Gezien de benodigde expertise, roept men meestal de hulp in

Voor Vlaanderen nam Culturele Biografie Vlaanderen de coordi-

van gespecialiseerde bureaus of onderzoekscentra.

natie op zich. Het rapport' voor 2oo7 werd in december gepresenteerd, de volgende fase wordt verwacht in 2oo9. Een vergelijkbaar initiatief als deze Kwaliteitsmonitor archieven zou ook
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gelijkbaar te houden om een zo breed mogelijk perspectief op

De hierin voorgestelde methode en werkwijze kan model staan
voor een meer gecoordineerde en geIntegreerde vorm van publieksmonitoring voor de instellingen in de erfgoedsector, rekening houdende met de verschillen tussen bepaalde subsectoren.
De kunst bestaat er dan in de gegevens maximaal onderling verpublieksparticipatie te ontwikkelen voor de globale erfgoedsec-

Een interviewsituatie in de praktijk
www.erfgoedsite.be

tor. Het is daarbij belangrijk ook het wetenschappelijke niveau
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te bewaken, door het inschakelen van de nodige expertise.

Recent werd er een publieksonderzoek uitgevoerd bij een van
de meest zichtbare publieksevenementen in de erfgoedsector
in Vlaanderen: Erfgoeddag. De resultaten worden hier kort ge-

Maar het kan nog omvattender: het voorgaande traject houdt
bij manier van spreken op na de rapportage van de cijfers en
het formuleren van adviezen over de verbetering van de dienstverlening. Verder moet elke instelling min of meer zeif bepalen
hoe om te gaan met de resultaten en adviezen. Dat is eigenlijk onvoldoende: op basis van de gegevensverzameling zouden
ook globale strategieen kunnen worden geformuleerd en uitgevoerd. Publieksonderzoek is immers vooral een instrument
voor de ontwikkeling van een integraal publieks- of marketingmanagement, of, anders uitgedrukt, het is een middel om
structureel en doelmatig te werken aan (publieks)participatie.
Een best practice van zo'n globale aanpak is het grootschalige
gebruikersonderzoek dat het VCOB9 voor de openbare bibliotheeksector uitvoerde samen met de onderzoeksgroep TOR van
de VUB. In de eerste helft van 2004 hebben ruim 32.000 bezoekers van 165 Vlaamse openbare bibliotheken deelgenomen
aan een grootschalig sociaal-wetenschappelijk gebruikersonderzoek. De uitgebreide vragenlijst peilde onder meer naar het
bibliotheekgebruik, naar de tevredenheid en verwachtingen
van de klanten, hun uitleengedrag en vrijetijdsbesteding. Via
een beveiligde websitel° krijgen de deelnemende bibliotheken
zeif toegang tot het eigen cijfermateriaal en de eigen rapporten. Van alle deelnemende bibliotheken werden gedurende dezelfde periode ook alle uitgeleende materialen geregistreerd.
De combinatie van sociodemografische profielen en de uitleengegevens levert een schat aan informatie op, die ook volledig

presenteerd en er wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten van deze casus.
Erfgoeddag was in 2007 toe aan de inmiddels zevende editie. 12 Er werd nog nooit een systematische bevraging van het
bezoekerspubliek georganiseerd. De erfgoedsector — in het
evenement vertegenwoordigd door een stuurgroep met afgevaardigden van elke subsector13— en de coordinatie Erfgoeddag
wensten een beter inzicht te verwerven in het bezoekerspubliek van Erfgoeddag, onder andere met het oog op het uitzetten van de strategische Iijnen voor de toekomst. Daarom
werd op 22 april 2007 in samenwerking met het bureau TNS
DIMARSO een publieksonderzoek uitgevoerd op veertig locaties waar Erfgoeddag plaatshad. Er werd met het Coordinatiecentrum Open Monumentendag samengewerkt aan een
eenvormige bevraging die ook toegepast werd tijdens de Open
Monumentendag (OMD) van 9 september 2007. De gegevens
van beide surveys zijn dus onderling vergelijkbaar.
OPZEf EN ORGANISATIE VAN

OEK

Het onderzoek werd begeleid door een ad-hocbegeleidingsgroep14, die vertrok vanuit een viervoudige vraagstelling:
• wie zijn de bezoekers van Erfgoeddag (sociodemografische
samenstelling)?
•

op maat van elke bibliotheek kan worden aangeleverd. Deze
informatie werd vervolgens gebruikt om onder andere een globale marketing- en communicatiestrategie uit te werken voor

wat spreekt hen aan in Erfgoeddag, wat is hun `perceptie'
van het evenement?

•

hoe informeren zij zich over Erfgoeddag (gebruik informatieka na len)?

de openbare bibliotheken en resulteerde in een marketingplan.

•

hoeorganiseren zij hun bezoekaan een erfgoeddagactiviteit/
-locatie?

Het hele traject duurde ongeveer twee jaar.
Het mag duidelijk zijn dat globale trajecten als hiervoor be-

De onderzoeksvragen werden omgezet in een model van vra-

schreven, waarin hele (sub)sectoren worden meegenomen, niet

genlijst, dat ter advies werd voorgelegd aan dr. Henk Roose

alleen veel efficienter en kostenbesparend zijn (dankzij schaalvergroting en kostendeling), maar ook een veel grotere impact

(Universiteit Gent en medewerker van Re-Creatief Vlaanderen). De vragenlijst werd vervolgens door DIMARSO omgezet

kunnen hebben, op voorwaarde dat er ook een `post-traject' ge-

naar een formaat voor een mondelinge-interviewsituatie. De

koppeld wordt aan het onderzoek. Met andere woorden, aan de
hand van de resultaten moet er ook overgegaan worden tot im-

interviews werden opgevat als een exit poll: aan de uitgang
van elke locatie werden de bezoekers na hun bezoek aan die

plementatie van `verbeterprojecten' inzake dienstverlening en
publiekswerking binnen de participerende instellingen of kan er

locatie willekeurig geselecteerd (aselecte steekproef) en face
to face ondervraagd. De locaties werden op basis van een aan-

gewerkt worden aan een integraal marketingplan op sectorni-

tal criteria uitgekozen door de opdrachtgever in samenspraak

veau.Tot slotte, als milde vorm van `agendasetting', draagt deze
aanpak ook bij tot de inspanningen om de erfgoedsector(en)

met DIMARSO. Niet alle bezoekers werden ondervraagd, enkel

beter te `monitoren', en kan dit soort processen in overleg met

meerderjarige, Nederlandstalige bezoekers van achttien jaar of
ouder kwamen in aanmerking. Er werden op veertig locaties in

de betrokken overheid gebeuren. Het is hierbij uiteraard van

het totaal 1.192 bezoekers geInterviewd.

Vlaamse administratie (APS", VRIND, ...) om meegenomen te
worden in het globale statistische apparaat.
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belang dat deze verzamelde gegevens doorstromen naar de

Een face-to-face-interview op locatie is geen diepte-interview.
De bedoeling van deze bevraging is op een snelle en efflciente
manier een groot aantal feitelijke gegevens te verzamelen. De
gemiddelde duur van een interview is slechts zes minuten. De
geInterviewde bezoekers hebben zich niet voorbereid op deze bevraging en hun antwoorden zijn spontaan en bondig. Complexe
vraagvormen zijn in deze onderzoekscontext minder aan de orde.
Desondanks hebben we getracht een maximum aan gegevens te
genereren met een onderzoekstechniek die het niveau van een
standaard `straatenquete' of poll overstijgt. In het bestek van dit
artikel kunnen we onmogelijk alle resultaten van het onderzoek
meegeven. We verwijzen daarvoor naar het rapport's en vatten
hierna de belangrijkste resultaten samen.
--> WIE ZIJN DE BEZOEKERS VAN ERFGOEDDAG?
Er werd een beperkt aantal personaliagegevens verzameld, op
basis waarvan we een globaal beeld kunnen schetsen van het bezoekerspubliek.
• Er nemen lets meer mannen dan vrouwen deel aan Erfgoeddag, maar het verschil is heel klein.
De gemiddelde leeftijd van de (volwassen) bezoekers bedraagt
53,8 jaar. Voora I de leeftijdsgroep van 4o tot 75 jaar vormt het
zwaartepunt in het bezoekerspubliek. Jongere leeftijdsgroepen (18-24 en ook 25-39 jaar) participeren relatief gezien minder dan de oudere generaties. Het fenomeen dat tweeverdieners met jonge kinderen en een druk leven sneller afhaken in
culturele participatie is ook in andere onderzoeken
vastgesteld.' 6
Hogeropgeleiden (hoger en universitair onderwijs) vormen het
gros van het bezoekerspubliek en zijn proportioneel oververtegenwoordigd in vergelijking met hun aandeel in de Vlaamse
(actieve) bevolking. 17 Opleidingsniveau is dus ook voor Erfgoeddag een determinerende factor of graadmeter voor participatie, zoals in onderzoek over cultuurparticipatie in het algemeen
wordt vastgesteld.
•

De helft van de bezoekers werkt, een derde is gepensioneerd,
wat ook samenhangt met de relatief hoge leeftijd.
Een doorsnee bezoeker komt alleen of met de partner, slechts
circa een op de tien beschouwt Erfgoeddag als een `geschikte
familie-uitstap' en brengt de (klein)kinderen mee.

resse voor `geschieden is', het verleden' of 'het erfgoed' de drijfveer
te zijn om deel te nemen aan Erfgoeddag. Die interesse is in vele
gevallen gekoppeld aan persoonlijke herinneringen aan een bepaalde locatie, buurt of streek. Gevoelens van `nostalgie spelen
hierin een belangrijke rol: heel wat bezoekers refereren expliciet
naar hun emotionele band met een verleden dat gelinkt is aan de
locatie of activiteit die ze bezoeken. Hier vinden we in summiere
vorm heel wat elementen terug rond existentiele, manifeste of
latente nostalgie zoals deze uitgebreid beschreven worden door
Pascal Gielen in zijn studie De onbereikbare binnenkant van het
verleden.i 8 Daarin werden een honderdta I diepte-interviews afgenomen bij bezoekers van een tiental erfgoedinstellingen, waaruit
bleek dat er diverse vormen van nostalgie konden worden teruggevonden in de individuele beleving van erfgoedparticipanten.
Ook bij Erfgoeddag is `nostalgie' als individuele drijfveer van participatie blijkbaar (zeer) sterk. Er is verder een grote diversiteit van
(individuele) redenen waarom men naar Erfgoeddag komt. De
overgrote meerderheid van de bezoekers cultiveert trouwens een
heel positieve perceptie van Erfgoeddag, en vindt dat het evenement aan de verwachtingen voldoet.
DE ORGANISATIE VAN HET BEZOEK
Uit de bevraging kwamen een aantal opvallende elementen
naar boven. Zo beslist bijna de helft van de bezoekers pas tijdens het weekend van Erfgoeddag zelf welke locatie/activiteit
ze gaat bezoeken. 63 % van de bezoekers bezoekt meer dan een
locatie op Erfgoeddag. De duur van een bezoek bedraagt gemiddeld 44 minuten. Voor 46 % van de bezoekers was het de eerste
keer dat ze deelnamen aan Erfgoeddag, terwijl 89 % stelt ook
volgend jaar deel te zullen nemen aan Erfgoeddag. Men kan dus
stellen dat Erfgoeddag er blijkbaar wel in slaagt haar`klanten te
binden' aan het evenement, althans wat hun spontane intenties
betreft. 74 % heeft overigens ook al deelgenomen aan de Open
Monumentendag. In september 2007 werd in samenwerking
met DIMARSO een gelijkaardige bevraging uitgevoerd bij de bezoekers van OMD: daaruit blijkt dat 32 % van de bezoekers van
OMD al eens aan Erfgoeddag heeft deelgenomen. Op het eerst
zicht lijkt er dus nog een reservoir van potentiele bezoekers te
bestaan voor Erfgoeddag.
De helft van de respondenten woont in een 1°km-zone rond de
locatie, een vijfde legt meer dan dertig kilometer of om de locatie

- WAAROM DE BEZOEKERS NAAR ERFGOEDDAG KOMEN

te komen bezoeken. Globaal bevestigen de patronen de theorie

De bezoekers participeren vooral aan Erfgoeddag omwille van de

van de `3okm-zone", die stelt dat het gros van de activiteiten

locaties die bezocht kunnen worden. Erfgoeddag lijkt in die zin
wel wat op het zusterevenement Open Monumentendag, waar

waaraan cultuurparticipanten deelnemen, binnen een zone van
dertig kilometer rond hun woonplaats ligt. De meeste bezoekers

de locaties centraal staan, alhoewel er ook een aantoonbare link

werden gesensibiliseerd via de kranten of via gedrukte publiciteit

met het jaarthema verwacht wordt. De eventuele gelegenheids-

(affiches, brochures en flyers), eerder dan door de tv- of radiospots.

activiteiten ter plaatse lijken veeleer secundair en ook het thema
of de gratis toegankelijkheid lijken geen doorslaggevende rol te

Voor het consulteren van het programma blijkt dat zowel de Ian-

spelen in de motivatie. Verder blijkt vooral een algemene inte-

bruikt worden. Een vijfde consulteert de website en opvallend: 36

delijke als regionale brochures in min of meer dezelfde mate ge-

Kinderen aan de slag in het
museum op Erfgoeddag.
Foto: Caroline van Poucke. © FARO

% consulteert geen enkele informatiebron en maakt dus toeval-

TOEKOMST?

lige keuzes of baseert zich op meningen van vrienden of familie.

Het zou zeker nuttig zijn om naast dit publieksonderzoek verder
aanvullend onderzoek te verrichten, meer bepaald naar de mo-

BEZOEKERSPROFIELEN

tivaties en drijfveren (bv. nostalgie) van bezoekers en eventueel
niet-participanten van Erfgoeddag: wat boeit hen, waarom komen ze (niet), wat betekent dit evenement voor hen, wat is het

De gevolgde methode in dit onderzoek laat niet toe om zeer gedetailleerde profielen op te stellen van bezoekersgroepen. Daartoe
zijn een groter aantal en meer gedetailleerde parameters nodig,
gecombineerd met diepte-interviews. Toch konden we door de
(kwantitatieve) analyses die werden gemaakt, een drietal breed
gedefinieerde groepen onderscheiden in de totaliteit van de bezoekerspopulatie, die op een aantal kenmerken onderling verschillen, vooral in de mate (grootteorde) waarin zij participeren.

Bezoekersgroepen

Percentage

de gemiddelde bezoekers

32,4 cX)

de occasionele bezoekers

54,7 %

de intensieve en betrokken bezoekers

12,9 %

TOTAAL

100 %

effect van hun bezoek, wat missen ze nog, enzovoorts. Daartoe
kunnen (diepte)interviews of focusgroepen worden bevraagd.
Het zou een welkome aanvulling zijn op de kwantitatieve analyse.
Het lijkt ons verder ook aangewezen om dit onderzoek te herhalen, zodat er gegevens over verschillende jaargangen van het evenement worden verzameld die onderling vergeleken kunnen worden. Dit zal ook een beter inzicht opleveren in (de evolutie van) het
bezoekerspubliek, en betekent ook een extra validatie van de via
deze eenmalige snapshot verworven inzichten. Het is ten slotte,
aansluitend bij de geattendeerde casestudies, belangrijk dat de
verzamelde data ingezet wordt om nieuwe (marketing)strategieen te ontwikkelen die binnen een bepaald tijdsperspectief uitgevoerd en geevalueerd kunnen worden (meetbare effecten). Een
hele agenda.

De gemiddelde bezoeker (32 %) is, zoals de term zelf het uitdrukt,
de `gewone' bezoeker, de grootste gemene deler van de totale
groep van bezoekers, die op geen enkel punt `uit de band springy.
In oppositie tot deze gemiddelde groep kunnen twee variante
groepen beschreven worden: de occasionele bezoeker en de intensieve, betrokken bezoeker. De relatief grote groep van occasionele
bezoekers (55 %) zijn personen die deelnemen aan Erfgoeddag
omwille van het ontspannende en sociale karakter van het bezoek
en vanuit een brede culturele interesse of omwille van toevallige
en persoonlijke factoren. De kleinste groep van intensieve en betrokken bezoekers (13 %) zijn de die hards onder de bezoekers. Zij
participeren op een intensieve manier: hun bezoek is grondig gepland en voorbereid en duurt langer dan gemiddeld. Zij bezoeken
meer dan gemiddeld verschillende locaties en zijn als het ware
`trouwe klanten' van Erfgoeddag. Ze participeren bewuster aan
het evenement en voelen zich mee verantwoordelijk voor het behoud van `ons erfgoed'. Ze hebben belangstelling voor de thematische aanpak en willen iets leren over erfgoed of geschiedenis.
De uitdaging voor Erfgoeddag bestaat er wellicht in om de groep
van occasionele bezoekers meer te betrekken bij het evenement,
zodat ze blijven komen en meer (bewust) participeren. Er zijn wellicht ook initiatieven mogelijk om de kwalitatieve verdieping van
de participatie bij de betrokken bezoekers nog te verbeteren: van
deelnemen naar vormen van deelhebben bijvoorbeeld via het

1

groepgerichte) vormen van communicatie en actie nodig, om bijvoorbeeld jongere Ieeftijdsgroepen aan te spreken.
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aanbieden van workshops en andere activiteiten om de bezoekers
actiefte betrekken.Wellicht zijn ook meer gesegmenteerde (doel-

Kinderen aan de slag in het
museum op Erfgoeddag.
Foto:Caroline van Poucke.© FARO

Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport:

www.cjsm.vharideren,bekultuur/

regelgeving/HrticiHltiedecreet.
2

Re-Creatief Vlaanderen, zie: http://sroiserv.t_q_7,ent.beArv/; Steunpunt

zie: wvvw.,_,:teunpunt, jslw

3 Zie oncler andere J. WALTERus,`Kijk op erfgoedparticipatie. Enkele resultaten uit het participatieonderzoek van Re-Creatief Vlaanderen', Mores. Tijdschrift voor volkscultuur

in Vlaanderen, 7 (2006) 2, p.4-8.
4 J.

LIEVENS,

H. WAEGE (red.), Cultuurparticipatie in breedbeeld (Cultuurkijker). Antwerpen, De Boeck,

2oo5;

J.

LEVENS,

H. WAEGE (red.), Cultuurparticipatie gewikt en gewogen

(Cultuurkijker). Antwerpen, De Boeck, 2oo5.

5

Zie voor het verslag van dit symposium: www.ctlIturelebiografie.be (zie ook: wwwfaronetbe).

6

Zie: vvvvwertgoecitiederldrich11/erigoedsectoriarchieven/projecten-en-diew,ten/kwaliteitsmonitor.

7

Zie: wwwerfgoedriederbnci.O.

8 Zie: www.cul relebiografie.be/kvwditeitsmotiitor; het rapport kan hier worden afgeladen (zie ook: www.faronetbe).

9 Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken, zie: www.vcob.be .
Zie: httpgigebruikersoncierzoek.vcolibe/.

De resultaten van de verschillende surveys kunnen worden geraadpleegd in de VRIND-publicaties: Vrind. Vlaamse Regionale indicatoren. Brussel, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en in de tweejaarlijkse publicatie Vlaanderen gepeildi Zie ook ilitp://aps.viaancleretthe/.
12

Dit event begon in

2001

op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux als een Erfgoedweekend — een tandem met achtereenvolgens een Archieven- en een

Museumdag — en evolueerde nadien tot een breed erfgoedevenement op zondag. Voor meer info zie de website van Erfgoeddag:www.erfgoecidag.he.
13 Zoals de erfgoedcellen, de sector volkscultuur, musea, archieven maar ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de provincies en de Vlaamse administratie
en een vertegenwoordiging van het kabinet van de minister van Cultuur,
14 Leden: dr. Marc Jacobs (voorzitter stuurgroep Erfgoeddag), Bert Schreurs, Roel Daenen, Lieve De Saedeleer, Geraldine Leus (coordinatie Erfgoeddag), Hildegarde Van
Genechten, dr. Jeroen Walterus.

15

J.

WALTERUS,

Publieksonderzoek Erfgoeddag 2oo7. Brussel, december 2oo7 (af te laden op de website wwwia ronct.he); J. Walterus, Publieksonderzoek Open Monumenten-

dag Vlaanderen 2ow. Brussel, december 2oo7 (meer info via het coordinatiecentrum OMD: www.opennionument,,m he).
Zie onder andere de onderzoeksrapporten en publicaties over cultuurparticipatie van het steunpunt Re-creatief Vlaanderen (www.re cfecitiefvha mdcrettbe)

(2006); zie

ook VRIND.

17

Bron: MVG OND,Algemene Directie Statistiek,

18 P.

GIELEN.

2oo5

01-L4)J/a p,-,viaandereitbe).

De onbereikbare binnenkant van het verleden. Over de enscenering van het cultureel erfgoed. Leuven, Lannoo, 2oo7, p.21-58.

19 Niet te verwarren met zones waar resp.
en onderzoek).

dan wel 3o kilometer per uur de norm is voor voertuigen. Zie hier voor meer
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nwt.he (UiTinZone3o initiatief
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E rfgoe
Nieuwe wegen voor digitaal erfgoed

De erfgoedsector stoat aan de vooravond van een fundamentele
verandering op het vlak van samenwerking en publiekswerking.
De oorzaak ligt in de technische ontwikkelingen van ICT en breedband. We evolueren immers naar een `netwerksamenleving' die
erfgoedorganisaties ertoe zal verplichten op een andere manier
om te gaan met hun eigen werking, kennis en publlek. Ze zullen
met behulp van nieuwe media naar nieuwe werkingsmodellen
moeten zoeken. Erfgoed 2.0 is een project dat deze nieuwe wegen
verkent en generieke oplossingen wil aanreiken.
Algemeen omschreven wil het Erfgoed 2.0-project onderzoek
verrichten naar een sociale, interactieve location-basederfgoedbeleving via mobiele toestellen binnen een netwerk van
erfgoedsites. In mensentaal is het de bedoeling om een digitale
erfgoedroute op een handheld, zoals een pda, aan de bezoekers
van die erfgoedroute aan te bieden. De digitale content voor
deze erfgoedroute moet komen uit erfgoeddatabanken die door
middel van een metadatamodel met elkaar zijn verbonden. Dit
betekent geenszins dat Erfgoed

2.0

er zomaar in zal slagen om

digitaal erfgoed automatisch te valoriseren naar de bezoekers
van een erfgoedroute door middel van een mobiele applicatie,
zoals een pda. Het zullen nog steeds de 'makers' van een erfgoedroute zijn die, op basis van de bezoekersprofielen die ze
voor ogen hebben, een route en verhaal zullen uitschrijven, het
digitaal erfgoed dat ze hiervoor denken nodig te hebben, moeten selecteren en klaarmaken of vertalen' zodanig dat het 'past'
binnen het format (de user interface) van de mobiele applicatie.
De meerwaarde van Erfgoed 2.0 is dat het een theoretisch model en enkele instrumenten zal ontwikkelen waarmee je een di-

De mobiele gids in het Provinciaal
Gallo-Romeins Museum van
Tongeren. Afhankelijk van de
bezoeker wordt een aangepaste
presentatie gebruikt. In deze
figuur is een presentatie voor
kinderen actief (bezig met een
artefact). Deze technologie werd
ontwikkeld onder de noemer
Archie en wordt gesubsidieerd
door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en
de Provincie Limburg.

gitale erfgoedroute kan maken.

WHAT'S IN A NAME?

zijn geworden.
Ook de sociale interactie die Erfgoed 2.0 beoogt, is een niet te
onderschatten meerwaarde voor de erfgoedsector. Het nu eenmaal zo dat erfgoedinstellingen, zoals archieven en musea, of

Een screenshot van de chatbox interface op
de mobiele gids in het Provinciaal GalloRomeins Museum van Tongeren. Deze technologie werd ontwikkeld onder de noemer
Archie en wordt gesubsidieerd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Limburg.
MA ART2008

tie- en communicatie-evolutie op het internet waarbij de termen interactiviteit, sociale netwerken, open sources en dergelijke
meer en websites zoals YouTube, MySpace en Flickr gemeengoed

1

Creatief als we zijn, verwijzen we met de naam van het project
naar Web 2.0. Het containerconcept dat verwijst naar informa-

V

Een screenshot van de interface op de mobiele gids in het Provinciaal
Gallo-Romeins Museum van Tongeren. Deze technologie werd ontwikkeld
onder de noemer Archie en wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Limburg.
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Projectschema van Erfgoed

erfgoedsites, zoals archeologische sites of bouwkundig erfgoed, niet op zichzelf staan. Ze maken deel uit van wat we
tegenwoordig een erfgoedgemeenschap noemen. Erfgoedge-

2.0

to

61

-

gemeenschappelijke metadatalaag te doorzoeken. Momenteel
gebruiken verschillende databanken immers dikwijls verschillende beheerssystemen en metadata (beschrijvingen van de

meenschappen zijn als het ware groepen van mensen die als
groep waarde hechten aan specifieke elementen en aspecten
van het erfgoed en die dit erfgoed ook uitdragen. Een erfgoedgemeenschap bestaat uit gebruikers en bezoekers, professionelen en vrijwilligers, organisaties en instellingen, ... Door het
voorzien van een website waarop de bezoekers van een erfgoedroute commentaar kunnen geven, foto's van hun bezoek
kunnen delen met anderen of nieuwe informatie kunnen geven over het erfgoed kan er rond een erfgoedroute een virtuele
gemeenschap ontstaan.
Concreet bestaat Erfgoed 2.0 uit vier delen: nieuwe erfgoed-

data). Dit maakt communicatie tussen de diverse databanken
quasi onmogelijk. 2 Binnen het project wordt over deze databanken een nieuwe metadatalaag gecreeerd.Vergelijk het met
een soort datatolk die ervoor zorgt dat iedereen dezelfde taal
spreekt en dus informatie zal kunnen uitwisselen. Het onderzoeksteam zal concreet een theoretisch model opleveren dat
deze data-uitwisseling mogelijk maakt. Erfgoed 2.0 is een voor

beleving, erfgoedstructuur, erfgoedinfrastructuur en erfgoed-

In managementsjargon heet dit business-to-business (b2b).

Vlaanderen unieke cross-over tussen onroerend-, roerend- en
immaterieel erfgoed. Concreet zal het metadatamodel aan erfgoedinstellingen uit de verschillende erfgoedsectoren ook de
mogelijkheid bieden om gegevens met elkaar uit te wisselen.

presentatie.

ERFGOEDINFRASTRUCTUUR
NIEUWE ERFGOEDBELEVING
Erfgoed 2.0 werd gestart met een onderzoek naar de behoeften
van erfgoedbezoekers en erfgoedexperten. Via focusgroepsgesprekken visten de onderzoekers uit wat bezoekers en experten
verwachten van de vooropgestelde ontsluiting van erfgoedinformatie via mobiele applicaties. Een van de resultaten was dat
gebruikers niet echt op zoek zijn naar losse brokken informatie
maar steeds een gecontextualiseerd erfgoedverhaal verwachten. De experten waarschuwden onder meer voor de vergankelijkheid van de gebruikte mobiele applicaties. Een organisatie
kan zich niet permitteren om bijvoorbeeld te investeren in een
lading pda's die bezoekers kunnen huren, om dan na een jaar
te moeten vaststellen dat de hardware volledig verouderd en
achterhaald is.

Wanneer dan dat verhaal via een mobiele applicatie moet
worden verspreid op een bepaalde erfgoedsite of erfgoedroute dient er uiteraard een draadloos netwerk aanwezig te
zijn waarlangs de communicatie verloopt. Bovendien dient
dit netwerk aangepast te zijn aan de vereisten om informatie
te linken aan specifieke ruimtes en objecten. Daartoe wordt
onderzoek verricht naar de vereiste netwerktechnologie om
location-basedinformatie door te geven binnen de specifieke
context van Vlaamse erfgoedsites. Dit omvat een studie van de
meest aangewezen netwerktechnologieen en hun configuratie
voor de ontsluiting van historische erfgoedlocaties. Het bepalen van de optimale netwerkconfiguratiekeuzes is niet evident
wegens de soms uitzonderlijke condities op de sites (bv. uitzon-

Het is nog de natte droom van veel experten die de verhalen

derlijk dikke muren, oude gebouwen, ...). Omdat voor locatiebepalingsmethoden momenteel geen kant-en-klare oplossingen
bestaan, wordt een platform ontwikkeld voor de verzameling
van relevante location-basedgebruikersdata.

maken voor erfgoedroutes,tentoonstellingen of pu blicaties, om
aan de hand van een zoekopdracht een overzicht te krijgen van
al het beschikbare erfgoed. Tegenwoordig moet hij of zij nog
de verschillende databanken van erfgoedinstellingen afschui-

sing illustreren. Een gebruiker wandelt langs een bepaald ornament en ziet een afbeelding van dat ornament oplichten op

men om zijn materiaal te verzamelen. Om nog maar te zwijgen
over al het erfgoed dat nog niet online beschikbaar is. Daarom

zijn pda-scherm. De gebruiker kiest dan zelf of hij meer informatie wil of niet. Bij een niet-locationbasedoplossing zou de

is er binnen Erfgoed 2.0 een technisch onderzoeksluik van start

gebruiker zelf alle informatie moeten opzoeken. Nu wordt de

gegaan waarin een model wordt ontwikkeld dat toelaat om de
diverse erfgoeddatabanken in Vlaanderen door middel van een

gebruiker geduwd.

ERFGOEDSTRUCTUUR

Een voorbeeld kan het gebruik van deze location-basedoplos-

informatie op het juiste moment op een zachte manier naar de

Scripttekeningen van het scenario van een gezinsbezoek aan de abdijsite van Herkenrode dat zal worden uitgewerkt
voor de demonstrator van Erfgoed 2.0. Tekeningen: EDM-UHasselt

Een sfeerbeeld, vanuit de (op)nieuw aangelegde kruidentuin, van de abdijsite van Herkenrode waar de demonstrator van erfgoed 2.0 zal worden
gedemonstreerd. Foto: Daniel de Kievith. © Erfgoed Vlaanderen vzw

ERFGOEDPRESENTATIE

bouwen en te tonen op de abdijsite van Herkenrode. Begin

Naast de uitdagingen op het vlak van netwerken, zijn er ook nog
heel wat vragen met betrekking tot de automatische generatie

wanneer het onderzoek is afgerond, zal het mobiele erfgoedverhaal zoals hierboven geschetst, tot leven komen in de
abdijsite nabij Hasselt.

van context- en bezoekersgerelateerde data en van de transformatie van deze data naar aangepaste inhouden en interfaces op
maat van bepaalde gebruikersprofielen. Hoe ga je met andere
woorden de informatie en de looks van die informatie aanpassen aan verschillende gebruikersprofielen?
In feite worden er oplossingen bedacht voor interfaces die tijdens het gebruik worden bepaald. Deze individuele interface
moet ook passen binnen een groepsconcept, waar meerdere bezoekers op een of andere manier met elkaar gelinkt kunnen worden en waar sociale interacties mogelijk zijn. Een vaak gehoorde
kritiek op het gebruik van ICT binnen een erfgoedcontext is immers dat ICT kan leiden tot de individualisering van de beleving.
Het bezoek aan een erfgoedsite, wat in principe een heel sociale
activiteit is, zou door het gebruik van pda's herleid kunnen worden tot een individuele belevenis waar mensen geIsoleerd naar
hun schermpjes zitten te staren.
Binnen het project werd deze kritiek ter harte genomen. Het
team wil de sociale component, die zo belangrijk is bij een fy-

2009,

ONDERZOEKSPROJECT BINNEN HET IBBT
IBBT, het lnterdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie, is een onderzoeksinstituut opgericht op initiatief van
de Vlaamse regering, gericht op de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in het algemeen, en de ontwikkeling
van breedbandtoepassingen in het bijzonder. IBBT verzamelt
zeventien onderzoeksgroepen uit de verschillende Vlaamse
universiteiten. Door de unieke multidisciplinaire samenstelling kunnen zowel technologische, sociaal-wetenschappelijke
als juridische onderzoeksaspecten belicht worden.
IBBT heeft een aantal brede applicatiedomeinen vooropgezet,
maar de projecten zelf worden geinitieerd vanuit het veld of
de markt. IBBTfaciliteert met andere woorden vraaggedreven

sieke erfgoedbeleving, zo optimaal mogelijk aan een digitale
omgeving koppelen en de gebruikers stimuleren om onderling
te communiceren en informatie uit te wisselen via de gebruikte
mobiele device. Ten slotte zal het reele bezoek aan een erfgoedsite verrijkt worden met een online pre- en posttraject waar bezoekers bijvoorbeeld hun bezoek kunnen voorbereiden of ach-

Erfgoed 2.0 is een dergelijk project dat tot stand kwam vanuit

teraf hun bezoek kunnen documenteren of verder uitdiepen.

Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

onderzoek.

een vraag van de sector. De betrokken erfgoedactoren zijn
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Erfgoed

en Toerisme Vlaanderen. Verder zijn er vier bedrijven betrok-

DEMONSTRATOR

ken: Synergetics, Adlib Information Systems, The 8ighth Day

De resultaten van de bovenstaande onderzoeksluiken worden
uiteindelijk geIntegreerd in een centrale demonstrator. Dit is

en Visual Dimension. De onderzoeksgroepen zijn SMIT (VUB),

een werkend prototype dat aantoont hoe de onderzoeksresul-

EDM (Uhasselt), MICT (UGent), MMLab (UGent) en IBCN

taten concreet kunnen worden toegepast en hoe het project
bruikbaar en relevant kan zijn voor de hele Vlaamse erfgoedsector. In overleg met de erfgoedpartners betrokken bij het
project en na inachtneming van de meest interessante technologische uitdagingen gelinkt aan verschillende erfgoedsites,

(UGent).
Het project loopt van 7 april 2007 tot 31 maart

2009.

Meer

informatie is te vinden op de projectwebsite: http://projects.
ibbt.be/erfgoed2.o/.

besliste het onderzoeksconsortium om de demonstrator te
1 De projectleiding is in handen van Bart De Nil (FARO) - Bart.DeNil@faronet.be en Gert Nulens (IBBT/SMIT- Vrije Universiteit Brussel) is de onderzoeksleider Gert.Nulens@vub.ac.be .
het artikel van EVENS,
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MAAR T200 8

2 Zie ook

49

talig erfgoed I Rob Belemans

Bedreigde talen
als casus voor
immaterieel-erigoedbeleid
-> Naar aanleiding van het Internationale Saar van de Talen 2008
In memoriam Toon Weijnen (a909-2008)

"TOEN DE HEER NEERDAALDE OM DE STAD
EN DE TOREN DIE DE MENSEN BOUWDEN,
TE ZIEN, ZEI HIJ: ( NU ZLIN ZE EEN VOLK EN
SPREKEN Z1.1 ALLEN DEZELFDE TAAL_ WAT ZIJ
NU DOEN 15 NOG MAAR EEN BEGIN; LATER
ZAL GEEN ENKEL PLAN VAN HEN NIEER TE
STUITEN ZUNI. LATEN WIJ NEERDALEN EN
VERWARRING BRENGEN IN HUN TAAL, ZODAT
DE EEN NIET MEER VERSTAATWAT DE ANDER
ZEGT: EN DE HEER DREEF HEN VANDAAR
NAAR ALLE KANTEN DE HELE AARDBODEM
OVER, EN ER IMAM EEN EINDE AAN DE
BOUW VAN DE STAD. DAAROM NOEMT MEN
DIE STAD BABEL, WANT DE HEER HEEFT DAAR
VERWARRING GEBRACHT IN DE TAAL VAN
ALLE MENSEN, EN HEN VANDAAR OVER DE
HELE AARDBODEM VERSPREID."
MAA RT2008

(GENESIS 11:5-9,WILLIBRORDVERTALING 1995)
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21 februari

was ook dit jaar de Internationale Dag van de Moedertaal. In november 7999 besloot de UNESCO om voortaan op
deze datum bijzondere aandacht to vragen voor de talige diversiteit in de wereld. Aangezien de voorspellingen inzake het behoud
van de linguIstische diversiteit allesbehalve rooskleurig zijn, was
de Moedertaaldag 2008 meteen ook het startschot voor een heel
International Year of Languages.

E PLURIBUS UNUM?
Omdat er geen sluitende definitie bestaat over de grens tussen
een zelfstandige taal en taalvarieteiten, schommelen de schattingen over het aantal talen in de wereld tegenwoordig tussen
4.000 en 10.000. De stijging van die schattingen hield de voorbije
decennia overigens gelijke tred met de toenemende aandacht
voor taalvariatie en met de steeds intensievere zoektochten in
allerlei afgelegen regio's naar de Iaatste tot dan onbekende talen. Een belangrijke gangmaker in deze ontwikkeling is het in
1934 in Arkansas opgerichte Summer Institute of Linguistics (SIL
International), dat sindsdien om de vier jaar een gezaghebbende
catalogus van de tales ter wereld uitgeeft: de Ethnologue: Languages of the world. In 1934 waren er zo'n 1.000 talen bekend. In de
online raadpleegbare recentste editie uit 2005,(cf.www.sil.orgi
ethnologue) beschrijft de Ethnologue 6.912 natuurlijke talen die
vandaag nog ergens ter wereld gesproken worden. 1 Slechts 4 %
daarvan situeert zich in Europa en het Midden-Oosten, terwijl
Azie (32 %) en Afrika (3o %) de werelddelen zijn met het meeste aantal talen. Acht landen zijn echte kampioenen van de talige diversiteit: Papoea Nieuw-Guinea, Indonesia, Nigeria, India,
Mexico, Kameroen,Australie en Brazilie. Samen herbergen ze op
hun grondgebied meer dan de heift van alle talen ter wereld.
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Atlas of the World's Languages
In Danger of Disappearing

Editor: Stephen A. Wurm
Cartographer Ian Heyward

grote kaart bij het begin van het artikel:
Bedreigde talen in Europa volgens de AWLD met zoom op Belgie. Bemerk ook
de bpvallende' ligging van de Europese hoofdstad

Lames matter!
513boa4 Ba)KHbI! ! VLI Li.1.1
'Los idiomas slque cuentan!
Les langues, ca compte !

-->

grote foto bij het begin van het artikel:
De Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing (2 e editie 2001)

het campagnebeeld voor het Internationale Jaar van de Talen
met de slogan in vijf niet-bedreigde wereldtalen

Einde januari 2008 haalde het overlijden van de 89-jarige Marie Smith Jones in Alaska wereldwijd het nieuws omdat zij de
laatste spreekster van de Eyak-taal was. Het is een voorbeeld
uit de stroom aan berichten over uitstervende talen die met de
regelmaat van een klok wereldkundig gemaakt worden. Sinds
het einde van de jaren 1980 hebben taalwetenschappers naast
aandacht voor de talige diversiteit ook meer oog gekregen voor
taalverlies en wordt ons dus regelmatig opnieuw ingeprent dat
het niet alleen met de biologische maar ook met de linguIstische diversiteit op aarde stijl bergaf gaat. Meer dan de helft
van de bijna 7.000 talen in de wereld heeft te kampen met een
gestage daling van het aantal sprekers. De minst rooskleurige
voorspellingen gaan ervan uit dat aan het einde van de 21 e
eeuw 5o tot 90 % van de huidige taaldiversiteit verdwenen zal
zijn. 2 We lijken in hst-tempo op weg naar de ene universele taal
van de geglobaliseerde wereld. De taalverwarring waarmee
de God van het Oude Testament de mensheid over de aardbol
deed uitzwermen, lijkt stilaan overwonnen. En de nieuwe eenwording van de wereldbevolking als homo economicus gaat gepaard met een herhaling van dezelfde oude symboliek. Het kan
geen toeval zijn dat na de Eiffeltoren (1889) met zijn kloeke 300
meter hoogte alle volgende recordhouders van de titel `hoogste
toren ter wereld' een commerciele functie hebben. 3 De diepere
drijfveer achter globale taaleenheid is economisch van aard.

(RE)TOUR

A BABEL

Het is in zekere zin dan ook verbazend dat we ons zorgen maken over dit wereldwijde proces van grote talen die kleinere
talen opeten en daardoor nog groter worden. Vanuit het darwinistische vooruitgangsdenken is dit immers een zeer natuurlijke gang van zaken. Aileen via deze survival of the fittest kon
de mens zelf tot ontwikkeling komen en de dominante species
op aarde worden.Als we talen als levende organismen bekijken,
dan lijkt het logisch dat ook zij aan die eerste natuurwet onder-

Slechts
25o
talen worden
wereldwijd
door meer
dan een miljoen mensen
gesproken.
De top drie
wordt gevormd door
het Mandarijn Chinees

2008 • International Year of Languages
2008 - Ann. Internationale des langues
2008 • Arto Internacional de los ldiomas
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(885 miljoen sprekers), het Spaans (332 miljoen) en het Engels
(322 miljoen). Het Frans staat op een dertiende plaats met 72
miljoen sprekers wereldwijd. Het Nederlands deelt een achtenveertigste plaats met het Yoruba (Nigeria), beide met ca.
20 miljoen sprekers. Wat onze officiele taal betreft, lijkt Vlaanderen dus voorlopig buiten de gevarenzone te blijven. Al zou
men vanuit een taalpuristisch en streng normatief standpunt
ook de vraag kunnen stellen hoeveel inwoners van Vlaanderen en Nederland zich anno 2008 nog van het genormeerde
Standaardnederlands (kunnen) bedienen, zoals Hare Majesteit
(Beatrix, uiteraard), Sonja Barend en Regine Clauwaert het ons
sinds jaar en dag voordoen. 5
Actuele sprekersaantallen zijn dus geen absolute levensgarantie voor een taal. Prestige, de mate waarin de sprekers zich ook
van andere talen bedienen en —vooral — de wil van iedere nieuwe generatie om het taalgebruik van de ouders voort te zetten,
zijn even belangrijke factoren voor de taalvitaliteit. Om terug
te komen op het voorbeeld van het zopas uitgestorven Eyak in
Alaska: mevrouw Smith Jones had met haar blanke echtgenoot
negen kinderen, maar ze kon of wou hen dus niet meer tot de
erfgenamen van haar eigen moedertaal maken. Zo werd het
Eyak uiteindelijk onherroepelijk ingeruild voor (de Amerikaanse variant van) de derde grootste taal ter wereld.

hevig zijn. Uiteraard weten we inmiddels dat een minimaal gehalte aan gediversifieerd genetisch materiaal even noodzakelijk
is om een soort in leven te houden. Maar vergeleken bij de am-

TAAL ALS VECTOR VAN IMMATERIEEL ERFGOED

per 5 % genetische verschillen tussen de homo sapiens sapiens
en zijn meest verwante mensapensoort, lijkt de talige weelde
van bijna 7.000 verschillende taalsystemen een toch wel heel

Een tweede reden waarom we ons collectief zorgen beginnen
maken over de nakende verdwijning van vele kleine ten gunste van enkele grote talen luidt eenvoudigweg dat niemand

grote diversiteitsmarge.Waarom hebben we dan toch die angst
voor het uitdoven van kleine taaltjes ten gunste van de grotere?
Daar zijn minstens twee redenen voor aan te wijzen.

van ons zichzelf ziet als een specimen van een en dezelfde we-

Vooreerst geldt met betrekking tot de talige diversiteit dat
schijn ook Kier bedriegt. 96 % van de talen die vandaag nog

subgroep(en) van de menselijke soort. Als leden van de dominante levensvorm op aarde kunnen mensen immers enkel nog

bestaan, wordt gesproken door in totaal slechts 4 % van de

met hun soortgenoten in concurrentie gaan. Via onze nim-

reldwijde soort. Louter mens zijn we alleen tussen de dieren;
onder soortgenoten worden we meteen lid van een (of meer)

wereldbevolking. Het in stand houden van de taaldiversiteit is

mer aflatende competitiedrang creeren we bijgevolg culturele

dus afhankelijk van de bereidheid en de mogelijkheid daartoe

diversiteit die we in een model van eenheid in verscheiden-

bij een nagenoeg verwaarloosbare minderheid van de wereldbevolking. 4 Meer dan 3.000 talen moeten het elk stellen met

heid willen behouden. In zijn boodschap naar aanleiding van

een sprekersaantal van minder dan 5.000 mensen.

Matsuura, de directeur-generaal van UNESCO, dat als volgt:

het Internationale Jaar van de Talen 2008 verwoordt Ko•chiro

(Vermoedelijke) Historische migratiestromen van de Peul-, de Bantou- en
de Saharavolkeren in Kameroen en omgeving. Kaart: profdr. M. Tchindjang
(Universite de Yaounde 1)

KAARTEN VAN BEDREIGDE TALEN OF VAN CULTURELE
IDENTITEITEN?
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"Languages are indeed essential to the identity of groups and
individuals and to their peaceful coexistence. They constitute
a strategic factor of progress towards sustainable development and a harmonious relationship between the global and
the local context. Only if multilingualism is fully accepted can
all languages find their place in our globalized world. UNESCO
therefore invites governments, United Nations organizations,
civil society organizations, educational institutions, professional associations and all other stakeholders to increase their
own activities to foster respect for, and the promotion and
protection of all languages, particularly endangered languages, in all individual and collective contexts."

Naast algemene oproepen en verklaringen probeert UNESCO
sinds enige tijd ook om instrumenten te ontwikkelen die inzicht
bieden in de actuele stand van zaken. In -1996 verscheen met
dat doel de eerste editie van de Atlas of the World's Languages

in Danger of Disappearing (hierna aangeduid als AWLD). De
flaptekst van de tweede, herziene editie uit 2001 laat over
de hoofddoelstelling van deze atlas geen onduidelijkheid besta a n: "Close to half of the 6.000 languages spoken in the world
are doomed or likely to disappear in the foreseeable future. The
disappearance of any language is an irreparable loss for the heritage of all humankind. This new edition of the AWLD [...] is intended to give a graphic picture of the magnitude of the problem in
many parts of the world."Maar dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Ook al situeert de Atlas op veertien overzichtskaarten
in totaal 901 talen die zich qua bedreigingsgraad situeren van
`potentieel in gevaar' (= een dalend aantal kinderen leert de
taal) tot `volledig uitgestorven', toch vertoont het project nog
grote hiaten. Voor tientallen landen zijn er — bij gebrek aan
betrouwbare gegevens — geen talen opgenomen. De kaarten
vertonen ook onderling veel verschillen qua schaal en overlappen soms, waarbij de gegevens in de dubbel behandelde zones
niet altijd congruent zijn. Soms zijn er ganse regio's afgelijnd
als verspreidingsgebied voor een taal, maar meestal worden
de talen met een symbool op een punt van de kaart aangeduid. Kortom: een grondige herwerking en herziening van het
concept van de AWLD drong zich al een tijdje op. De Intangible
Heritage Section van UNESCO wil die taak tegen begin 2009
tot een goed einde brengen.

rijk of interessant (de inwoners van Babel waren juist zozeer een
dat ze in hun toekomstige plannen niet meer te stuiten zouden
geweest zijn), maar vanuit het oogpunt van culturele-identiteitsbeleving des te meer. Taal en taalverschillen verdienen bescherming als vector van het immaterieel cultureel erfgoed dat
erin besloten Iigt en dat via taal tot uitdrukking komt en ook bewaarbaar wordt. De lerse taalkundige David Crystal verwoordt
dat in zijn boek Language death enigszins poetisch als volgt:

"The world is a mosaic of visions and each vision is encapsulated
by a language. Every time a language is lost, one vision of the
world disappears." 6 In de in 2001 door de Algemene Vergadering
van de UNESCO unaniem aangenomen Universal Declaration on
Cultural Diversity houden enkele doelstellingen dan ook direct

Als voorbereiding van die complexe opdracht werd eind november 2007 in het UNESCO-hoofdkwartier te Parijs een expertenbijeenkomst georganiseerd "on Current Trends in Linguistic Mapping in preparation of the third edition of the Atlas of the World's
Languages in Danger of Disappearing". Zonder de boeiende uiteenzettingen en de internationale gedachtewissel van de zes
uitgenodigde experten over de inhoudelijke en vormelijke criteria van een nieuwe, betere AWLD Kier zelfs maar op hoofdlijnen te willen samenvatten, vermeld ik enkele voorbeelden van
de veelsoortige en complexe problemen die deze onderneming
kenmerken. 9
Vooreerst kan er worden gewezen op het feit dat de AWLD vooral een (politiek) instrument wil zijn om beleidsmakers te bewegen tot acties ten gunste van de bedreigde talen op hun grond-

verband met het talig erfgoed van de mensheid. 7 Ook in zijn
Co nve nt ie over de Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

gebied. Daar staat echter enigszins contradictorisch tegenover

van -17 oktober 2003 heeft UNESCO in diezelfde zin objectieven

van de kaarten (de eerste kaart behandelt meteen heel Europa

in verband met het behoud van taaldiversiteit geformuleerd. 8

van aan de Atlantische Oceaan tot aan de Wolga'°) het noodza-

dat de vrij beperkte omvang van de atlas en de schaalgrootte
MA ART200 8

Hier komt de kern van het pleidooi voor het behoud van talige
diversiteit stilaan in beeld. Een weelderig palet van verschillende
talen is vanuit communicatief standpunt allesbehalve belang-

De affiche voor de Internationale Dag van de Moedertalen 2oo8

kelijk maken om de keuze van vermelde talen grotendeels te
beperken tot diegene waarvoor de toestand al bijna hopeloos
is. Daarmee is meteen een andere benadering gekozen dan
bijvoorbeeld in de Atlas of the Worlds Languages die in 1983
door (de in Parijs eveneens aanwezige) dr. R.E. Asher van de
University of Edinburgh gemaakt werd. Hij pleitte ervoor om
ook in de UNESCO-Atlas elke taal toch minstens een keer op
een kaart te situeren met indicatie van de actuele vitaliteit
ervan. Dat zou de omvang van de AWLD echter verveelvoudigen, hetgeen gezien het beschikbare budget van 6o.000 dollar niet haalbaar is.
Heel wat gebieden in de wereld zijn zelfs wat de bedreigde
talen betreft sterk ondervertegenwoordigd, waarbij soms ook
de lokale politieke agenda van liever niet-prioritair met deze
materie bezig zijn de leegte binnen sommige landsgrenzen
verklaart. Van de 286 talen die volgens de Ethnologue in Kameroen gesproken worden,zijn alleen de twee officiele landstalen
Frans en Engels niet in hun voortbestaan bedreigd. Alle overige, inheemse talen hebben geen schrijfcultuur en zijn mede
daardoor sterk bedreigd. Nochtans vermeldt de AWLD tot hiertoe slechts negentien van hen. De Kameroense geomorfoloog
dr. Mesmin Tchindjang pleitte tijdens de bijeenkomst in Parijs
dan ook voor een schaalaanpassing van de kaarten a rato van
het aantal en de densiteit van talen in gevaar. Dat zou bijvoorbeeld voor Afrika en Australie in verhoudingsgewijs reusachtige en gedetailleerde kaarten resulteren, terwijI heel Europa

van een land
mogelijk maken zonder
dat ze een
eigen kerngebied hebben.
Of om nomadische volkeren die enkel
in de zomer

INTERNATIONAL
MOTHER
LANGUAGE DM'
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de voor het
overige onbewoonde bergregio's opzoeken.Wordt hun taal dan in die regio
gesproken? Een ander voorbeeld zijn de talen van groepen die
hun oorspronkelijke regio verlaten hebben. Zo ontvluchtten
Afrikaanse Pygmeeen eertijds hun oorspronkelijke bosgebieden om niet in de handen van slavenhandelaars te vallen. Hun
taal in de diaspora hoort ook vandaag taalkundig gesproken
nog bij de regio die ze verlieten. Hoe geeft men dit soort dynamische processen op een statisch kaartbeeld weer? De huidige
geschoolde generatie Afrikanen wil in plaats van die dynamiek
liever via historiserende kaarten en lingulstische verbanden
de situatie van voor de kolonisatie reconstrueren dan het versnipperde effect van deze geschiedenis als hedendaags feit te
attesteren. De taalkaart wil men aldus liever tot het uitdrukkingsmiddel van een retroactieve identiteitsbeleving maken.
Via taal als vector van immaterieel erfgoed komen automa-

en Azie dan samen op een kaartblad zouden staan. Het aantal
talen met minder dan honderd sprekers is in Australie alleen al
even groot als het aantal verschillende talen in heel Europa en
Azie samen. Ook de vorm van de zone die op een kaartblad behandeld wordt, is soms niet vrij van geopolitieke bijgedachten.

tisch ook identiteitsvraagstukken en zelfbeschikkingsclaims
mee in beeld.

Zo werd vanuit UNESCO zelf medio 2oo7 een eerste voorstel
gedaan voor de nieuwe kaartzones, waarbij het hele MiddenOosten, delen van Azie en Noord-Afrika in een onhandig lange
horizontale kaartzone onder de titel Arabic States' zouden samenvallen. De taalkundige experten hadden in november duidelijk veel minder voeling met de politiek-religieuze motieven

Thaise dr. Suwilai Premsrirat van het Center for Documentation
and Revitalization of Endangered Languages aan de Mahidol

achter zo'n cartografisch onwerkbare moslimzone en deden

dreigd zijn. Een ander heikel punt is de vraag of (momenteel)

andere voorstellen.

dode talen wel of niet opgenomen moeten worden. In Afrika

Languages with Fewer Than 5 Speakers by Country

Ook elders in de wereld spelen taalpolitieke gevoeligheden
duidelijk mee bij de ideeen over de ideale taalkaart. Zo hield de

University een pleidooi om zogenaamde displaced languages
niet in de AWLD op te nemen. Het gaat daarbij om migrantentalen die via inburgering sterk onder druk staan, maar in
hun land van herkomst helemaal niet in hun voortbestaan be-

Moeilijk is ook het

kent men dit concept in feite niet: een mes is een mes, ook als
er niet mee gesneden wordt en zo blijft ook een niet-gebruikte

technische vraagstuk

taal een taal. Revitalisatie van een uitgestorven taal blijkt niet

hoe zogenaamde vehicular languages in

zo uitzonderlijk te zijn." In haar Thaise onderzoekscentrum

kaart gebracht kunnen worden. Het gaat

die via een gecanoniseerde schrijftaalvariant in het onderwijs

daarbij bijvoorbeeld

worden. Taalpolitiek met een geopolitieke regionale agenda is

OTHER COUNTRIES (12)
SOLOMON ISLANDS (3)
RUSSIA (3)
PERU (4)
PNG ,4)
BRAZIL (4)
CAMEROON (5)

INDONESIA (6)

USA (20)

leidt dr. Premsrirat revitalisatieprogramma's voor vijftien talen
aangeleerd en in de regionale administratie opnieuw gebruikt

om pidgintalen die

duidelijk een internationaal fenomeen. Zelfs als ooit de laatste

economische contac-

Vlaams(sprekend)e Brusselaar begraven zou zijn, hoeft Vlaan-

ten over grote delen

deren zijn hoofdstad dus niet noodzakelijkerwijs op te geven.

Wereldkaart met een geopolitieke indeling van de kaartbladen voor de derde editie van AWLD. Bemerk de grillige westelijke en noordelijke uitlopers
van het kaartblad met de Arabische staten of de west-oost-indeling van Centraal- en Zuid-Afrika en van Zuid-Amerika.

DE AWLD EDITIE 3
Tot de resultaten van deze tweedaagse expertenbijeenkomst
hoorde onder meer de afspraak om een in 2oo3 ontwikkelde
survey enquete over Linguistic Vitality and Diversity aan te pas-

sen en uit te breiden tot een werkinstrument voor een systematische dataverzameling over de situatie van zoveel mogelijk
talen in de Wereld. Dr. Jurgen Handke (Universiteit Marburg) en
dr. Kay Dancey (The Australian National University) zullen een
voorstel uitwerken voor een parallel aan de papieren atlas te
ontwikkelen eerste digitale versie van de volledige AWLD, die als

een afzonderlijk project gefinancierd zou moeten worden.' Dr.
Irene Tucker (SIL) zal zich op basis van de gegevens uit de Ethnologue buigen over een adequatere zonering voor een atlas met
een beperkt aantal kaartbladen. Verder zal een uitgebreidere
tekstuele inleiding bij de atlas op basis van typevoorbeelden ingaan op problemen die zich bij het traceren, het karteren en het
remedieren van bedreigde talen kunnen voordoen. Voorbeelden
van best practices inzake taal a Is bed reigde vector van i m materieel erfgoed zullen op een UNESCO-conferentie in het najaar van
2oo8 voorgesteld en besproken worden.

In de Ethnologue worden artificiele talen zoals gebarentalen niet meegeteld. In zijn programma's tot behoud van de taaldiversiteit neemt UNESCO de gebarentalen
echter wel uitdrukkelijk mee.
2

De meest pessimistische inschatting maakte Michael KRAus,‘The world's languages in crisis', Language,68 09.92)

3 Sinds 1929 stond dit record achtereenvolgens op naam van de Chrysler Building (New York — 319m), de Empire State Building (idem — 373m), het World Trade Center
(idem — 417m), de Sears Tower (Chicago 443m), de Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur —452m), de Taipei (Taipei — 5o9m) en sinds 27 december 2oo7 de Burj Dubai
(Dubai — actuele hoogte 6o4,9m; hoogte bij voltooiing vermoedelijk 818m — cf. wwvv.burjciubai.com ).
4 Cf. H.

RUSSELL BERNARD,

'Language Preservation and Publishing', in: Nancy H.

HORNBERGER

(red.), Indigenous Literacies in the Americas: Language Planning from the Bottom up.

Berlin, Mouton de Gruyten996,
5 Toen in de rubiek `horn of kuit' van het tijdschrift Onze Taa1,74 (2oo5)

de vraag 'Is het Nederlands een bedreigde taal?' aan de orde werd gesteld, bleek 62,2 % van de

lezers ze met ja te beantwoorden (cf. www.onzetaal.nl/homofkuit/ho5io.php).
6 David

CRYSTAL,

Language Death. Cambridge, Cambridge University Press,

2000,

cf. Rieks

SMEETS

(red.), The Intangible Heritage Messenger. Special Issue: Endangered Langua-

ges. September 2oo6 [Nieuwsbrief van de Sectie Intangible Heritage van UNESCO] in digitale versie te vinden op: www.unesco.org/culture/ich.
7 Er is met name sprake van: "Safeguarding the linguistic heritage of humanity and giving support to expression, creation and dissemination in the greatest possible number

of languages; Encouraging linguistic diversity - while respecting the mother tongue - at all levels of education; Promoting linguistic diversity in cyberspace."
8 Artikel 2.2.a van de UNESCO-conventie van 2oo3 specifieert dat onder intangible cultural heritage onder andere moet worden verstaan: "oral traditions and expressions,

including language as a vehicule of the intangible cultural heritage".
9 Voor details over de bijeenkomst en een samenvatting van sommige bijdragen, zie: www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=000158ttheme meeting=0000g.
Ik dank hier nogmaals Rieks Smeets, Frank Proschan en Anahit Minasyan van de ITH-Section van UNESCO voor hun gastvrijheid en voor de toestemming om mij als een
van de waarnemers aan deze Expert Meeting te laten deelnemen.
io Voor Belgie staat op deze kaart enkel 'Walloon' als 'endangered language' (= de jongste sprekers zijn jongvolwassenen) aangeduid. Dit feit is minder ergerlijk dan de
verkeerde situering van Brussel, dat ter hoogte van Antwerpen gelokaliseerd werd (cf. de uitsnede in de kaart op p. 49).

!

Momenteel is enkel bij wijze van proef de kaart van Afrika uit de tweede editie digitaal beschikbaar via de website met de toepasselijke naam: www.unesco.org/web world/babel/atlas.
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Denk aan het klassieke voorbeeld van het Hebreeuws dat van dode taal gerevitaliseerd werd tot de moderne standaardtaal van Israel.
12

Nooit genoeg tapis plein

Nooit genoeg
4 Verzamelen geblazen!

Een ding is zeker: het fenomeen verzamelen is alomtegenwoordig
in ons dagelijkse leven en maakt daarmee stevig deel uit van onze
volkscultuur. Het lijkt op het eerste gezicht `typisch' westers en
weerspiegelt onze gehechtheid aan de dingen, liefst van al `nude
dingen' De keuze van de objecten die we verzamelen en de ordening van onze collecties, vertellen ons over onze tijd, over onze kijk
op de wereld en over onszelf...
Verzamelen. ledereen kent het, jong en oud doet het. En als
je het zelf niet doet, ben je er wellicht nieuwsgierig naar. Hoe
komt iemand erbij alle varianten op een thema bijeen te brengen? Waar zag je ooit zoveel van hetzelfde bij elkaar? Op deze
nieuwsgierigheid en verwondering spelen de media gretig in.
Krantenreeksen over verzamelaars allerhande vullen alledaagse
rubrieken in komkommertijd. Tv-programma's als Afrit negen en
Man bijt Hond zoomen gretig in op het doen en laten van gepassioneerde verzamelaars, die op hun beurt hun schatten met
zichtbaar genoegen aan heel Vlaanderen laten zien. Andere
contexten focussen op de kunstwereld en op het verzamelfenomeen bij wijze van investering. Tal van radioprogramma's, bij
uitstek in de zomer en rond het middaguur, interviewen deze
of gene verzamelaar om nadien een oproep te lanceren op zoek
naar specifieke verzamelobjecten her en der in Vlaanderen.
Maar wat is verzamelen eigenlijk? Is het `eigen' aan alle mensen en alle tijden? Ben je verzamelaar of word je het en is de
ene mens meer vatbaar voor de microbe dan de andere? Bestaan er verzamelaarshandleidingen en waar vind je die? Waar
ga je op zoek naar verzamelobjecten en hoever kun je gaan om
ze te krijgen? Wat gebeurt er met verzamelingen die zonder eigenaar achterblijven? En is verzamelen eigenlijk een vorm van
erfgoedomgang?

r"`
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Bovendien kiezen veel verzamelaars voor de moeilijke weg. Ze
specialiseren zich in een kleine niche van hun verzamelthema,
wat de aangroei trager maakt en de hoeveelheid beperkt. Denk
bijvoorbeeld aan postzegelverzamelaars die exclusief op zoek
gaan naar exemplaren met afbeeldingen van dieren. Verder
bestaan er grote verschillen tussen verzamelobjecten wat de
beschikbaarheid, de prijs en de afmetingen betreft. Het spreekt
voor zich dat je van munten, postkaarten of kroonkurken sneller meer stuks verzamelt dan van antieke meubels of Volkswagen minibusjes.
Is gelijkenis een voorwaarde voor een verzameling? Monomanie is een woord dat soms in verband met verzamelaars
wordt gebruikt. Verzamelaars zouden bijna obsessief alles
van hetzelfde willen hebben. In vele gevallen is dit onjuist: de
sport bestaat er net in om binnen eenzelfde thema of van een
soort zoveel mogelijk, soms miniem verschillende, exemplaren te vinden. Net dat maakt het interessant. Het felt dat tal
van verzamelaars meer dan een verzameling in huis hebben,
illustreert verder dat ze ook een bredere interesse hebben en
het onderweg soms niet kunnen laten lets anders fraais mee
te nemen.
Wat misschien wel per definitie eigen is aan verzamelen, is het
eeuwige onvoltooide. Het zorgt ervoor dat je eindeloos kunt
zoeken naar het ontbrekende stuk en dat je collectie dus nooit
of kan zijn. Zou dat de 'essentie' van het verzamelen zijn? De
eeuwige queeste, die steeds moeilijker wordt naarmate je collectie aangroeit? De spanning die zich bij elke zoektocht opnieuw opbouwt en de euforie die gepaard gaat met de ultieme
vondst?

F

"Verzamelen is het bijeenbrengen van objecten op basis van
een door persoonlijke voorkeur bepaald thema", Iuidt de woordenboekdefinitie."Uit Iiefhebberij", voegt van Dale er nog aan
toe

,rt

beelden en bevinden zich wel degelijk midden in het verzamelmilieu. Is kwantiteit een criterium voor een verzameling? Waarschijnlijk niet. Een verzamelaar moet altijd ergens beginnen.

De grenzen van wat verzamelen is, zijn moeilijk te bepalen.
Sommige mensen hebben vijftig paar schoenen, maar noemen
zichzelf geen verzamelaar. Anderen bezitten drie Afrikaanse

IS HET EIGEN AAN ALLE MENSEN EN ALLE TIJ DEN?
Je kunt je afvragen of verzamelen lets `typisch' menselijk is? En
is het dan lets 'universeels' dat in alle culturen en werelddelen
voorkomt? Het antwoord Iijkt allesbehalve eenduidig en blijkt
totnogtoe amper voer voor wetenschappelijk onderzoek te zijn
geweest. Als je er zeif even over nadenkt, kom je wel gauw tot
de conclusie dat verzamelen een uitgesproken westers feno-
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meen is. Of misschien ligt het antwoord van de vraag vooral bij
wat je onder verzamelen verstaat?
Wanneer we het verzamelfenomeen vanuit een vergelijkend cultuurperspectief belichten, komt het er in elk geval als een sterk
westers gekleurd verschijnsel uit.'
Een eerste antropologisch-historische maar natuurlijk bovenal
praktische bedenking daarbij heeft te maken met de levenswijze
van mensen. Een nomadische levenswijze leent zich immers niet
meteen tot het aanleggen van een verzameling zoals wij ons die
voorstellen, namelijk als iets wat veel ruimte inneemt en weinig
functioneel is.
Daarnaast houdt het uiteraard ook verband met een zekere welstand. Een verzameling refereert immers veelal in meer of mindere mate aan `bezif en bijgevolg dus aan financiele middelen
en mogelijkheden. In die zin heeft een verzameling de status van

C.)

In contrast hiermee hechten niet-westerse culturen vaak weinig
of geen belang aan het materiele en des te meer aan het immateriele. Rituelen en handelingen bezitten er veel meer waarde(n),
waarbinnen de objecten als gebruiksvoorwerpen hun plaats hebben en dus vervangbaar zijn. Zoals een verzamelaar in de westerse zin van het woord aan prestige wint door een kwantiteit aan
dure objecten op te bouwen, zo kan de betekenis van het woord
prestige in andere culturen meer in het bezit van kennis liggen.
Je zou er in die zin kennis als verzamelgoed kunnen beschouwen.
Kennis kan immers ook geruild worden en wordt waardevoller
naargelang je er meer van hebt of naarmate je kennis bezit die
een ander niet heeft.

luxeproduct en wordt ze al snel onbereikbaar voor mensen die
zich enkel het levensnoodzakelijke kunnen permitteren.

Een tegenargument dat het verzamelen in andere culturen wel
zou aantonen, zou kunnen zijn dat er over de hele wereld grote

Bovenal is het `objectgerichte' eigen aan het westerse leren en

cultuurhistorische collecties en musea bestaan. Daarbij dringt
zich wel de vraag op in hoeverre de westerse opvattingen via we-

denken. Het vloeit voort uit een monotheIstisch gekleurde ge-

reldfora zoals bijvoorbeeld UNESCO, waar ze in het verleden toch

schiedenis, waar een uniek goddelijk standpunt sinds mensenheugenis 'van bovenaf' de dingen overschouwt. Wij willen als
kleine mens ook zelf die complexe wereld kunnen overschou-

vaak de bovenhand haalden, het ontstaan van die musea en de
neiging tot bewaren elders hebben beInvloed.

wen, begrijpen en plaatsen in een context. Het ordenen van de

Alles bij elkaar genomen durven we niet te stellen dat verzame-

dingen ligt zo mee aan de basis van onze verzameldrang.Wiybeschouwen' de dingen en houden van die dingen. Dat brengt ons

len, zoals wij het vandaag ervaren en begrijpen,`eigen' is aan alle

ook bij het thema van onze bewaarzucht. Hoe ouder iets is, hoe

verzamelfenomeen niet van alle tijden. Het verzamelen maakte

waardevoller. Want hoe ouder iets is, des te dichter bij de waar-

doorheen de geschiedenis heel wat veranderingen door.

heid, de oorsprong, lijken we te denken. We verbinden authen-
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ticiteit graag met ouderdom. Alles moet dan ook zoveel mogelijk bewaard blijven, want wat oud is, is waarde-vol en daardoor
erfgoed.

mensen. Maar ook binnen onze cultuur en opvattingen is het

HET PROFIEL VAN DE VERZAMELAAR
Hoewel dat niet wetenschappelijk aangetoond is en hoogstwaarschijnlijk ook afhangt van het type verzameling, Iijkt het
er sterk op dat verzamelen meer voorkomt bij mannen dan bij
vrouwen. Dit kwam alvast sterk naar voren uit de steekproef 2
diewjopztnuigebrdspknmtvijfg

nog wel de belangrijkste voorwaarde om het verzamelgen in
je te dragen. Het `verzamel-gen' is trouwens een veelgebruikt
woord, maar of het verzamelen effectief erfelijk is, kunnen we
niet met stelligheid beweren. Vaak hebben verzamelaars wel
ouders-verzamelaars. Of hadden ze ouders die vanalles spaarden, maar vaak ook helemaal niet. Wat wel zeker Iijkt, is dat het

verzamelaars in Vlaanderen die daarop volgden. Historisch onderzoek zegt dat evenveel vrouwen als mannen verzamelden,
maar dat vrouwen vaak kozen voor gebruiksvoorwerpen, wat
niet als een echte collectie werd beschouwd. 3 Voor onze eigen

verzamelonderwerp steeds uniek en heel persoonlijk is. Slechts
weinig kinderen zetten de verzameling van hun ouders voort.

tijd hebben we er echter voorlopig het raden naar, welke fac-

fenomeen graag onder de loep. Deze wetenschappen zoeken
de verklaring voor de karaktertrekken van de verzamelaars-

toren er mogelijk voor zorgen dat meer mannen dan vrouwen
zouden verzamelen. Misschien is het een kwestie van tijd. Of
misschien komen mannen liever dan vrouwen met hun verza-

Ook de psychologie en de psychoanalyse nemen het verzamel-

geest, zoals we die hierboven vaststelden, ergens tussen passie en drift. Ze leggen een verzameling uit als bezitsdrang en
noemen het soms zelfs een verslaving. De verzamelzucht zou
volgens bepaalde theorieen dan voortkomen uit een onbewust
zoeken naar compensatie voor het verloren gegane eerste lief-

meling naar buiten.Wat we wel kunnen concluderen is het felt
dat vrouwen nog steeds kiezen voor verzamelobjecten uit de
huis-,tuin- en keukensfeer of ook voor kleinere en eerder decoratieve verzamelobjecten. Mannen kiezen dan weer vaker voor
een historisch of volkskundig onderwerp. Ze gaan niet enkel op
zoek naar de voorwerpen en documenten die binnen dit thema

VERZAMELEN: DE SPELREGELS

passen, maar vergaren ook informatie die ze grondig bestuderen en verwerken.

SPEUREN N
Als detectives, gewapend met zaklamp en kennersblik, trek-

desobject, de moeder.

ken verzamelaars op vroege ochtenden langs rommelmarktkramen. Je moet vroeg zijn om nog een vondst of een koopje
te doen. Vroeger kon je er voor een prikje een fantastisch stuk
op de kop tikken, vandaag worden ook op de rommelmarkt de
prijzen de hoogte in gedreven. Heel af en toe kun je het in de
kringloopwinkel nog meemaken: een bijzonder stuk dat belachelijk laag staat geprijsd. Je kunt er echter evengoed het omgekeerde ervaren Naast rommelmarkten en kringloopwinkels zijn er de gespecialiseerde ruilbeurzen, die zich meestal
op een specifiek verzamelobject concentreren. Het echte ruilen
is er echter eerder uitzondering dan regel geworden. Andere
verzamelaars vinden hun gading op veilingen of bij antiquairs,
die ook heel goed de waarde en de wet van vraag en aanbod
op de verzamelmarkt beheersen. Binnen het verzamelnetwerk

van, zoals verzamelaars ook vaak weten waar ze terecht kun-

Wat veel, om niet te zeggen de meeste, verzamelaars met el-

nen en wie ze mee kunnen laten uitkijken. Persoonlijke con-

kaar gemeen hebben, is een of andere vorm van nostalgie: naar

tacten zijn belangrijke kanalen om verzamelstukken te pakken

hun kindertijd bijvoorbeeld of naar vroeger in het algemeen.

te krijgen. Hoe meer mensen weten dat je iets verzamelt, hoe

Naast nostalgie als symptoom van de verzamelmicrobe is ook
de neiging tot fetisjisme of dingenliefde, kortom de neiging

groter de kans dat er op een dag iemand voor de deur staat
met lets waar jij blij mee bent en waar zij graag van af zijn.

om `vanalles' te sparen en simpelweg moeite hebben met
weggooien, een teken aan de wand. Het intens kunnen bezig

of niet verenigd in heuse verzamelclubs of ruilclubs, waar ze

Ook onderling handelen en ruilen verzamelaars met elkaar, al

zijn met lets en de gretigheid om iets van nabij te onderzoe-

niet enkel objecten, maar ook informatie, tips en kennis uitwis-

ken en te kennen, zijn eigenschappen die ook een rol spelen

selen. Het blijkt daarnaast voor verzamelaars ook aangenaam

in de verzamelaarsaanleg. Het jachtinstinct en het vinden van

om af en toe middenin het verzamelaarsmilieu te vertoeven,
waar iedereen met hetzelfde virus besmet is en je passie geen

genot in urenlang zoeken en uiteindelijk vinden, is misschien
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zijn antiquairs en opkopers vaak belangrijke spilfiguren in de
zoektocht, en soms ook in de concurrentiestrijd, van en tussen
verzamelaars. Ze weten wie wat zoekt en maken daar gebruik
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verdere toelichting behoeft. Een recente nieuwe bron voor verzamelaars is het Internet. Via een scherm is de hele wereld voor
je toegankelijk. Op de virtuele markt van de verkoopsites is er
heel wat te koop. Je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt
wanneer en hoelang je maar wilt op zoek gaan naar dat ultieme stuk, dat desnoods van het andere eind van de wereld
komt. Bovendien ligt er een schat aan informatie voor het grijpen op het wereldwijde web. Op fora of op je eigen website
kun je informatie delen, gelijkgestemde zielen leren kennen en
misschien wel op die manier nieuwe vondsten doen.

WISTJE DAT... Er vandaag zelfs digitale verzamelingen bestaan?

Muziek is de meest voor de hand liggende digitale collectie.
Er bestaan echter ook virtuele werelden waarbinnen je online
verzamelobjecten verwerft. Ook de virtuele kaartspelen, zoals
Magic: The Gathering, bestaan uit ontastbare kaarten, die je

duur betaalt en die je kunt verzamelen en ruilen.

De waarde van gelijk welk verzamelitem is echter altijd onschatbaar. Voor de verzamelaar bezit elk stuk zijn eigen verhaal en
daarnaast geschiedkundige, esthetische, volkskundige of emotionele waarde, die het minstens even duur maakt als de verkoopswaarde alleen.

Hoeveel stukken een collectie ook telt of hoe wanordelijk een
verzameling ook Iijkt, de eigenaar zelf verliest er zelden zijn
weg in. Beschikken verzamelaars over een uitmuntend geheugen dat de hele verzameling in hun hoofd inventariseert? Het
zou kunnen, maar het is veel waarschijnlijker dat ze gebruikmaken van een of ander handig registratiesysteem. Steekkaarten, schriften, dig's, foto's, catalogi en meer en meer ook
digitale databanken helpen de verzamelaar om de vindplaats,
aankoopdatum, aankoopprijs en allerhande informatie over
het object te onthouden. De objecten zelf worden naargelang
hun grootte en soort zorgvuldig opgeborgen of u itgesta Id. Uit
gesprekken met verzamelaars blijkt dat ook het verzamelenthousiasme van huisgenoten hierin een belangrijke rol speelt.

VERZAMELEN: DE VERZAMELAAR VOORBIJ?
De vraag die veel verzamelaars vroeg of laat bezig houdt, is
Alle (r)evoluties kennen echter hun prijs. Via het Internet ligt
de wereld niet enkel aan jouw voeten, maar evengoed aan die
van je collega-verzamelaars. Dat maakt dat de prijzen vaak veel
hoger liggen dan op eender welke rommelmarkt, waar nooit
zoveel verzamelaars tegelijk op een object azen. Nog een nadeel van het internet is het felt dat je eerst betaalt en dan bang
afwacht in welke staat het object bij je aankomt. Je kunt het
nooit op voorhand bekijken, betasten of besnuffelen. Het vervalsen van verzamelitems is sowieso al een geniepige valstrik
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waar hun collectie zal terechtkomen eens ze er zelf niet meer
zijn. Hun ideate eindbestemming luidt vaak "de kinderen". Nog
vaker echter hoor je meteen daarna de verzuchting dat die helaas weinig interesse tonen in vaders of moeders collectie. En
eigenlijk is het misschien ook niet zo vreemd dat kinderen de
passie van hun ouders niet onvoorwaardelijk overnemen. De
passie van het verzamelen is immers persoonlijk. De spanning,
de unieke verhalen en de herinneringen bij elk item waarmee

waar zelfs een ervaren verzamelaar nog durft in te lopen. Het is
vaak dan ook onmogelijk om de authenticiteit op basis van een
fotootje te kunnen inschatten.

de collectie groeide, kunnen niet worden doorgegeven. Ze hangen vast aan de verzamelaar en niet aan de verzameling zelf.
Dat maakt het begrijpelijk dat erfgenamen de verzameling van
een ouder vaak wel respecteren en waarderen, maar er toch

Verzamelen is hoe dan ook aan de wet van vraag en aanbod ge-

niet echt `voeling' mee hebben. In het geval van dure collecties
wordt de verzameling nogal eens verkocht, liefst stuk voor stuk

bonden. Neem bijvoorbeeld een postzegel die in 1996 voor meer
dan 1,5 miljoen euro werd verkocht. Waarom? Hij is uniek. Toen

geveild, wat het meeste opbrengt.

het zegeltje in 1855 in Zweden werd gedrukt, gebruikten ze per
ongeluk de verkeerde inkt, zodat de zegel geel was in plaats van

In tweede instantie koesteren vele verzamelaars de droom dat
hun collectie naar een museum gaat, of in een eigen museum

groen. Het kleinood is dus wereldwijd gegeerd bij postzegelver-

resulteert. Er wordt bij de musea nogal eens naar mogelijkhe-

zamelaars, die allemaal ervan dromen om dit uitzonderlijke stuk
in eigen bezit te hebben.

den hieromtrent gepolst, maar het antwoord is doorgaans aarzelend tot negatief. Musea hebben weinig ruimte en budget.

Het onderwerp van een verzameling kan ook wel eens een hype

Bovendien zijn vaak slechts enkele stukken uit een priveverzameling voor hen interessant en belandt de rest dan, al dan niet

worden. Voor de verzamelaar betekent dit brute pech of net

tijdelijk, in het depot.

groot geluk. Het goed wordt immers duurder en wint aan waar-

Er zijn natuurlijk ook verzamelaars voor wie het niet uitmaakt

de bij verkoop, maar het wordt tegelijkertijd ook schaarser. In het

waar hun collectie zal terechtkomen. Een tussenoplossing, en

ergste geval kun je niets nieuws meer vinden en moet je noodge-

volgens sommigen de beste, is dat de verzameling terug bij an-

dwongen stoppen: de nachtmerrie van elke verzamelaar

dere verzamelaars terechtkomt. Dit is geen garantie dat de col-
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lectie samenblijft, maar het zou wel kunnen betekenen dat de
verzameling nieuw leven ingeblazen wordt. De passie wordt
verder gezet en misschien wordt er wel een heel nieuw verhaal
mee opgebouwd.

VERZAMELEN: ERFGOED?
Een ding is zeker: het fenomeen verzamelen is alomtegenwoordig in ons dagelijkse leven en maakt daarmee stevig deel uit
van onze volkscultuur. Het verzamelen van grote hoeveelheden
objecten lijkt in ieder geval een westers fenomeen te zijn. De
keuze van de objecten die we verzamelen en de ordening van
alle delen die onze verzamelingen tellen, vertellen ons over
onze tijd, over onze kijk op de wereld en over onszelf. Elke verzamelaar zou zijn of haar collectie het liefst van al bewaren
voor de verre toekomst, als bedachtzaam gekozen sporen uit
het verleden en heden. En er valt wellicht meer uit te leren dan
we nu kunnen inschatten. Erfgoed? In de kiem dan toch.

Tapis plein vzw is een projecthuis dat erfgoed op een actuele

manier dichter bij het publiek brengt. Sinds 2007 is de vzw
erkend als landelijke organisatie voor volkscultuur met steun
van de Vlaamse Overheid en als culturele vereniging door de
stad Brugge.

Meer informatie over tapis plein of Nooit Genoeg:
tapis plein vrw
Sint-Jakobsstraat 36
Bow Brugge
o5o 68 37 94

Neen, ier stet en geen verzame aars un verzameling tenoon! Neen, hier zie je geen objecten uitgestald, schitterend op
een rijtje
NOOIT GENOEG is een grote doos. Een kijkdoos. Je krijgt er een
antwoord op duizend-en-een verzamelvragen en ontdekt er
wat verzamelen is.
Maar er is meer. Je kunt die grote doos binnenstappen. Samen
met journaliste Annick Lesage reconstrueren we de gebeurtenissen rond de verdwijning van Briek. Spits de oren en stap
mee in mysteries van lang geleden. Het gebeurde in de tijd dat
kinderen zingend als engeltjes en gehuld in lange witte jurkjes
meeliepen in de dorpsprocessie.
Het gebeurde in de tijd dat Nonkel Bob en Tante Terry nog de
harten van de kinderen stalen. Het was in die jaren dat kleine
Briek ontdekt werd en als kindsterretje voor Vlaanderen in
zwart-wit te kijk werd gezet. Leef mee met deze vreemde verdwijning en misschien ontdek je aan het einde van dit avonNOOIT GENOEG is in 2008 nog te zien in:
' Mechelen I LAMOT Erfgoedcentrum I 7 tot 28 april
Schoten I Kasteel van Schoten 119 mei tot 9 ju ni

NOOIT GENOEG

privecollect
en vijftig intrigerende portretten
van de mens achter de verzameling in een boek.Vier auteurs gaan
vanuit verschillende disciplines o
zoek naar een verklaring voor de
v., IL -, - . - _...:,_ v: meersch
www.jellevermeersch.be trok
et de camera op pad om de vijf
tig verzamelaars in hun eigen omgeving met hun verzameling te
portretteren. Deze ontmoetingen
resulteerden in een fotografisch portret dat balanceert tussen een documentaire bilk en een artistieke verbeelding. Voor
gepassioneerde verzamelaars of voor nieuwsgierige kijkers ...
Nooit Genoeg, over verzamelen en verzamelaars is vanaf april te
verkrijgen in de boekhandel.
-

....

-.
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0473 38 T9 07
info@tapisplein.be

www.nooitgenoeg.be

i Met inspiratie uit een verrijkend gesprek met Rik Pinxten.
2 Zie wwwvlaancierenverzamelt.b , .
3 A. MC ALPINE en C. GIANGRANDE, LArt cle presenter ses collections. Paris, Grund,1999.

Op 17 februari 1962 verdwijnt het
kindsterretje Alberiek - BRIEK Vierstraete. Na een korte maar
succesvolle muzikale carriere,
gastoptredens in tal van televisieshows, een eigen tekenfilmreeks
en merchandisinglijn stopt plots
de band. Bevoegde instanties tasten in het duister. Verdriet en verwijten scheuren de familie Vierstraete uiteen. Vertrouwensman
Roger Crombeen en de directie
van de toenmalige BRT zwijgen in alle talen. Het publiek ziet,
leeft mee en vergeet. En een nieuw talent neemt de vrijgekomen plaats in. Briek is niet meer. Tapis plein vzw, vormgever
Pieter Gaudesaboos en journaliste Annick Lesage gaan op zoek
naar de waar ndel.
Surf alvast na http://VRIENDENVANBRIEK ,blogspot.co
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www.tapisplein.be
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Leon Smets

Museum Microclimates
--> Verslag Conferentie Kopenhagen, 19 — 23 november 2007

Binnen ICOM-CC (International Council of Museums Conservation Committee) zijn diverse werkgroepen actief, waaronder de
`working group preventive conservation' Deze organiseerde in
samenwerking met het Nationaal Museum van Denemarken
(Kopenhagen), het conservatiecentrum Vejle (DK) en de School
of Conservation of the Royal Danish Academy of Fine Arts het
vierdaagse congres Museum Microclimatesi.

Het thema van het congres was opgedeeld in yid sessies,
meer bepaald:
1. the effect of the environment on artefacts;
2. measuring the environment;
3. using knowledge of the effects of climate: surveying actual
collections;
4. use of enclosure to control climate — the larger environment;
5. the showcase and picture frame.

Op het terrein van het onderzoek naar de effecten van temperatuur en relatieve vochtigheid, stof en luchtvervuiling op materialen, de effecten van bewaringstechnieken en -materialen,
en op het gebied van klimaatcontrole en -metingen zijn nog
steeds het Verenigd Koninkrijk (o.a. British Library, English Heritage, National Trust, National Gallery en Tate Gallery), Canada
(Canadian Conservation Institute, CCI), de VS (o.a. Smithsonian
Institute) en ook Denemarken de hoofdrolspelers. Ook het Nederlandse Instituut Collectie Nederland profileert zich internationaal sterk als onderzoeksinstelling met een zeer praktijkgelieerde bekommernis en inzet op dat vlak. Op het gebied van
papierconservatie heeft Slovenie (Universiteit en Nationale

Wat kon men uit deze vier dagen als grote krachtlijnen overhouden, naast een aantal specifieke vaststellingen en oplossingen voor concrete situaties?

De museum-, bibliotheek- en archiefwereld breekt stilaan uit
het keurslijf van de oude theorieen die vasthouden aan de
rigoureuze normen voor het 'ideal& museumklimaat van bijvoorbeeld 5o % relatieve vochtigheid, met slechts enkele procenten speling over enkele etmalen tijd. Normen die werden
aangebracht in het standaardwerk The Museum Environment
van Garry Thompson rond 1976. Deze tendens kon al enkele
jaren vastgesteld worden, maar werd tijdens dit congres door
diverse sprekers op basis van eigen proefondervindelijke onderzoeken nogmaals bevestigd. Men heeft een steeds betere
kijk op de invloed van temperatuur en relatieve vochtigheid op
materialen, en op de reactie van de materialen zelf, zoals papier
en hout. Men gaat thans meer en meer uit van vastgestelde
bandbreedtes van luchtvochtigheidfluctuaties, bijvoorbeeld
van 4o tot 6o % relatieve vochtigheid als jaargemiddelde,
waarbinnen men de regels van de geleidelijkheid in het oog
dient te houden. De eigen klimaatgeschiedenis van een object
is een belangrijke parameter bij het bepalen van het ideale bewaarklimaat. Andere parameters kunnen het formaat, de vorm
en, bijvoorbeeld, de structuur van de verflaag zijn. De aanbevolen waarden van temperatuur en relatieve vochtigheid worden
niet !outer gekoppeld aan de specifieke materiaalgroep, maar
ook aan de gevoeligheidsklasse.
Meer dan vroeger gaat de aandacht naar temperatuur, waarvan bewezen is dat een wat hogere temperatuur de levensduur
van organische materialen aanzienlijk (negatief) belnvloedt.
Wat betreft lichtniveaus (de '5olux-norm') maakt een andere
politiek sinds enkele jaren opgang, namelijk deze van de berekening van aantal luxuren die objecten kunnen worden toege-

Bibliotheek van Ljubljana) zich een sterke en internationaal

kend voor er een eerste zichtbare schade optreedt, in plaats van
zich enkel en alleen vast te bijten in absolute lichtwaarden.

gewaardeerde plaats veroverd, onder andere dankzij hun degelijk onderzoekscentrum en via Europese onderzoeksgelden.
Door een strategie van Europese samenwerkingsprojecten en

Sinds enkele jaren wordt er onderzoek gedaan naar de invloed
en verspreiding van stof op objecten en interieuronderdelen,

een eigen wetenschappelijke onderzoekscel heeft de Poolse
Academy of Sciences van Krakau zich de laatste jaren weten

en naar de invloed van de bezoekers op de stofafzetting. In een
van de voordrachten werd verduidelijkt hoe stof evolueert tot

op te werken tot een eigen (soms eigenzinnige) stem in het Internationale kapittel van het onderzoek naar klimatologische

schadelijke componenten, die soms moeilijk te verwijderen
zijn. In het bijzonder in historische bibliotheken met grote be-

effecten op erfgoed.

zoekersaantallen kan stofaccumulatie een probleem vormen

Licht- en klimaatmeting, Depot voor kunstwerken
van de Vlaamse Gemeenschap te Schaarbeek. 0 FARO

en leiden tot bacteriele groei en vorming van microkristallijn
calciet. Controle van de relatieve vochtigheid en regelmatig onderhoud zijn de boodschap. Uiteraard is preventie een belangrijk aandachtspunt, zoals het aanbrengen van stofwerende
stroken langs de boekenplanken, of een afdekking in polyesterfolie. Door de bezoekers op een tweetal meter afstand van
de boeken en van andere waardevolle historische objecten te
houden, blijkt de mate van stofafzetting spectaculair verminderd te kunnen worden.
Interessant waren tot slot ook de resultaten van onderzoek
naar de effecten van klimaatboxen en gesloten vitrines op de
fluctuatie van relatieve vochtigheid en op de toetreding en
concentratie van schadelijke gassen in de lucht. De mogelijkheden annex beperkingen van het gebruik van silicagel, pro-sorb
en artsorb, en van absorbers als actieve koolstof passeerden de
revue. Alleszins werd bewezen dat een goede luchtdichtheid
van klimaatboxen en vitrines een gunstige invloed heeft op
het bufferen van de schommelingen in externe relatieve vochtigheid en op de vermindering van de invloed van schadelijke
stoffen uit de buitenlucht.
Het economische voordeel dat een goede risicoanalyse biedt
wanneer klimaatbeheersing is opgenomen in de set van potentiele schaderisico's, krijgt steeds meer aandacht. Een van
de belangrijke conclusies van dit congres is dat de resultaten
van het wetenschappelijk onderzoek geleidelijk de lacunes
van onze kennis over de snelheid en mate van verval van objecten kunnen invullen, en aldus aanzetten tot het uitwerken
van gepaste maatregelen. Toch worden museumconservators
en collectieverantwoordelijken nog te vaak geconfronteerd
met een verregaande veronachtzaming van de effecten van
het microklimaat door planners en architecten. TerwijI mooie
en aangename (hedendaagse) architectuur niet haaks hoeft te
staan op het creeren van een grotere natuurlijke klimaatstabiliteit binnen het museumgebouw, zien we nog te vaak het
tegenovergestelde.

De preprints zijn uitgegeven in twee afzonderlijke delen: cll.
the conference in Copenhagen (284p.); di.

2.

1.

Contributions to

Abstracts of posters at the conference

in Copenhagen (48p.). Deze publicaties zijn beschikbaar in de bibliotheek van

museet.dk/sw53828.asp) . Daarom beperk ik mij in dit verslag tot de grote lijnen
en enkele aandachtspunten.
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MODE D'EMPLOI

Groningen, Historische Uitgeverij, 2008,

Bruxelles, Les Impressions nouvelles,
2008, 224p.

GIDS VOOR VLAANDEREN.
TOERISTISCHE EN CULTURELE GIDS
VOOR ALLE STEDEN EN DORPEN IN
VLAANDEREN

1 44P.

Tielt, Lannoo, 2007,1.392p.

Als bijzonder hoogleraar in
de geschiedenis van de psychologie heeft Douwe Draaisma (1953) een internationale reputatie opgebouwd met
breed onderzoek naar het geheugen en de werking ervan.
Zijn bestseller Waarom het leven sneller
goat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen (2oo1) is intussen een
standaardwerk. In De metaforenmachine.

Groensteens titel is een knipoogje naar
Georges Perecs magnum opus La vie mode
d'emploie en snijdt op overtuigende manier een aantal aspecten aan van wat hijzelf "un objet culturel non identifie" het
—

beeldverhaal — noemt. Aan de hand van
talrijke auteurs (gaande van
`pioniers' als Winsor McCay
en George Herriman, `klassiekers' als Franquin en E.P.
Jacobs over de `nouvelle va-

Een halve eeuw na de eerste Gids voor
Vlaanderen van zijn grote bezieler Jozef
Van Overstraeten, liet VTB/VAB einde
2007 de vijfde editie van deze Vlaamse
`baedeker' verschijnen. Achter de toepasselijk zilveren omslag passeren op bijna
1.40o bladzijden alle 327 fusiegemeenten
van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de revue. Per fusie worden alle deelgemeenten volgens een vast
stramien besproken: de etymologie van
de gemeentenaam, het aantal inwoners,

Een geschiedenis van het geheugen (2oo3)
gaat Draaisma dieper in op de eeuwenlange beeld- en theorievorming rond
geheugen en herinnering. Heel wat van
zijn denkbeelden en concepten zijn ook
voor het erfgoedveld relevant. Recent
verscheen De Heimweefabriek waarin

gue' auteurs als Alan Moore
en Blain tot en met minder
bekende, hedendaagse kunstenaars als Dave McKean en Baudoin)
fileert Groensteen moeiteloos een aantal
prangende thema's. Zo analyseert deze
ex-directeur van het Musee national de

de geografische en socio-economische
karakteristieken, de bereikbaarheid via
auto en trein en — vooral — de bezienswaardigheden, evenementen en lokale
gastronomische specialiteiten.

Draaisma de relatie onderzoekt tussen geheugen en ouderdom. Draaisma
neemt het op voor het oude geheugen
en gaat in tegen de problematisering van
een vervagend geheugen. Is het immers

la Bande Dessinee van Angouleme met
labels als 'lectures', `un art sequentiel' en
iregistres' deelaspecten als van het strip-

Honderden lokale medewerkers, gerekruteerd in heemkundige kringen, bij gemeentelijke toeristische diensten of ar-

bedrijf als `kleur', `taal', `stijl' (wat is de
`klare lijn'?), enzovoorts. Uiterst geschikt

chieven en onder de VTB/VAB-leden zelf,
beschrijven in kort bestek

niet veel interessanter om to kijken welke
ervaringen het scherpst aanwezig blijven

leesvoer dus voor iedereen die in `representativiteif en `beeldcultuur' is geinte-

de markante feiten en
materiele getuigenissen

in een verouderend geheugen? Warm
aanbevolen Iectuur!
[BR]

resseerd. Het boek wordt ongetwijfeld
een nieuwe referentie, naast vroegere

-

klassiekers van auteurs als Benoit
Peeters en Scott McCloud.
[RD]

uit het roemrijke verleden van hun dorp of stad.
De klemtoon ligt zeer nadrukkelijk op het onroerende erfgoed waarvan
we doorgaans — en dat
zowel in eigen streek als
over de provinciegrens — de historische
betekenis en culturele context amper of
niet kennen. Met dit kloeke boekwerk

ct-

64

L

kan `reizen om te leren' het motto zijn
van elke binnenlandse verplaatsing. Wie
het allemaal liever van thuis achter het
pc-scherm tot zich neemt, kan dat vanaf
deze editie ook via de website www.vab.
be/gidsvoorvlaanderen (als men VAB/
VTB-lid of eigenaar van de papieren
versie is). Deze digitale editie (in twee
deelbestanden) kan snel op trefwoord
doorzocht worden. Zeer handig ook
voor quizfanaten bij vragen zoals
"Noem vijf Vlaamse gemeenten
met een motte" of "Hoeveel
schandpalen telt Vlaanderen
nog?".
[RB]

RIK VAN MOLKOT (RED.),

LEUVEN CULTUURSTAD.
DEEL 2 OPINIES EN BEDENKINGEN.

Bart Caron leveren interessante algemenere insteken en ideeen over stedelijk
cultuurbeleid. Beiden ontwikkelen elk
op hun eigen manier —
eerstgenoemde vanuit
een theoretische reflectie over dynamische
stadscultuur in een gemondialiseerd netwerk,
laatstgenoemde vanuit
een beleidsmatige positionering van cultuur in
de (inter)stedelijke context — een pleidooi
voor een culturele stadsplanning van
Leuven. Cultuurstad.

onderuit, die "in fase is met de samenlevingsopbouw" en tegelijk "instraling
en uitstraling" (maar in die volgorde) nastreeft. Mooie pleidooien voor een warmere stad.
Men zou zich durven wensen dat het
stadsbestuur voor een volgende beleids-

Het recent gepubliceerde cultuurbeleids-

periode dit soort externe reflecties een
jaar op voorhand laat ontwikkelen en te
boek stellen, zodat ze de basis
voor of minstens een onderdeel
van het beleidsplanningspro-

plan 2008-2013 van de stad Leuven trekt
de aandacht. Niet zozeer vanwege de beleidstekst zelf, maar wel door het bijge-

van de huidige bedenkingen
post factum.

Leuven, 2007, 114 p.

voegde `deel 2'. Daarin zijn `opinies en bedenkingen'van anderen over Leuven, over
zijn cultuurbeleid en over dit nieuwe beleidsplan gebundeld. Tien culturele Leuvenaars laten daar columnsgewijs hun
licht over schijnen. In langere bijdragen
hebben ook zes cultuur-Vlamingen (Bart
Caron, Eric Corijn, Franky Devos, Jan Hautekiet, Rik Vanmolkot en Misjoe Verleyen)
hun reflecties over cultuur in Leuven aan
het papier toevertrouwd.
Zeker ook de teksten van Eric Corijn en

ces zelf kunnen zijn in plaats

[RB]

de Week van de Smaak

Fien Danniau

De Week van de Smaak
verdiept en verbreedt
Schrijf je in voor de Week van de Smaak 2008
via www.weekvandesmaak.be
De tweede Week van de Smoak is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Met 7.300 activiteiten, een verdubbeling ten opzichte van
2006, heeft de Week van de Smaak geboomd en haar plaatsje
veroverd aan het firmament van de culturele evenementen. De
volgende Week van de Smaak, van 73 tot 23 november 2008, staat
deze herfst voor de deur en stelt ons voor een aantal nieuwe uitdagingen.

VERBREDING EN VERDIEPING
Een blik op de 700 organisatoren van de Week van de Smaak
toont een waxier aan bedrijven, restaurants, verenigingen, culturele instellingen, gemeentebesturen, scholen en vormingscentra.
De Week van de Smaak heeft door haar Iaagdrempelige en mobiliserende aanpak een enorm cultureel potentieel aangeboord.
Voor een Jong evenement is deze lokale verankering van onschatbare waarde. Natuurlijk zijn er organisaties en doelgroepen die
we nog te weinig bereiken. Jongeren, allochtonen en senioren
bijvoorbeeld blijven groepen waarvoor we extra inspanningen
zullen blijven leveren.
Maar de Week van de Smaak wil meer zijn dan een breed gedragen cultureel evenement. Kwaliteitszorg en verdieping zijn de
aandachtspunten voor 2008. De vorige edities toonden al aan
dat er honderden manieren zijn om smaak te benaderen en er zit
ongetwijfeld nog heel wat meer in de creativiteitspijplijn. Kwaliteitszorg is niet in het minst een zaak van de coordinatiecel en het
kwaliteitscomite. Die kunnen deelnemende organisatoren hulpmiddelen aanleveren in de vorm van nieuwe accenten en thema's,
interessante formats en een vlotte opvang, verwerking en bijsturing van activiteiten. Met onder andere de inbedding in FARO, het
nieuwe steunpunt voor cultureel erfgoed, een nieuw inspiratieboekje, een eigen databank en provinciale programmabrochures

en aantrekkelijk koepelprogramma uitgebouwd. Het gastland
kan daarbij een inspiratiebron zijn, maar dat hoeft niet.

HET INSPIRATIEBOEKJE
De Week van de Smaak wil elk jaar opnieuw smaak en eetcultuur
ontdekken. In het gratis inspiratieboekje dat je kunt aanvragen
via www.weekvandesmaak.be of info@metsmaak.be , vind je
tal van nieuwe tips en invalshoeken. Je leest er onder meer alles
over onze zoektocht naar de basis: wat is smaak en hoe proef je
smaak? Voorts zorgen enkele beproefde formules voor de nodige
afwisseling: op 16 november staan de burgemeesters opnieuw
achter het fornuis en Lier trakteert als Stad van de Smaak op een
spetterend slotprogramma op 23 november 2008.

TOUR DE FRANCE
Het gastland van de Week van de Smaak is in 2008 de aanleiding
voor een ambitieus project voor steden en gemeenten. We spiegelen de Franse regio's aan onze provincies en maken zo kennis
met de rijke gastronomie, streekproducten en cultuur van alle
streken van Frankrijk.Van 13 tot 23 november ligt Normandie even
in West-Vlaanderen, kun je de Alpen proeven en beklimmen in
Limburg, wordt Lier getransformeerd tot Parijs en ontdek je de
Franse Overzeese Gebieden in Brussel. Dit format verhindert dat
Vlaanderen, hoe lekker het vooruitzicht ook mag zijn, overspoeld
wordt door Franse clichedorpjes met dito kaas- en wijnavonden.
Wieleretappes, streekmenu's, to ble d'hotes, gastchefs, proeverijen,
... de mogelijkheden om van je gemeente een warm en smakelijk
Frans streekdorp met Vlaamse toets te maken, zijn eindeloos.
Neem alvast een kijkje op www.weekvandesmaak.be voor meer
info!

spelen we hierop in.
DE WEEK VAN DE SMAAK IN VLAANDEREN

ROL VAN DE ERFGOEDWERKER

13 TOT EN MET 23 NOVEMBER 2008

De omvang van de Week van de Smaak maakt het voor de coot -dinatiecel helaas onmogelijk om elke deelnemer persoonlijk te
blijven begeleiden. In 2007 werd al duidelijk dat waar een lokale

LIER STAD VAN DE SMAAK 2008

coordinator (vanuit een gemeentelijke dienst, erfgoedcel, cultureel centrum, bibliotheek) of een coordinator voor een bepaalde
subsector (bijvoorbeeld VELT of Gezinsbond) een trekkersrol opnam, een kwalitatief in het oog springend programma werd uitgebouwd. Coordineren hoeft niet te betekenen dat alle activitei-

FRANKRIJK GASTLAND VAN DE WEEK VAN DE SMAAK 2008

iNsPIRATIEBOEKJE?
VRAAG DE BROCHURE MET INHOUDELIJKE SUGGESTIES EN
PRAKTISCHE TIPS GRATIS AAN VIA
WWW.WEEKVANDESMAAK.BE OF INFO@METSMAAK.BE .
INSCHRIJVEN?

ten volledig worden getrokken en op poten gezet door een enkele
persoon of organisatie. Het betekent wel dat iemand het over-

VAN 21 APRILTOT13 JUNI KUN JE JE

zicht bewaart, inhoudelijke suggesties kan doen, en interessante

ACTIES COORDINEREN OF REVISEREN?

partners bij elkaar kan brengen.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP VIA

Een tweede eenvoudige maar efficiente gangmaker naar sterke
activiteiten is het werken rond een centraal thema. Hoewel elke

INFO@METSMAAK.BE .

INSCHRIJVEN VIA WWW.WEEKVANDESMAAK.BE .

organisatie op deze manier kan vertrekken vanuit haar eigen

MEER INFORMATIE?

sterktes, worden toch verrassende inhoudelijke verbanden ge-

WWW.WEEKVANDESMAAK.BE ,

Iegd, schotten tussen organisatoren verbroken en een veelzijdig

INFO@METSMAAK.BE ,T 02 243 13 50
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ruilabonnemen

Voor a
o over ruilabonnementen,
contacteer Annemie Vanthienen via
T 02 213 10 68 of annemie.vanthienen@
faronet.be .

'aarabonnement 2008

Een jaarabonnement kost slechts 1
euro, over te maken op rekeningnummer
068-2490488-40 met vermelding 'abonnement faro 2008' en ter attentie van:
FARO, Priemstraat 51, BE-b000 Brussel.
Via birgit.geudens@faronet.be bevestig
je tegelijk met je volledige naam (voornaam + familienaam) en/of naam van de
instelling, adres (straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente) en eventueel je
e-mailadres je abonnement.
Abonnementen lopen per kalenderjaar
en dienen voor het einde van het jaar te
worden opgezegd.

gratis proefnummer .

—een gratis proefnummer aanvragen via birgit.geudens@faronet.be met vermelding van je volledige
naam (voornaam +familienaam) of naam
van de instelling en adres (straatnaam,
huisnummer, postcode, gemeente).
ww.faronet.b

Op de website van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw verschijnt
in de rubriek voorbehouden aan het tijdschrift na verloop van tijd een gedeelte
van de redactionele bijdragen online.
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Cultureei-erigoeddecreet

I Marc Jacobs & Bert Schreurs

•

23 mei
2008

Een belangrijke stap in de
ontwikkeling en organisatie van het
Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid

Op 23 mei 2008 maakt de Vlaamse regering de definitieve versie
van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet bekend en zorgt
meteen voor een mifipaal in het erfgoedbeleid van de Vlaamse
Gemeenschap, en ook wel van Europa en daarbuiten. Perfectie is
zeker niet van deze wereld en ook dit decreet zal binnen enkele
jaren ongetwijfeld verder worden ontwikkeld, moor het beschikt
nu al over verschillende, interessante instrumenten waardoor
het een belangrijke hefboom kan zijn om in te spelen op de
uitdagingen die zich binnen de cultureel-erfgoedsector stellen.

DE CULTUREEL-ERFGOEDSECTOR HEEFT
HET DECREET GEKREGEN DAT HET VERDIENT.
NU IS HET AAN ONS ALLEN OM HET

`Potentie'is in dit geheel wel degelijk een van de kern begrippen
die we associeren met het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

TE INTERPRETEREN EN WAAR TE MAKEN

Een groot potentieel maar dat moet wel worden waargemaakt ... door alle spelers: door de betrokken administratie,
door de politiek verantwoordelijken, door het steunpunt, door
alle spelers in de sector, door jullie: door ons alien samen dus.

Zo wordt expliciet de troefkaart van `cultureel erfgoed' als

Binnen en rond FARO zijn we op dit eigenste moment volop

geheel uitgespeeld, om zo tot de (re)organisatie en ontwikkeling van het veld over te gaan. Bovenop de klassieke categorieen zoals musea, archieven, volkscultuur, enzovoort versterkt

bezig om ons daarop voor te bereiden. We zijn druk in de weer
(geweest) met het beleidsplan 2009-2011 en binnen enkele
maanden publiceren we het resultaat. Het zal het verhaal zijn

het decreet zowel het geheel als de onderdelen van de
erfgoedsector. Hierbij zet het vooral in op de meerwaarde die
het samen opereren kan leveren, en verzekert zo de activering

van een steunpunt dat een intermediaire, ondersteunende en
dienstverlenende organisatie is — wat niet betekent dat het
geen verschil kan of zal maken, integendeel. We bereiden ons

en uitwisseling van expertise, ervaringen en (goede) praktijken.

intensief voor om samen met jullie (en met allerlei buiten-

Ook stimuleert en faciliteert het decreet op een interessante,

naar meer performantie, verbetering, impact en effectiviteit,...
Wij hebben er zin in ... jullie toch ook?

landse inspiratiebronnen) het verschil te maken en te streven
eigentijdse manier de omgang met kennismanagement,
erfgoedpraktijk, netwerken, behoud, beheer, ontsluiting, beeldvorming en communicatie rond erfgoed. Het inzetten op het
samenspel tussen cultureel-erfgoedorganisaties en cultureelerfgoedgemeenschappen is daarbij van groot belang. Ook het

le vindt de tekst op de website van de administratie
Kunsten en Erfgoed (www.vlaanderen.belerfgoed en

werken aan betere taakverdelingen, zodat nog meer uit-

www.kunstenenerfgoed.be) en op de FARO-website

dagingen kunnen worden aangegaan (zoals de werking rond

(www.faronet.be).

erfgoeddepots), staat op de agenda.

5

wetenschap In actie I Bjorn Rzoska'

afdeling volkskunde;
wetenschappelijk
assistent
—onderzoeker;
afdelingshoofcl
4

Reflecties bij het overlijden van Li Voskuil (1926-2008)

Het lijkt wet alsof net iemand de stoel achteruit heeft geschoven
en even is weggewandeld van een bureau. Het bureau. Niet enkel een curieus meubelstuk dat vandaag in een van de gangen
van het huidige Meertens lnstituut — als was het een museumstuk — is tentoongesteld. Verworden tot erfgoed. Maar ook een
verwijzing naar de geschiedenis van een onderzoeksinstituut. En
een vak. In 1938 ontstond op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het Volkskundebureau, een van de afdelingen van het latere lnstituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde.1.1 Voskuil drukte dertig
jaar tang zijn stempel op het Bureau. In 1987 ging hij met pensioen. In 1996 verscheen het eerste deel van zijn intussen gekende

tjes. Het merendeel van die berichten had het over de schrijver
Voskuil. Zoals gebruikelijk gingen media op zoek naar reacties
op het overlijden. En ook daar valt op dat de meeste zich eenzijdig beperkten tot mensen uit het literaire bedrijf. 2 Zijn werk
als onderzoeker was in het beste geval niet meer dan een vermelding waard. Nochtans was het fundamenteel in de verwetenschappelijking van het onderzoek naar de volkscultuur in
Vlaanderen en Nederland.

"WANT DAT IS WETENSCHAP ,
Vorig jaar verscheen een Inventaris van het archief van het P.J.

romancyclus Het Bureau: meer dan 5.000 bladzijden, verschenen
in zeven delen tussen 1996 en 2000. Paradoxaal doorbrak Voskuil

Meertens lnstituut voor de jaren tussen 193o en 1997. 4 Daa,
mee maakte het Meertens zijn archief openbaar "met uitzondering van de stukken betreffende personeelszaken en de ar-

hiermee zelf de door hem als wetenschapper jarenlang gehanteerde principes: die van streng, rationeel onderzoek waarin geen

chivalia uit de periode 1987-2000." Dat betekent dat het hele
archief dat Voskuil als wetenschapper heeft opgebouwd, mo-

plaats was voor enige vorm van emotionaliteit.

menteel vrij raadpleegbaar is voor onderzoek. Zijn loopbaan
wordt overigens mooi samengevat in een bijlage met een

Op 1 mei 2008 besliste J.J. Voskuil op 81-jarige leeftijd na een

overzicht van de wetenschappelijke staf:"afdeling volkskunde;

slepende ziekte uit het leven to stappen. Het overlijden leverde

wetenschappelijk assistent —onderzoeker; afdelingshoofd".

een stroom aan necrologieen op in de meeste Nederlandse

Dat pijltje zou je kunnen lezen als het symbool voor promotie.

kranten. In de Vlaamse pers verschenen enkele kleinere artikel-

En de puntkomma is in het digitate tijdperk een `emoticon).

Het bureau van P.J. Meertens,
alias meneer Beerta uit
Het Bureau. Later werd dit de
werktafel van Voskuil.
Foto: Marie-Jose Jongerius

De eerste aflevering van Het Bureau

Met een knipoog aan het einde van een zin geeft een schrijver

de lengte hadden." Krampachtig doen de filmmakers een po-

de boodschap mee dat een en ander relatief is bedoeld. En relativeren was nu net wat Voskuil absoluut niet wilde doen in
zijn wetenschappelijke activiteiten.

ging om zoveel mogelijk anachronismen — vliegtuigjes die
overvliegen, auto's die voorbij rijden, te moderne gebouwen —
te vermijden. Tot een van de mannelijke figuranten weigert

Binnen de arena van de wetenschap was Voskuil niet bereid
tot compromissen.Toen hij inig57 begon als wetenschappelijk
assistent binnen de afdeling Volkskunde — waarvan de geken-

zijn sporthoedje af te zetten. Maar net dat sporthoedje werkt
in de uiteindelijkefilm bevrijdend."In onze zorg om anachronismen te vermijden, hadden we ons vastgeklampt aan de rudimenten uit het verleden die voor verandering gespaard waren

de neerlandicus P.J.Meertens toen het hoofd was— beheersten
vooral romantische opvattingen het vak:afgebakende cultuurgrenzen, gebruiken en rituelen die teruggingen op `eeuwenoude', onveranderlijke tradities (continulteit in het vakjargon)
de verheerlijking van het platteland en zijn bewoners. Elementen die pasten in de constructie van een eigen aard, zelfs
een verondersteld typisch volkskarakter. Voskuil bestreed ze
met overtuiging. En aanvaardde de consequenties van zijn opvattingen. In-19N leidde dit verschil in opvatting tot een breuk
in het toen nog Vlaams-Nederlandse tijdschrift Volkskunde.
Meertens en Voskuil verlieten de redactie en een jaar later verscheen het eerste nummer van het Volkskundig Bulletin. In het
inleiding' zette Voskuil meteen de toon. Zo werd de term
'yolk' enkel praktisch gebruikt. Elementen uit de volkscultuur
zouden voortaan worden bestudeerd vanuit een sterk verbrede achtergrond "waarbij veranderingen en verschillen in de
loop van de tijd en in de verspreiding, zowel ruimtelijk als sociaal, als uitgangspunt voor onderzoek minstens zo belangrijk
zijn als continuIteit."5 En meteen positioneerde Voskuil yolkskunde als een interdiscipline tussen geschiedenis en culturele
antropologie in. Ook in die vakgebieden had je immers onderzoekers die elk vanuit hun eigen perspectief de cultuur van het
dagelijkse leven onderzochten. In -1975 had de hoofdredacteur
nog de ambitie om van het nieuwe tijdschrift ook voor hen een
ontmoetingsplatform te maken. Net als Volkskunde haalde het

gebleven: stukken van een huis, wat gereedschappen en de
herinneringen van een aantal mensen aan de manier waarop
ze gebruikt waren", besloot Voskuil. Door de manier van aanpak werkten de filmmakers een zekere romantisering van het
leven op het platteland in de hand.6 En dat wildeVoskuil eigenlijk vermijden. Dat bestreed hij volop vanuit een kritisch en zuiver wetenschappelijk perspectief.
Het hoogtepunt in deze strijd is een uit de hand gelopen boekbespreking uit Een hoogleraar psychologie had een boek
gepubliceerd waarin Voskuil illustraties vond van het al te romantische continuIteitsdenken. Ongenadig deconstrueerde
hij het achterliggende denkkader7Enkele jaren later omschreef
hoogleraar en cultuurwetenschapper Willem Frijhoff dit artikel als "Voskuils symbolische afrekening met dit traditionele
traditieconcept". Maar het is meer. Het is wetenschap in actie.
Het inzetten van alle mogelijke wapens in de wetenschappelijke arena. "Het is een uiterst precies, maar ook een zeer fundamenteel artikel, waarvan het theoretische belang ver boven
de weerlegging van de strekking van het aangevochten werk
uitgaat. Het is een beginselverklaring verpakt in een methodisch en stapsgewijs volbracht concreet onderzoek, en als zodanig een les voor elke historicus."8 Hoe Voskuil zijn ageren op
het wetenschappelijke veld zelf beleefde, maakt ironisch genoeg een passage uit Het Bureau misschien nog het meest
duidelijk:

Volkskundig Bulletin nauwelijks enkele honderden lezers. Dat
lag absoluut niet aan de gedrevenheid van de redactie. En nog

"Ad schudde zijn hoofd. `Ik geloof niet dat ik me voor zo'n

minder aan de artikels van Voskuil, waarvan er vandaag nog

stuk gereedschap zou kunnen interesseren."Als het moet

steeds heel wat lezenswaardig zijn.

zei Maarten [Koning, alter ego van Voskuil, BR] berustend.
`wanneer je je (-Tens in verdiept worclt het vanzelf interes-

Bijna hilarisch is zijn verslag uit .1977 over het maken van een

sant.' Ze zwegen. Maarten had zijn benen naar voren gesto-

landbouwfilm rond het dorpje Roskilde. Uitgangspunt was het
documenteren van het gebruik van de bijna volledig verdwe-

zijn zakken.`Je zou zo moeten schrijven,' overwoog hij, meer

nen dorsvlegel. Na heel wat problemen om nog originele dors-

voor zichzelf, 'clat het gebouw van de wetenschap krakend

vlegels in het dorp te vinden, startten de buitenopnames. Om
een en ander vlotterte laten overkomen wordt een scene ingelast waarbij een boerin 's middags koffie en pannenkoeken

instort en de Minister mij de volgende dag opbelt dat er

ken en keek nadenkend naar zijn schoenen, zijn handen in

niemand meer in leven is."9

brengt. "Kun je dat eten en die borrel laten brengen door een

Met het bovenstaande in het achterhoofd kan ik alleen maar

modern geklede vrouw met rokken tot de knie?",vroegVoskuil
zich af."Wij vonden van niet. Er werd een oude boerin geraad-

de vaststelling van de twee huidige medewerkers van het
Meertens, die verantwoordelijk waren voor de eerder genoem-

pleegd en er kwam een stel kleren uit de kamferkist die voor de

de inventaris,onderschrijven:Voskuil is bepalend geweest voor

eerste wereldoorlog voor het laatst in gebruik waren geweest

zijn Hij is de wegbereider geweest voor de latere

en waarvan in het bijzonder de rokken een uiterst bevredigen-

evoluties van het vak.Zonder zijn werk had de nieuwe genera-

V,s1,61
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De laatste aflevering van Het Bureau

aangevende onderzoekers volkscultuur als "breed gedragen
cultuurverschijnselen in hun historische, sociale en geografische dimensie, waarbij ze deze dimensies opvat als dynamische, groepsgebonden processen van betekenisgeving en toeeigening."" Deze omschrijving inspireerde ook de auteurs van
het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet in Vlaanderen. 12
En toch had de KNAW op een gegeven moment plannen om
de afdeling Volkskunde op te heffen. Het zou een van de redenen zijn waarom Voskuil vroeger dan verwacht op pensioen
ging. Misschien niet zozeer het vak was hem daarbij dierbaar,
maar wel een gevoel van verantwoordelijkheid voor zijn mede-

En toch zijn er heel wat paradoxale kanten aan het verhaal. Er
is niet !anger sprake van het gescheiden houden van emotionaliteit en de wetenschappelijke praxis. Integendeel. Voskuil
geeft zijn gevoelsleven bloot, koppelt het aan lotgevallen die
hij eerder beschreef in zijn wetenschappelijke artikels, en is
zeer persoonlijk over wat hij vindt van oud-collega's en -medewerkers. Het eerdere gevoel van verantwoordelijkheid is weg.
Een aantal van hen reageert verbijsterd: "Ik had lets heel anders verwacht. lk dacht: dat eerste deel wordt een roman met
eindeloos veel gesprekken zoals in die studentenroman `Bij nader inzien' [een vroegere roman van Voskuil uit 1963], maar
dan over het vak Volkskunde. ( ...) Maar het gaat hier om heel
andere zaken. Het gaat om hoe mensen persoonlijk reageren
op de hoofdpersoon. En daar zit natuurlijk een interpretatie
van Maarten in en zijn hulpje Voskuil als auteur: degene die
alles aan de touwtjes heeft (sic)."13 Waar het zijn ambitie was
om zich met een uithoekje — zoals hij het zelf vaak omschreef —

werkers. Het werd geen afscheid in de vorm van een liber amicorum of een feestbundel, maar wel een afscheidsnummer
van het Volkskundig Bulletin. Zijn tijdsch rift, soms ook wel smalend aangeduid als Voskuils Bulletin'. Meer toeters en bellen
vond de oude Voskuil niet nodig."Dat is nu precies wat Voskuil
altijd heeft verafschuwd. Hij had een hekel aan officiele vertoningen en rituelen, vooral als hij daarvan zelf het middelpunt
moest vormen", aldus de vernieuwde redactie. Enkel nog een
klein feestje in intieme kring en dan op rust.

van het wetenschappelijke veld bezig te houden, zorgden zijn
romans ervoor dat volkskunde als vak plots niet enkele honderden, maar ettelijke duizenden bezighield. Vandaag de dag
zijn erfgoedwerkers op zoek naar efficiente methodieken om
het verleden naar een zo groot mogelijk publiek te vertalen.
Voskuil deed het via de roman. Volkscultuur was niet langer
voer voor enkele wereldvreemde onderzoekers in een achter-

HET BUREAU: EEN PARADOXALE HYPE

vormden Voskuils boeken later niet enkel de grondstof voor
een al even succesvol luisterspel op de radio, maar ook voor

Maar het draaide iets anders uit. In 1996 verscheen het eerste
deel van Het Bureau onder de titel Meneer Beerta. Voskuil gebruikt de methode van de sleutelroman om de wereld op de
hoogte te brengen van zijn lotgevallen als medewerker en afdelingshoofd van het Volkskundebureau. Het boek slaat meteen aan. Voskuil groeit uit tot het middelpunt van een heuse
hype. Hij die enkele jaren voordien niet het lijdend voorwerp
wilde zijn van een traditioneel afscheid van een wetenschappelijke loopbaan! De verschijning van een nieuw deel leverde
soms Harry Potterachtige scenes op aan boekhandels in Nederland. In dichte drommen stonden lezers aan te schuiven om
als eersten de nieuwe Voskuil te bemachtigen. Boekenverkopers speelden handig in op de hype door hun winkels uitzonderlijk om middernacht te openen op de dag dat de officiele
verkoop mocht beginnen. Ook in Vlaanderen bouwde Voskuil
een trouwe achterban van lezers op. De reden is niet zover te
zoeken:Voskuil bleek een meester in het observeren en uiterst

kamertje van een of ander instituut, het beheerste via Het Bureau het publieke debat. lets wat Dan Brown later wereldwijd
overdeed met zijn succesroman De Da Vinci Code. Overigens

een theaterstuk. Ook dat doet sterk denken aan waar erfgoedwerkers vandaag mee bezig zijn: het diversifieren van hun
producten in de ambitie om telkens een ander publiek aan te
spreken.

HET SNIJVLAK TUSSEN PRIVE EN PUBLIEK
De laatste jaren is er heel wat interessant onderzoek verricht
naar de wisselwerking tussen het persoonlijke leven en de
drijfveren om op een of andere manier met volkscultuur bezig
te zijn. Het meest recente voorbeeld is een artikel over Jozef
Weyns, de eerste conservator en bezieler van het dit jaar (vijftig-)jarige openluchtmuseum in Bokrijk.' 4 Dergelijke benaderingen zijn vaak ingegeven door de lange tijd nauwe band tussen (politieke) ideologie en volkscultuur. Zo fungeerde
volkskunde als discipline in de 20 e eeuw meer dan eens als een

zakelijk beschrijven van menselijk gedrag. En dat leverde vaak

instrument in een cultuurpolitiek. lets waarvan Voskuil zich
zeer goed bewust was en waarvan hij, door zijn kritisch-

erg grappige en hilarische momenten op. Er zit ook iets univer-

wetenschappelijke blik, de nodige afstand nam. Daarom is het

seels in Het Bureau. Wie (her)kent niet het leven zoals het is:

op zijn minst merkwaardig dat hij zelf in de herfst van zijn

kantoor? Met alle kleine kantjes, voorvalletjes en wrijvingen

jaren deze code doorbrak en een inkijk verschafte in hoe zijn

tussen collega's.

persoonlijk leven een impact had op zijn werk en omgekeerd. 15
DarbijgnVoskulwehrgvtonij197z
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tie onderzoekers van het Meertens in 2000 nooit een nieuwe
weg kunnen inslaan toen volkskunde als concept werd verlaten voor het minder belastte `Nederlandse etnologie'. Na Voskuil was er geen weg terug richting romantiek en nostalgie.
Integendeel. Bij het begin van de 21 e eeuw omschreven toon-

Voskuil aan het werk. © Meertens Instituut

bekendheid inzette om als een van de stichters van de Stichting Varkens in Nood aandacht te vragen voor het lot van varkens in de huidige bio-industrie. Daarmee schakelde Voskuil
zich actief in de strijd tegen de landbouwlobby in. En dat via

fictiegehalte van zijn literaire werk is. Het blijft immers een gegeven dat de zowat 200 personages in de roman onder een
schuilnaam opereren die voor insiders niet zo moeilijk te deco-

het succes van Het Bureau. Of a nders gezegd, via de verdichte
wetenschap.

deren was.Vrij snel circuleerde op het internet een concordantielijst die ervoor zorgde dat iedereen meteen wist over wie
het juist ging. Daarmee geeft Voskuil ook een interessante inkijk in de manier waarop (wetenschappelijke) netwerken func-

Door de jaren been is er heel wat gespeculeerd over de motie-

tioneren. Het overlijden van Voskuil is misschien een aanlei-

ven van Voskuil om zijn dertigjarige, wetenschappelijke caul&

ding om dieper onderzoek te doen naar de dialoog tussen het

re te verdichten tot literatuur. Van een ongelukkig huwelijk,

persoonlijke, het wetenschappelijke en het publieke in dit con-

over existentiele angsten tot zelfs een afrekening met zijn

crete geva I.
Het past te eindigen met een citaat uit het Iaatste deel van

oud-collega's aan de hand van een sleutelroman: voor alledrie
vallen genoeg argumenten te vinden in de boeken zelf. Onzekerheid onderkende hij overigens zelf ooit als motivatie voor

Het Bureau, dat verscheen onder de toepasselijke titel De dood
van Maarten Koning: "Hij duwde de deksel van zijn kist om-

wetenschappelijk onderzoek.' 6 Gevraagd naar de diepere drijf-

hoog, richtte zich op en keek hen na. Ze liepen van hem weg

veer antwoordde de schrijver: "Ik heb Het Bureau geschreven

over het pad naar de uitgang. Hij zocht naar bekenden, maar

om te zien hoe ikzelf functioneerde en om te weten waar ik

die achteraan liepen kende hij niet, en die vooraan waren kon

ben geweest." In die zin is het natuurlijk de vraag hoe hoog het

hij niet meer zien."17
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Dankzij het succes van Het Bureau
is dit een van de meest gekende
kaarten uit de Volkskunde-Atlas van
Nederland en Vlaams-Belgie: Het
ophangen van de nageboorte van
het paard.'
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1 Met dank aan dr. Marc Jacobs die een eerdere versie van dit artikel van kritisch commentaar voorzag.
2

Zie bijv. Elsbeth Erry,`J.J.Voskuil (1926-2008). Schrijven om de angsten te bezweren', NRC Handelsblad, 5.05.2008, p.1 en 9. Nog te lezen via de link www.nrcboeken.
nlinecrologie/jj-voskuil-1926-2008-schrijven-om-de-angsten-te-bezweren.

3 Uit J.J. VOSKUIL, 'De taal van de wetenschap', Volkskundig Bulletin, 5 (1979)1, p.21 - 43 (p.42).
4 A.

ELSINGHORST

en R. SPANINGS, Inventaris van het archief van het P.J. Meertens lnstituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde te Amsterdam. 193 0-1 997. Amsterdam,

Meertens Instituut, 2007.
5 J.J. VOSKUIL, 'Ter inleiding', Volkskundig Bulletin,i (1975) 1, p.1-3 (p.2).
6 J.J.VosKuIL,'Omzien met weemoed. Van dorsvlegel tot landbouwfilm; verslag van een kettingreactie', Volkskundig Bulletin, 3 (1977)1, p.1-15 (p.9).
7 J.J.VosKuiL,'Het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, of: op de klank van de midwinterhoorn de eeuwigheid in', Volkskundig Bulletin, 7 (1981) 1, p.1-50.
8 Willem

FRIJHOFF, 'De

volkskunde herplaatst tussen geschiedenis en antropologie. Een evaluatie van Voskuils werk', Volkskundig Bulletin,14 (1988) 1, p.45 - 67 (p.49).

9 J.J. VOSKUIL, Het A.P. Beerta-lnstituut. Het Bureau 4. Amsterdam, Van Oorschot, 1998, p.587.
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(red.), Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, SUN, 2000, p.9; Marc
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RoolJAKKERsjen onbeschaamde blik. Etnologie, volkscultuur, erfgoed en dagelijks leven', cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie, 1 (2005) 1, p.3-20.
12 In

artikel 2 van het op 23 mei 2008 goedgekeurde Decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiering van het Vlaams cultureel - erfgoedbeleid wordt

een omschrijving van het begrip volkscultuur gehanteerd die zeer dicht aansluit bij deze van Dekker, Roodenburg en Rooijakkers.
13 Bjbrn
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Tijd Cultuur,

7.02.2001, p.22.

14 Marc JACOBS, `Een doe-het-zelver in volkscultuur, met een leitmotiv', in: Achter de traditie. Op zoek naar een levend verleden. Leven en werk van Jozef Weyns. Antwerpen,

7978 - 1948. Amsterdam, Athenaeum-Polak & van Gennep, 2005; Barbara
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en Herman
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ROODENBURG
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1907 - 1996. Alphen aan de Maas, Uitgeverij Veerhuis, 2006.
15 Een eerste artikel dat deze wisselwerking tussen Het Bureau en — in dit geval — de Europese volkskunde-atlas onderzoekt is: Gerard
`Struggling with the European Atlas. Voskuil's Portrait of European Ethnology', Ethnologia Europaeo, 2000, p.75 - 94.
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2008, p.157-175. Dit past in een tendens van de laatste jaren. Zie onder meer Barbara

erfgoedpraktijkgerneenschap I Marc Jacobs

Netwerk,
domein en praktijk
Cultureel-erfgoedpraktijkgemeenschappen en het nieuwe
Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet (23 mei 2008)

In de internationale wereld van het (kennis)management en
het multinationale bedrijfsleven maken sinds tien jaar woorden zoals 'communities of practice' en 'situated learning' furore.
Zo komen nieuwe begrippen in beeld, die hun nut kunnen
bewijzen in het cultureel-erfgoedlandschap in Vlaanderen.
`Stewardship' is er daar een van, waarbij de oubollige Nederlandse term `rentmeesterschap' interessante accenten vat,
maar zeker niet alle moderne, mee te mobiliseren associaties
uit de werelden van vliegtuigen of voetbaltribunes meeneemt.
In Vlaanderen zijn, deels onder impuls van de Koning Boudewijnstichting en daarna van het kabinet van onderwijsminister Frank Vandenbroucke, aanverwante begrippen zoals `proeftuinen' niet meer van de tongen te branden. Hiermee wordt
gewoon aangesloten bij internationale stromingen.' En nu introduceert ook het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 23
mei 2008 het begrip `erfgoedgemeenschappen' in het erfgoedbeleid en -management. Men kan het opvatten als een
retorische constructie, als de benaming voor een geconsolideerd of te consolideren netwerk van organisaties en particulieren, of als een subsubsector. Het begrip erfgoedgemeenschap kan echter ook erg dynamisch worden geInterpreteerd
en ingezet. Dan komen recente ontwikkelingen rond kennismanagement volop in beeld. In deze bijdrage willen we vooral
attenderen op een hele golf die ontstaan is rond het begrip
communities of practice, in de betekenis die onder andere

toelichting wordt het als volgt omschreven, met een mooi
`culturele dynamiek'-accent:
"The concept of heritage community is treated as selfdefining: by valuing and wishing to pass on specific aspects
of the cultural heritage, in interaction with others, an individual becomes part of a community. A heritage community
is thus defined as a variable geometry without reference to
ethnicity or other rigid communities. Such a community may
have a geographical foundation linked to a language or
religion, or indeed shared humanist values or past historical
links. But equally, it may arise out of a common interest of
another type. An interest in, for example, archaeology, can
create an 'archaeological community' whose members are
linked only by the cultural heritage which forms the focus of
their activities." 4 Het vervolg is eveneens veelzeggend: "The
definition does not require action. One can be a member of a
heritage community simply by valuing a cultural heritage or
wishing to pass it on. Individual incapacity may prevent
action or even physical contact with the cultural heritage in
question without invalidating an individual's right to identify with that community"
Het grote verschil met het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008

Etienne Wenger daaraan geeft. 2 Deze benadering is perfect

is dat de definitie van erfgoedgemeenschap daarin aangevuld
is met het begrip 'organisaties', en dat er toch ook actie en ac-

compatibel met de notie van dynamisch erfgoed, die in het
eerste nummer van dit tijdschrift werd geIntroduceerd door

tiviteit verwacht worden (participatie, partnerschap, pogingen
om belangstellenden te bereiken, ...). Zo wordt een interes-

Willem Frijhoff. 3

sante combinatie gemaakt met een klassieke betekenis van

ERFGOEDGEMEENSCHAP

het woord erfgoedgemeenschap, namelijk die van erfgoedwerkers of -professionals. Het is die tweeledige interpretatie,

In de kaderconventie van Faro (2005) is het begrip erfgoed-

een gemeenschap van individuen (en organisaties) die zich

gemeenschap eerder weinig ontwikkeld. In de memorie van

identificeren met een bepaald soort cultureel erfgoed, ener-
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o•,

zijds, en een praktijk- of kennisgemeenschap van actoren in

Vlaamse variant.

"Fuzzy boundaries between the informal exchange among peers
and the targetfocused and planned cooperation of a heterogeneous team express a strong two fold structural struggle which

Bij het operationeel maken van het Cultureel-erfgoeddecreet

is characteristic of many museums today, a struggle that is encouraged by both academia and society's shifting disciplinary/

een (op landelijk niveau geactiveerd of gestimuleerd) erfgoedwerkersnetwerk anderzijds, die de kracht uitmaakt van de

van 2008 kan dat woord op verschillende manieren gebruikt
worden en dat is een sterke troefkaart. De `tijd' of de machtsverhoudingen zullen ons leren hoe het ingekleurd wordt in
omgevingsanalyses, haalbaarheidsstudies, beleidsplannen,
beheersovereenkomsten en andere resultaten van onderhandeling en collectieve constructie. Het valt of te wachten welke
centrale (bij)sturing er zal zijn. Het woord erfgoedgemeenschap kan zo worden ingezet om per domein te clusteren, net-

professional lines of occupation/tasks, and the restless need to
stay relevant and not to slow down on the work of (lifelong)
learning." 6
`peers' en 'stakeholders' aan te knopen. Praktijkgemeenschappen kunnen allerlei vormen aannemen, soms kortstondig,
soms langdurig. Er kunnen zowel praktijkgemeenschappen op,
enplatsofbi nelgotsa,pverchil-

werken te vormen of structuren te reorganiseren. Dit kan zelfs
als het ware tastbaar en contractueel worden vastgelegd, zeker bij de afstemming ten aanzien van de landelijk erkende

lende plaatsen (`distributed CoP'), eventueel zelfs in verschillende werelddelen.Alles draait hierbij om het samen construeren en beheren van kennis, om het managen van expertise.?

erfgoedorganisaties, bij het steunpunt en de administratie.
Het begrip zal dus zeker functioneren als object en als instrument van onderhandeling over de reikwijdte van het domein
of over de praktijk.

De effectiviteit van een (cultureel-erfgoed)praktijkgemeenschap hangt volgens Wenger of van de sterkte van de drie basisdimensies van zo een erfgoedpraktijkgemeenschap:domein,
gemeenschap en praktijk. Het 'clomein' verwijst naar de belangrijkste kwesties (focal issues') en naar het zich identifice-

En dan? Hoe zal het in de praktijk werken? Als we vooruit kijken en in plaats van op gebiedsafbakening, affliaties en aanspraken focussen op cultureel-erfgoedpraktijk, dan kan een

ren van de leden met het thema of de benadering in kwestie.
Het gaat om een kennis- of expertisedomein, dat ook instaat
voor een specifieke identiteit. Daarbij is ook de kennis van de

andere betekenis geactiveerd worden. Zo krijgt het woord cultureel-erfgoedgemeenschap, gekoppeld aan een Iandelijke of
erkende cultureel-erfgoedorganisatie, een speciale, operationele betekenis. In deze bijdrage pleit ik ervoor die overwegingen te maken en te experimenteren met de notie communities

omvang en van de staat van het domein belangrijk. De `gemeenschap' omvat de relaties van de leden en de aard van hun
interacties. Dit verwijst naar bepaalde niveaus van vertrouwen
(`trust'), van erbij horen (`belonging') en van wederkerigheid

of practice bij de implementatie van het Cultureel-erfgoeddecreet in de erfgoedwereld in Vlaanderen.

(`reciprocity').Ten slotte is er de notie van de gedeelde `praktijk':
een repertoire van instrumenten, methodes, en vaardigheden
— net als de activiteiten van leden rond leren en innovatie.
CoP is niet hetzelfde als een projectteam, een team dat een

COP: COMMUNITY OF PRACTICE

samenhangende set van taken uitvoert om een vooraf gedefi-

De internationale promotor van het CoP-concept is Etienne

nieerd gedeeld doel te bereiken. Het 'clomein' is niet hetzelfde
als een taak, maar eerder een interessegebied. Leden van een
praktijkgemeenschap zijn verbonden door interdependente

Wenger. Het fenomeen praktijkgemeenschap bestaat of functioneert in groepen sinds mensenheugenis. Op het einde van
eeuw wordt het bewust gevat

kennis, eerder dan door interdependente taken. De gemeen-

en gekanaliseerd.
Etienne Wenger gaf diverse definities ervan. De volgende lijkt

schapscoordinator is niet zozeer een leider, als wel een facilita-

de

20 e

en in het begin van de

21 e

tor en een samenbrenger.

me heel aantrekkelijk: "Communities of practice are groups of
people who share a concern, a set of problems, or a passion about
a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this
area by interacting on an ongoing basis." 5 Dit procede is inder-

HET MULTINATIONALE BEDRIJFSLEVEN, HET
ONDERWIJS EN AMERIKAANSE OVERHEIDSDIENSTEN
OMARMEN HET BEGRIP

daad zo oud als de straat. Nieuw is dat vandaag steeds meer

Het bedrijfsleven was er snel bij om het CoP-model toe te pas-

organisaties en sectoren de behoefte hebben om het proces te

sen in management, in het bijzonder binnen kennismanage-

identificeren, te managen of te stimuleren. Het gaat dan door-

ment. Zo wordt het model volop gebruikt door multinationals

gaans om zogenaamde lerende organisaties', waarbij in de

als Proctor & Gamble, Colgate-Palmolive, Shell Oil, McKinsey &

praktijk werkende mensen met elkaar in verbinding treden om

Company, de Wereldbank, Daimler-Chrysler en wenskaartjes-

problemen op te lossen, ideeen te delen, standaarden in te

gigant Hallmark. Het gaat niet toevallig om organisaties die

voeren, geschikte instrumenten te ma ken en relaties tussen

uiterst gevoelig zijn voor (mondiale) ontwikkelingen: `globali-

,440.111ortilgiwi, 7,

1) ontwerp met evolutie en aanpassing voor ogen;
2) open een dialoog tussen interne en externe perspectieven/
stakeholders;
3) werk met diverse niveaus van participatie;
4) ontwikkel zowel publieke als private ruimtes voor ontmoeting;
5) focus op waardecreatie;
6) combineer waar mogelijk vertrouwdheid en opwinding;
7) creeer ritmes voor de gemeenschap of speel in op regelmaat, herdenkingen, vieringen, rituelen, speciale momenten. Zoek de `hartslag', de 'beat' ... en bouw daarop de jazzjamsessies verder uit.
Het CoP Development Model voorziet zeven stadia:"(7) concei-

Grote resultaten worden samen geboekt. Beelden van aartshertog
Frans Ferdinand (7883-7914) en lndische helpers op tijgerjacht in 7893.
Osterreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Kor 78E

ving and catalyzing, (2) connecting people, (3) sharing know-how,
(4) building trust, (5) collaborating, (6) creating knowledge, and
(7) continuation-renewal." Deze stadia kunnen, maar hoeven
elkaar niet op te volgen. 13

sering'. Het optimaliseren van kennisstructuren is voor hen vitaal om te overleven en om continuIteit te verzekeren in een
zeer competitieve omgeving. Praktijkontwikkeling en -ondersteuning zijn voor dergelijke reuzenbedrijven cruciaal, net als
snelle aanpassing. Als de NASA het CoP-model als sleutel
neemt voor haar 21r-eeuwse managementbeleid, loont het
dan niet de moeite om de mogelijke bruikbaarheid ervan in de
cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen te overwegen? 8

In de beschikbare literatuur en op websites beschrijven allerlei
scenario's hoe conflicten kunnen worden opgelost, hoe de noties domein, gemeenschap en praktijken telkens anders zijn en
evolueren. Zo blijkt in de meer gevorderde fases van de levenscyclus van een praktijkgemeenschap dat het bijhouden van
een geschiedenis of van documentatie belangrijk is. In hun
handleiding geven Wenger, McDermott en Snyder ook tips en
methodes voor het cultiveren van verspreide gemeenschap-

De Amerikaanse overheid probeert de CoP-aanpak te implementeren in haar diensten die op `kennis' drijven of erdoor worden
aangestuurd. Zo functioneert er een Federal Knowledge Management Working Group (KMWG) die probeert de program-

staan en waar moet worden omgegaan met factoren zoals af-

ma's in en rond de federale overheid van de Verenigde Staten te
coordineren. 9 Interessant is dat ook de Wereldbank deze metho-

soms netwerken tussen technici van concurrerende firma's of

dologie omarmt voor haar intern informatiemanagement. 1 ° Op
de websites van dergelijke reuzenorganisaties worden veel methodologische kennis en referenties genereus gedeeld."

pen, waar regelmatige face-to-face-interacties niet centraal
stand tussen deelnemers, omvang van de netwerken, eventuele andere institutionele affiliaties (over bedrijfsgrenzen heen,
instellingen, ...) en culturele verschillen. Het proberen te definieren van het domein en het verzoenen van meervoudige
agenda's, het cultiveren van vertrouwen en persoonlijke rela-

Het zal niemand verwonderen dat in Belgie, voor campagnes
rond de innovatie-impulsen en 'corporate governance'-modellen, bijvoorbeeld de Koning Boudewijnstichting op die begrip-

ties, de keuze van de juiste, meest `hongerige' anker-eenheden

pen inzet. De KBS heeft zich voorlopig teruggetrokken als aanjager van het erfgoeddebat in Vlaanderen, maar heeft zich
intussen onder meer geprofileerd in het onderwijslandschap.

blijkt daarbij erg belangrijk te zijn. Het gaat zelfs zover dat ve-

in praktijkgemeenschappen: uitdagingen zijn er bij de vleet.
Het hanteren van ICT en andere communicatie-instrumenten
len de aanwezigheid van een ICT-platform cruciaal achten.
Maar dat zou een spijtige reductie zijn. Het is belangrijk steeds
voor ogen te houden dat aan de basis een visie of theorie over

HOE CULTIVEER JE PRAKTIJKGEMEENSCHAPPEN?

leren ligt. Het is een poging om niet automatisch mee te gaan

Een van de belangrijke resultaten van de ervaringen van de
Amerikaanse overheidsdiensten en het bedrijfsleven is dat er
methodes werden ontwikkeld om praktijkgemeenschappen

in de benadering als zou leren een individueel proces zijn, met
een begin en een einde, dat best totaal los staat van de rest
anders. Leren werkt in de praktijk ook vaak anders. Met de gro-

te optimaliseren. `Cultiveren' is niet alleen een van mijn favo-

te nood aan vaardigheden en bruikbare kennis voor ogen — die

riete woorden, dat is het ook voor Etienne Wenger.'

zich vertaalt in een roep om betere opleidingen — moet het

Wenger en co identificeerden zeven belangrijke principes — ad-

bredere plaatje toch eens vanuit die inzichten worden beke-

viezen of recepten eigenlijk — bij het beheren van praktijkge-

ken. In elk geval is er een enorme gereedschapskist beschik-

meenschappen:

baar, klaar om gebruikt te worden.'s
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van de activiteiten en het resultaat is van onderwijs.' 4 Het kan

binnen en tussen organisaties te organiseren, te benutten of

PRAKTIJKGEMEENSCHAPPEN VOOR ERFGOED

rest'.2° In 2oo3 of in 2oo6 was het erfgoedveld en -beleid in

Het concept community of practice (en de bijbehorende instrumenten) is het voorbije decennium internationaal al effectief

Vlaanderen hier nog niet rijp voor. Zo werd afgezien van de implementatie van de voorstellen in de rapporten van Dirk Kenis.
Vandaag kunnen ze, in de nieuwe FARO-context en binnen een
heus Cultureel-erfgoeddecreet, van onder het stof gehaald en
geactiveerd worden, en kan worden nagegaan of de tijd er nu

toegepast in de cultureel-erfgoedpraxis. Onder andere de museologie omarmde het begrip en de methodes. In het internationale vaktijdschrift Museum & Society werd het concept CoP in
diverse bijdragen naar voor geschoven als een bruikbaar instrument om de museumpraktijk en de werking van dat veld te verbeteren. Zo wordt gewezen op de speciale uitdagingen die het
steeds grotere belang van tijdelijke tentoonstellingen in musea
vandaag de dag stelt.Via de notie van praktijkgemeenschappen
wordt deze ontwikkeling meer hanteerbaar, leesbaar en stuurbaar gemaakt.16 In discussies over e-erfgoed duikt het begrip
praktijkgemeenschap regelmatig op; zie bijvoorbeeld de lopende discussies over 'web 2.0' of over 'museum 3.o'-modellen.'7
Sommige landen zoals Canada zetten al jaren actief in op
praktijkgemeenschappen binnen de erfgoedzorg.Hierbij moet
heel in het bijzonder worden gewezen op de wereldwijde
voortrekker op dit gebied: het Canadian Heritage Information
Network (CHIN). Dit is een soort van steunpuntstructuur, omsch reven a Is een "national centre of excellence that provides a

visible face to Canada's heritage through the world of networked
information". Het is een structuur die oorspronkelijk was opgericht om een beter kennismanagement en een betere collectieontsluiting van de Canadese musea te verzekeren en om via
een landelijke inventaris toegang te bieden tot inventarissen
aan een geInteresseerd publiek. Binnen een actief netwerk van
meer dan 1.200 erfgoedinstellingen spelen ze de rol van erfgoed-interface binnen en buiten Canada. Om dat netwerk op

wel rijp voor is. Het is in elk geval interessant dat Kenis in 2oo7
deze suggesties opnieuw formuleerde in een reflectie over het
kenniscentrum van het MAS — hoewel ook daar de vonk nog
niet helemaal leek over te slaan — al is dat misschien cruciaal
voor de ontwikkeling van de notie erfgoedforum.' Krijgt de
aanhouder gelijk?
Dit gaat verder dan alleen de voor de hand liggende terreinen
en frontzones van e-erfgoed en ICT, maar kan op diverse domeinen worden ingezet. Allerlei technieken die internationaal
ontwikkeld en uitgetest worden, kunnen ook in Vlaanderen
worden toegepast. Rond gestructureerde vormen van `storytel/ing'voor kennisuitwisseling bijvoorbeeld zijn creatieve formules mogelijk, zo suggereerde ook Dirk Kenis in zijn rapporten
enkele jaren geleden. Een heel flexibele inkleuring van het begrip 'clomeini is nuttig, ook in het licht van de benadering vanuit culturele dynamiek. Wenger, McDermott en Snyder benadrukten immersterecht:"A domain is not afixed set of problems.

It evolves along with the world and the community".22
In elk geval biedt het ook mogelijkheden om de interessante
hangende discussies rond cursussen en opleidingen, of over
taakverdelingen tussen universiteiten, hogescholen en erfgoedinstellingen aan te zwengelen of uit te klaren. Het gaat

een goede manier te cultiveren, werkt CHIN met modellen en
technieken voor praktijkgemeenschappen. Dit wordt met ICTtechnieken en webplatforms gefaciliteerd.'s

om alternatieve vormen van kennismanagement en -uitwisseling. Het is een formule die op vrijwilligersnetwerken toegepast kan worden of bijvoorbeeld bij het op een 21e-eeuwse
manier valoriseren van eruditie (de troefkaart van de heem- of

In een van de grote onderzoeksprojecten rond cultureel erfgoed in Vlaanderen van de voorbije jaren, het Project Beta,

volkskundige). Het zou misschien ook een lakmoesproef kunnen worden voor de flitsende nieuwe formule van de erfgoed-

schoof Dirk Kenis in 2002-2003 (0 het concept praktijkgemeenschap naar voor als een belangrijk instrument om voor-

fora, die in het Erfgoeddecreet ingeschreven werden en waar-

uitgang te boeken in de (zich toen langzaam uitkristalliserende)
cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. De titel van zijn eind-

spotlights te lopen.

rapport (dat nog steeds lezenswaardig is en op de FARO-website wordt aangeboden) is op zich al veelzeggend: White paper

Theorie en praktijk van een kennisweb. Theoretische en praktische beschouwingen by de implementatie van een praktijkgemeenschap. Discussiepaper.19 Die aanbeveling werd ook herhaald in een volgend Delphi-onderzoek dat door Eric Corijn en
Dirk Kenis werd begeleid, en daarna ook binnen het STRAT-

bij vier steden uitgenodigd worden om conceptueel in de
Het is in elk geval erg boeiend te zien hoe de modellen recent
in Nederland werden ingezet. Daar werd verder gewerkt op
enerzijds heel de stroming rond creatieve economie (Charles
Landry, Richard Florida, en anderen) en anderzijds op commu-

nities of practice. In een in 2oo8 verschenen syntheseboek,
Nieuwe ideeen voor oude gebouwen. Creatieve economie en stedelijke herontwikkeling, wordt een staalkaart gepresenteerd

MAN-onderzoek, dat in 2oo5 werd afgerond in het domein van

van wat het resultaat kan zijn als industrieel erfgoed, kunsten
en durfondernemers elkaars ideeen en ambities bevruchten.

e-erfgoed of digitaal erfgoed. Een van de conclusies van deze

Aan de hand van projecten in Hengelo, Rotterdam, Amersfoort,

consultatie van het veld is dat niet (onmiddellijk) voor een

Amsterdam, Leiden en Arnhem wordt gedemonstreerd dat

groot kennis- of expertisecentrum gekozen wordt, maar voor

een begrip als erfgoedpraktijkgemeenschap effectief kan wor-

een flexibele structuur die draait rond concepten zoals kennis-

den ingezet en ook tot nieuwe realisaties, kruisbestuiving en

netwerken, praktijkgemeenschappen en 'communities of inte-

projecten kan leiden.23

linp

le hem,

Als je, bijvoorbeeld in het net vermelde boek, ziet wat enkele
netwerken in Nederlandse steden rond oude industriele gebouwen hebben kunnen neerzetten en hoe dit theoretisch en
methodologisch gevoed wordt, dan kun je dromen over hoe
ook in Vlaanderen de onderdelen kunsten, erfgoed en sociaal
cultureel werk - het herschikte beleidsdomein cultuur dus - in
de loop van het volgende decennium een bijzondere rol kun-

sluitend te onderhandelen en belangen te verdedigen, maar
net om een forum te bieden om ervaringen uit te wisselen,
kennis te genereren en te verbeteren. Er stond telkens wel veel
op het spel en er was een directe verbinding met de `echte
praktijk'van de herontwikkeling. Er was daarnaast dus ook een
echte onderhandelingstafel waar harde afspraken werden gemaakt. Er werd actief gewerkt aan en gezocht naar samenwer-

nen spelen in de maatschappij. In Nederland kwamen, mede
door de impulsen van Landry en Florida, de belangrijkste ingredienten samen in en na 2003, bijvoorbeeld voor Cultuurpark

king en onderhandeling. Dat was een van de grote lessen uit
de Nederlandse ervaring: dat goede manieren moesten wor-

Westergasfabriek: industrieel erfgoed, herontwikkeling en culturele invulling, creativiteit en nieuwe visies op de stad.Wat de
Nederlandse collega's geprobeerd hebben is de hype om te
vormen tot strategieen, proeftuinen en leertrajecten: "om de
belofte van de creatieve economie te verzilveren, is behoefte
aan effectieve strategieen die op de praktijk zijn gebaseerd en
niet op wensdenken of copy-paste. In deze strategieen wordt
de verbinding gelegd tussen de eigen aard van de creatieve
economie, kansrijke milieus, stedelijke identiteit en coalitievorming". 24 Via de fomule van CoP slaagde men erin om enige
ademruimte te creeren en uit te nodigen om niet direct of uit-

den gezocht (en gevonden) om tussen die twee vormen van
interactie heen en weer te gaan, en toch te landen.
Het begrip erfgoedgemeenschap zal op korte termijn wellicht
goede diensten bewijzen bij het herorganiseren en herpositioneren van hele zones in het erfgoedveld, naarmate het nieuwe
Cultureel-erfgoeddecreet uitgevoerd wordt en er daa rover onderhandeld en afgebakend wordt. Met deze bijdrage wou ik
vooral uitnodigen om toch even door te denken en bijvoorbeeld via het mobiliseren van al de literatuur, kennis en vaardigheden van een begrip a Is communities of practice verder te
kijken en die tweede piste te cultiveren.

Zie www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL5o1/Proeftuinen.htm . Voor een vlot toegankelijke, recente toepassing in het onderwijs in Nederland zie: www.ou.n1/
Docs/Expertise/RdMC/Jaarboek__ %2oRdMC__ %2o2oo5.pdf.
2

Zie www.ewenger.com/theory . Oorspronkelijk ging het vooral over reflecties over leren, leertijd (`apprenticeship') en agogiek; zie E. WENGER en J.

LAVE,

Situated Learning.

Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, Cambridge University Press,1991. Uit onderzoeken in de wereld van vroedvrouwen, kleermakers, slagers en rehabiliterende alcoholici werd een theoretisch model gedistilleerd. Dit is sindsdien op allerlei manieren uitgewerkt.
3 Willem FRuHorE:Cultureel erfgoed, cultuurbeleid en culturele dynamiek. Lezing bij de opening van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed',faro

I tijdschrift

voor cultureel erfgoed, i (2008) 1, p.6-13.
4 Zie http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/799.htm, Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society Explanatory

Report.
5 E.

WENGER,

R.

MCDERMOTT

en W.

SNYDER,

Cultivating Communities of Practice: a Guide to Managing Knowledge. Boston, Massachusetts, 2002, p.4.

6 Anders HOG HANSEN en Th. MoussouRi,'"Fuzzy" boundaries: communities of practice and exhibition teams in European natural history museums', Museum and Society,
2 ( 200 4) 3 , P. 161-1 74 (p.i7o).
7 Volgens Wenger en anderen wordt zo een definitie van expertise vorm gegeven: "The knowledge of experts is an accumulation of experience - a kind of 'residue' of

their actions, thinking, and conversations that remains a dynamic part of their ongoing experience": E. WENGER et al., Cultivating Communities of Practice, p.9.
8 Zie http://wiki.NASA.gov/cm/wiki/Federal %2oKnowledge %2oManagement %2oWorking %2oGroup %2o(KMWG).vviki/home/J. %2oCoP %2oTools.html.
9 Zie de website van de NASA, meer bepaald http://wiki.NASA.gov/cm/wiki/?ic1=1926.
10 Zie http://go.worldbank.org/8U1SZCCEEo.
11 Op de website van NASA is een zeer uitgebreide gereedschapskist beschikbaar van methodes en hulpbronnen. Zie http://wiki.NASA.gov/cm/wiki/Federal %2o
Knowledge %2oManagement %2oWorking %2oGroup %2o(KMWG).wiki/home/K.%2oResources.html.
12

"Cultivation is an apt analogy. A plant does its own growing ( ...) You cannot pull the stem, leaves, or petals to make a plant grow faster or taller. However, you can do
much to encourage healthy plants: till the soil, ensure they have nutrients, supply water, secure the right amount of sun exposure,...": E. Wenger et at, Cultivating Communities of Practice, p.12-13.
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Rob Belemans

Van de Aspot naar
de Schepen Napoleon
De Meye rstra at
Straatnaamgeving in Vlaanderen tussen immaterieel-erfgoedzorg
en politieke identiteitsprofilering
`Het kind kan maar een naam hebben', wordt wel eens gezegd
— bij wiize van spreken. Maar achter deze dooddoener schuilt
toch de waarheid dat het geven van een naam niet noodzakelijk
een daad is waar veel nadenkendheid bij te pas moet komen.
Naamgeving is een gemakkelijk proces omdat de gevolgen ervan zich bijna uitsluitend situeren by degene die een naam krijgt
en zo goed als niet bij diegene die hem geeft. Vandaar de wat
dubbele verhouding die we met onze naam hebben: hi] bepaalt
tot op zekere hoogte mee de identiteit van zijn drager— is als het
ware het uithangbord van die identiteit — maar is tegelijk juist
het deel van die identiteit waar de drager zelf weinig tot geen
impact op heeft. Je (officiele, echte) naam krUg je, deels op basis
van een keuze die je ouders daarbij voor je maken. Hij is als een
labeltje waarmee je identiteit vooraf al benoemd wordt, Lang
voordat je ze zelf gestalte hebt kunnen geven en onveranderlijk
ondanks het parcours dat je als subject van je eigen Leven doorloopt. Hoe elementair dat gekregen karakter van een naam is,
wordt zichtbaar bij de soorten namen die de drager ervan wel
zelf kiest: denk aan pseudoniemen, artiestennamen, namen van
pausen of van carnavalsprinsen. Meteen is er iets onechts in het
geding: dergelijke zelfgegeven namen horen enkel bij de rol die
de persoon in kwestie in het openbare Leven speelt en niet by
haar of zijn persoonlijke,echte' identiteit.

populaire namen, het beperken van de keuzevrijheid tot bepaalde subverzamelingen (typisch Vlaamse, Engelse, Franse,
Duitse,... of exotische namen), het rekening houden met sociale of klankgebonden associaties van een naam enzoverder.
Vandaar dat voornamen sterk trendgevoelig zijn sinds ouders
ze vrij kiezen en de traditie van het vernoemen naar peter of
meter of toch minstens een heilige sterk op haar retour is.' Er
is zelfs een toenemende trend om van de voornaam iets unieks
en sterk onderscheidends te maken, misschien niet altijd tot
vreugde van de dochter of zoon die met zo'n opvallende
naamscreatie door het leven moet. Er zijn inmiddels Belgische
kleuters met namen als: Babyface-Ralph, Bienfait, Daddy, Dieu,
Bink, lisbrand,Vu,Jihad (allemaal jongens) en Nympha, Princia
-Dorothee, Oluwadamilola, Shock, Venus-Homaelle, If, Zonder
en Redeemed (meisjes). De voorbije veertig jaar is de voorraad
voornamen in Vlaanderen met 71 % gestegen. 2 Dat betekent
meteen ook dat het aantal namen met een of slechts enkele
naamsdragers fors toegenomen is. Dr. Gerrit Bloothooft (Universiteit Utrecht) heeft er immers op gewezen dat onze voornamen zich qua frequentie gedragen zoals woorden in een
tekst: de wet van Zipf (rangorde maal frequentie is constant) is
erop van toepassing. 3 Het stijgende aantal voornamen wordt
bijgevolg gestuurd door een wetmatigheid die ons als
gemeenschap allemaal samen ervoor doet zorgen dat het
gemiddelde aantal naamsdragers constant blijft. Allerlei

WHAT'S IN A NAME?

trends en modes die ouders ertoe aanzetten om met de naam-

Wanneer we als naamgever optreden, staan we niet echt stil

geving van hun nageslacht te experimenteren, worden dan

bij de impact die onze keuze heeft op langere termijn. Bepa-

gecounterd enerzijds door het gelijktijdig weer 'in' worden van

lend zijn vooral de externe parameters die gelden op het mo-

namen die decennia geleden al eens frequent voorkwamen,

ment van de naamgeving, zoals de keuze voor het wel of niet

en anderzijds door het nooit echt populair worden van de

vernoemen naar familie of idolen, het wel of niet volgen van

meeste nieuwe voornamen.
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KASTEELSTRAA
Collage pag. 19: een greep uit de geboortekaartjes die de
kraamafdeling van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk in
2008 tentoonstelt in het kader van In-fusion. © FARO

NIEUWE WEERD
Sommige straatnamen komen zeer frequent voor in Vlaanderen,
andere zijn uniek. Als voorbeelden een van de 134 Kasteelstraten
en een van de 87 Beukenlanen tegenover de twee enige weerden
van Vlaanderen. © FARO

DE WEG IS WEG: HET STRATENNETWERK VLAANDEREN
Ook de omgeving waarin we wonen, maken we overzichtelijk
door er namen aan toe te kennen. Alle fysieke elementen in
het landschap met enige betekenis, zowel natuurlijke elementen zoals beken, heuvels en bossen als menselijke elementen
zoals dorpen, percelen en wegen dragen een naam. De spectaculaire aangroei zowel van de bevolking gedurende de voorbije twee eeuwen als van de bebouwing in Vlaanderen hebben
als gevolg dat het aandeel straatnamen exponentieel toegenomen is. Dat wordt op een zeer extreme manier geIllustreerd
in een gemeente als Genk, die op honderd jaar tijd door economische omstandigheden een bevolkingsexplosie kende van
2.537 inwoners in het jaar 1900 naar 64.287 op 1 januari 2008.
Op het 8.785 ha tellende grondgebied van de huidige gemeente Genk vertaalt zich dat in een exponentiele toename van de
straatnamen. Voor het jaar 160o zijn er drieenvijftig Genker
straatnamen geattesteerd, terwijl er anno 2008 in Genk 809
officiele straatnamen voorkomen. Op iets minder spectaculaire schaal heeft elke Vlaamse gemeente de voorbije vijftig jaar
zo een forse aangroei van nieuwe straten, wegen en pleinen
gekend. Momenteel staat de teller voor de 308 gemeenten van
Vlaanderen en Brussel samen op 88.903 straatnamen (stand
op 1 januari 2008). 4
Een analytische blik op het overzicht van al die straatna men
maakt meteen de groeiende impact van Iintbebouwing en
verkavelingswijken op het Vlaamse land(schap) duidelijk. Het
Germaanse erfwoord `weg' duidt volgens van Dale op "een
smalle strook grond in een landschap, gebruikt en geschikt gemaakt voor het verkeer, de verbinding van de ene plaats tot de
andere". Het woord `straat' hebben we ontleend aan het Latijn
(via strata) ter aanduiding van een "verharde weg tussen de
rijen huizen in een bebouwde kom". Een kleine straat (met stijgend verloop) heet een `steeg'. Een straat is dus een geplaveide
(bestrate) weg waarnaast we wonen, terwijI een weg ons ergens naartoe leidt. Als een weg verbreed, gerecht en verhard
wordt om de verkeersverbinding vlotter te maken, kan hij promoveren tot een `steenweg'. Ook het woord `baan' verwijst
naar dit procede van wegverharding en straataanleg: de eerste
betekenis van `baan' is immers de onderliggende zand- of
puinlaag als grondsiag voor een straat of steenweg.lanen' en
`dreven' zijn eveneens bijzondere soorten wegen, gekenmerkt
door hun breedte en hun rechte aanleg en oorspronkelijk ook
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samenstellingen met '-weg' als tweede element. Vlaanderen is
dus zeer duidelijk aan het'verstraten'.Afgezien van `-dreef (3 %)
en `-plein' (2 %) zijn alle andere samenstellende elementen zoals -baan, -pad, -lei, -dijk, -singel, -boulevard, -markt, -plein, enzoverder goed voor telkens maximaal i % van het straatnamenbestand. 18 % van de Vlaamse straatnamen zijn geen
samenstellingen met een straat- of wegtype als tweede element. In deze categorie zitten overwegend samenstellingen
waarvan het tweede deel naar een landschapselement verwijst (-veld, -weide, -akker, -blok, -brink, -donk, -dries, -heide,
-kamp, -bos, -hout, -haag, -gracht, -poet, -vijver, -heuvel, -berg,
...) of straatnamen die geen samenstelling zijn. Ook in die laatste categorie gaat het vaak om plaatsaanduidingen (toponiemen) die al lang geleden ontstonden.

IN ALLE MATEN EN SOORTEN
Bij de niet-samengestelden treffen we uiteraard ook de kortste straatnamen aan. Vlaanderen telt zevenendertig straatnamen met slechts drie letters (Ast, Bel, Bos, Bus, Dal, Dam, Del,
Dok, Dul, Eik, Eke, Erf, Esp, Fok, Ham, Hul, Kam, Kit, Kom, Kys, Lac,
Lei, Lil, Mot, Pad, Pas, Put, Roe, Rot, Sas, Sum, Ven, Vin, Wad, Wa I,
Zag, Zep) en 146 met vier letters. 5 De langste straatnamen zijn
evenmin toevallig allemaal naar personen vernoemd. We beperken ons tot de top 5 van een aanzienlijke reeks: Burgemeester Charles Rotsart de Hertainglaan (Maldegem), Lodewijk
Engelbertus van Arenbergplein (Leuven), Burgemeester Vandemeulebroeckestraat (Kortrijk), Volksvertegenwoordiger De
Jaegerelaan (Kortrijk), Burgemeester Edward Waghemansbrug
(Antwerpen).
De meest voorkomende straatnamen in Vlaanderen zijn — in
aflopende volgorde: Kerkstraat (240), Molenstraat (237), Nieuwstraat (205), Schoolstraat (194), Veldstraat (182), Kasteelstraat
(134), Dorp(s)straat (124) en Kapelstraat (121). Omgekeerd hebben meer dan de helft van de straten en pleinen in Vlaanderen
en Brussel een unieke naam. Hier wordt onze moderne drang
naar originaliteit en individualisering in de naamgeving opnieuw erg duidelijk. Zoals ook bij de voornamen het geval is,
zijn de bewoners van straten met een tot de verbeelding sprekende naam niet per definitie blij met hun adres. Toen Radio
Donna in 2006 Vlaanderen opriep om de meest opvallende
straatnaam te signaleren, waren dit de kanshebbers: Pispotdreef (Maldegem), Zakstraat (onder andere Ranst), Scheurde-

door de bomenrijen aan weerszijden. Eertijds dienden ze om

kousweg (Meer), Loopgatstraat (Aarschot), Bruine Broekstraat

het vee naar de weiden te drijven, wat etymologisch aan `dreer
(bij `drijven') nog goed te zien is.Tegenwoordig wordt de soort-

(La ngema rk-Poelkapelle), Negenoogstraat (Temse), Darm
(Kalmthout), Fok (St-Amands), Befferstraat (Mechelen) en Rode

naam ban' in het Belgische Nederlands vooral gebruikt voor
brede, rechte straten in de bebouwde kom, eventueel nog met

Del (Arendonk). De eerstgenoemde straatnaam won de prijs
van de luisteraars. Bovendien bleek uit de verdere berichtge-

een bomenrij en met een brede wandelstrook.

ving dat de vier bewoners van deze straat zelf voor de toevoe-

In het straatnamenbestand anno 2008 zijn de 5 1 % samenstel-

ging `-dreef gezorgd hadden, want officieel heet dit straatje

lingen met `-straat'veruit in de meerderheid, gevolgd door 12 %

gewoon Pispot. Het bestand van alle Vlaamse straatnamen

`-lanen'. Slechts 7 % van de straatnamen in Vlaanderen zijn nog

telt nog veel meer bizarre, lachwekkende of tot wenkbrauw-

t! SEN. G. RUTTENSTRAAT
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Begienepool

Het vernoemen van straten
naar bekende inwoners goat
vaak ten koste van oudere
toponiemen die via de
volksmond moeten zien te
overleven. © FARO

Ook in lengte kunnen straatnamen sterk verschillen. Hier de op
een na langste straatnaam van
Vlaanderen naast een van de
zevenendertig kortste. © FARO

fronsen aanleiding gevende voorbeelden, zoals: Aarsdamstraat (Kortemark), Aspot (Puurs), Baarzak A en Baarzak B (Oudenaarde), Bekafstraat en Bekaflaan (Aarschot), Bloote,
Blotestraat en Bloote Keizerhoek (Diksmuide), Futselstraat
(Wingene), Kruipin (Beveren), Kruipuit (Maldegem), Kwakkelstraat (Deinze, Gent, Hasselt, Stekene, Dessel, Turnhout, Vilvoorde, Boechout, Linter, Torhout, Houthulst, Poperinge, Lichtervelde), Nadorst (Oud-Turnhout), Tiep-Tiap (Brakel),
Zaadstraat (Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek), Zakske (Oudenaarde, Brugge, Kortrijk).
Duidelijk is ook dat geen enkele overheidsdienst in Vlaanderen
de opdracht heeft om straatnamen op hun correctheid qua
taalgebruik en spellingsbeeld te beoordelen om aldus lokale
besturen voor taaifouten of inconsequenties te behoeden.
Oude(re) en actuele (spellings)varianten komen veelvuldig
naast elkaar voor, zoals bij: Graaf (Borgloon) en Graef (Voeren),
Asserij (Laarne) en Assery (Destelbergen), Eusel (Meise) en Eussel (Hulshout), Aardbeienstraat (Ardooie, Anderlecht, Dilbeek,
Roeselare) en Aardbezienstraat (Meerhout, Kortrijk) of Stationsstraat (168 keer) en Statiestraat (38 keer). Ook voor de taalworsteling met het koppelteken bij samenstellingen —van het type
Gewijde-Boomstraat (Elsene) en dus niet Gewijdeboomstraat
(Brussel) — levert het straatnamenbestand een arsenaal aan
voorbeelden.' Zeker bij moeilijkere constructies, met bijvoorbeeld als eerste element een cijfer, is verscheidenheid troef.Ter
illustratie voigende reeks straatnamen die de herinnering aan
verdienstelijke strijdkrachten trachten levend te houden:

`Sinte'; een vorm die in het Nederlands evenwel niet bestaat.
In Brussel heeft men daar ooit komaf mee gemaakt, maar is dat
in drie gevallen ontspoord in een hypercorrecte vorm 'SinterGoedele'. 7 Soms krijgt het bij de voorbepaling 'Sint' correct toegepaste koppelteken ook een onbedoelde voorbeeldwerking. Zo
kent de gemeente Lochristi een Burgemeester-Vermeulenlaan.

DE NAMEN VAN GEKKEN
Dat brengt ons quasi naadloos bij de categorie straatna men
die het meest verantwoordelijk is voor de unica in het totale
bestand: de vernoeming naar verdienstelijke en memorabele
personen. Vooral toen na de gemeentelijke fusieoperaties uit
de jaren 197o hinderlijke dubbelnamen in twee of meer deelgemeenten moesten worden weggewerkt, is deze categorie
van straatnamen spectaculair in omvang beginnen toenemen.
Frequent voorkomende dubbels uit de categorie Kerkstraat,
Molenstraat, Nieuwstraat, enzoverder werden immers eerder
zelden opgelost door terug te grijpen naar bestaande lokale
toponiemen die op de kadasterkaart of in de volksmond voortleefden. Ook bij de toekenning van nieuwe straatnamen, bijvoorbeeld in verkavelingswijken, bestaat helaas lang niet bij
elk gemeentebestuur de reflex om een stukje lokaal talig erfgoed als een veldnaam of toponiem in de vorm van een straatnaam te vereeuwigen. De vernoeming van straten naar personen blijkt populairder te zijn dan dit soort erfgoedreflex.
Bij de vernoeming naar personen zijn er de klassiekers uit de

iode-Linie-Regimentstraat (Kortemark);

vaderlandse (kunst)geschiedenis zoals Guido Gezelle (139
straatnamen), Hendrik Conscience (84), Stijn Streuvels (78),

16de Linie-Regimentsstraat (Izegem);
le Linie-Regimentstraat (Wielsbeke);

maar naar hen wordt de laatste tijd niet meer zo vaak teruggegrepen. De leden van het koningshuis — hier is koningin As-

•

3de en 23ste Linieregimentsplein (Oostende);

•

13 e Liniestraat (Wielsbeke);

trid absolute kampioene met 118 straatnamen — hebben het
eveneens lange tijd goed gedaan in de straatnaamgeving, al

•

ige-Liniestraat (Houthulst);

•
•
•

moet de regering hiervoor wel toestemming geven. Ook elke
Belgische adellijke familie heeft wel in minstens een gemeen-

•
•

te een straatnaam die naar haar verwijst, doorgaans omdat

De moeilijkheden blijken niet kleiner te zijn als het cijfer voluit

een van hun telgen daar burgemeester is geweest. Het voor
het nageslacht in herinnering houden van de eigen voorgangers op bestuuriijk vlak is een zorg die bij gemeentebesturen

geschreven wordt, zoals de Eenentwintig-Julistraat (Hasselt),

duidelijk wel leeft; ook al omdat sinds 1977 voor het vernoe-

7de Liniestraat (Haacht);
13de-Liniestraat (Diksmuide);
• 18de Linie-Weg (Lanaken).

de ElfJuli Singel (Ingelmunster) en de ElfJulistraat (Oostkamp)
laten zien.

men naar personen enkel nog vereist is dat ze overleden zijn.

ding 'Sint' (1.645 straatnamen) blijkt daarbij voor personen

Soms wordt zelfs de functie van de nobele voorganger in de
naam mee opgenomen. Zo beginnen in Vlaanderen en Brussel
154 straatnamen met `Burgemeester' en veertien met `Sche-

bijna exclusiviteit te genieten.`Heilig(e)-'wordt slecht tweeen-

pen', gevolgd door een persoonsnaam. De burgemeesters

Heel wat straten zijn vernoemd naar een heilige. De aandui-

tachtig keer als begin van een straatnaam gebruikt en dan

moeten het soms ook stellen met een afkorting: 'Burg.' komt

bijna altijd in combinatie met `Geest' of 'Hart'. Ook bij dit type
straatnamen is verwarring troef als het over het (verplichte)

drieenvijftig keer voor en daarnaast het officieel niet-bestaande`Burgem.' (vier keer).Als de politicus in kwestie bij leven wist

koppelteken gaat: in 16,5 % van de gevallen wordt het niet ge-

door te stoten tot de hogere beleidsechelons, neemt de kans

schreven. Ook zijn er nog negen straatnamen die onder invloed

op het post mortem krijgen van een straatnaam in de geboor-

van het Franse 'Sainte' het element 'Sint' vervrouwelijken tot

te- en/of woonplaats aanzienlijk toe. Maar gelukkig voor de
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Het toevoegen van toeristische straatnaamborden bevordert niet altijd de
duidelijkheid. Wie zich op deze plaats in
hartje Brussel laat leiden door het
wapenschild van de stad, concludeert
wellicht dat hij in de Robin Hoedstraat
staat, die vroeger Eikstraat heette. Het
bestellen van een taxi zal nochtans enkel
succesvol verlopen als men de onderste
naam (bij voorkeur de Franse versie)
gebruikt. © FARO

bewoners worden dergelijke functieaanduidingen bij persoonsnamen eerder zelden in de straatnaam zelf opgenomen,
maar via een verklarend onderschrift toegevoegd op het straatnaambord. Er zijn slechts zeventien straatnamen die met
'Minister' beginnen, negen met `Senator' en twee met Volksvertegenwoordiger'.
De straatnaamgeving wordt dus in toenemende mate gebruikt om het recentere verleden — en vooral de personen die
daarin een rol speelden — te vereeuwigen en dit ten koste van
het topografisch naamkundig erfgoed in de vorm van veldnamen en oudere straatnamen. Stilaan wordt elk gemeentelijk stratenplan zo in toenemende mate ook een who was who
-

-

van de (gemeentelijke) politiek.

VAN BEGELEIDE NAAR AUTONOME
GEMEENTELIJKE BEVOEGDHEID
De bevoegdheid inzake de naamgeving aan straten en pleinen
behoort vanouds tot de gemeentelijke beleidsmaterie. V66r
1977 gold hierbij enkel de algemene bepaling uit Artikel ii7 van

de Belgische gemeentewet, die zegt:"De gemeenteraad regelt
alles wat van gemeentelijk belang is". Toen aan het einde van
de 19e eeuw de naamkunde als wetenschapsdiscipline vaste
vormen begon aan te nemen, leidde een gelukkig toeval ertoe
dat de Belgische gemeenten de beschikking kregen over een
wetenschappelijk adviesorgaan voor al hun naamkundige problemen. De Vlaamse en socialistische voorman Camiel Nuysmans was namelijk germanist van opleiding met een bijzondere interesse voor toponiemen.Samen met zijn dorpsgenoot
en jeugdvriend Jef Cuvelier (die vanaf 1921 Algemeen Rijksarchivaris was) publiceerde hij in 1897 de Toponymische studie
over de oude en nieuwere plaatsnamen der gemeente Bilsen.
Toen Huysmans de eerste Belgische minister van Kunsten en
Wetenschappen werd, besloot hij meteen om de studie van de
lokale plaatsnamen (en tegelijk ook van de lokale spreektalen)
krachtig te ondersteunen, door in de schoot van de Koninklijke
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meente. Maar tot halverwege de 20e eeuw was de Commissie
niets meer dan een ontmoetingsplaats van academici met een
werking die grotendeels binnenskamers en alleszins academisch georienteerd bleef.
Eerst tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de Commissie
voor het eerst met de actuele straatnaamgeving in aanraking.
Op 27 juni 1942 verzocht de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken de Commissie immers om haar
medewerking bij zijn pogingen te verhinderen dat (Duitsgezinde) schepencolleges gevestigde namen van straten en
pleinen zouden hernoemen. Dat leidde tot de regeling dat gemeentebesturen voortaan het niet-bindende advies moesten
inwinnen van de Commissie, vooraleer zij tot het geven of het
wijzigen van een straatnaam konden overgaan. Lange tijd stelden de professoren die lid waren van de Vlaamse of de Waalse
afdeling van de Commissie, hun naamkundige expertise aldus
ter beschikking van lokale overheden bij de keuze, de vorm en
de spelling van straatnamen. Zo publiceerde commissielid
J. Leenen in 1946 de handleiding Theorie en praktijk van de
Straatnaamgeving.
De heroplevende economie en de bevolkingsaangroei van de
jaren 195o en '6o vertaalden zich ook in een sterk expansief
stratennetwerk. De KCTD herwerkte Leenens handleiding in
1960 ten behoeve van haar leden. Bovendien zorgden de ge-

meentelijke fusieoperaties, die vanaf 1977 massaal doorgevoerd werden, ervoor dat ook een immense stroom aan straatnaamwijzigingen op gang kwam. De Commissie vreesde dan
ook voor grote inconsequenties bij de aanpassing van straatnamen in de nieuwe fusiegemeenten en drong er bij de centrale overheid op aan dat haar adviezen terzake niet langer
negeerbaar zouden zijn op gemeentelijk niveau. Aan die wens
werd tegemoet gekomen met het `Decreet tot bescherming
van de namen van de openbare wegen en pleinen', uitgevaardigd op 28 januari 1977 door de Cultuurraad voor de Neder-

Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten een Commissie voor Toponymie en Dialectologie (KCTD)
in te stellen. Dat gebeurde bij Koninklijk Besluit van
7 april 1926 en Cuvelier werd — en bleef gedurende 21 jaar —

landse Cultuurgemeenschap. In Artikel wordt vooreerst bevestigd dat:"Alleen de gemeenteraad bevoegd [is] om de naam

haar eerste voorzitter.8 Dat de Commissie in haar zelf opgestelde programma (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van

Vlaamse wetgever wel de algemene principes vast die gemeentebesturen daarbij — tot op vandaag — in acht hebben te

27 december 1926) zelf met geen woord repte over straat-

nemen:

van openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen."
Maar in het tweede artikel van het eerste hoofdstuk legt de

namen, is tekenend voor de tijdsgeest. Er werden toen nog
geen straatnamen gewijzigd en als af en toe een nieuw aangelegde straat een naam moest krijgen, gaf dat zelden aanlei-

"Art. 2.

ding tot discussie of twijfel. De Commissie had en heeft dan

§ 1. Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en

ook "als voornaamste doel de studie van de toponymie en de

pleinen of het wijzigen van deze naam wordt bij voorkeur

dialectologie aan te moedigen. Daartoe centraliseert zij alle

geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het

informaties van wetenschappelijke aard over deze disciplines."

kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

Tot die "informaties" behoorden ook heel wat historisch-toponymische studies over het lokale namenbestand van een ge-
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STOKKEMERBAAN
In de volksmond

DilserwEeg

— Kunstkrfr. Am. Sot:~ - Stokkem

Stokkemerbaan

Een verbindingsweg tussen twee bewoningskernen heeft in de regel aan elk uiteinde een
andere naam, om te verwijzen naar de plaats
waar hij naartoe leidt. Als gevolg van de
gemeentefusies werd vaak een van beide
namen opgeheven, die dan wel in de volksmond
in gebruik bleef.
Bemerk in dit voorbeeld ook bij beide namen de
typisch Limburgse genitiefvorm op —er in plaats
van op —se. © FARO

De naam van een nog levende persoon mag niet worden
gebruikt.

§ 2.

is bij straatnaamwijzigingen die louter bedoeld zijn om taalen spelfouten te verbeteren. Daarvoor volstaat een eenvoudig
advies van de provinciale commissie voor plaatsnaamgeving

In aanmerking komen enkel de namen van uit historisch,
wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt
belangrijke figuren.

over echte straatnaamwijzigingen konden lokale bestuurders

Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren die voor de
gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.
(§ 3. [toegevoegd in de wijziging van i juli 1987] De naam van

Vlaams Parlement dan ook opnieuw een voorstel tot decreetswijziging om de procedure te verlichten, dat op 29 november

een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel worden gebruikt, indien daartoe vooraf
instemming van de Regering werd verkregen.)"

Groot was echter toch de ontgoocheling van de KCTD-leden,
toen bleek dat het KB van io februari 1978 een nieuw adviesorgaan in de vorm van een Koninklijke Vlaamse Commissie van
Advies voor Plaatsnaamgeving installeerde. Die nieuwe adviesinstantie bestaat uit provinciale commissies van telkens zes experts, voorgezeten door de gouverneur. Daarnaast werd een
Vlaamse beroepscommissie ingesteld met eveneens zes leden
en voorgezeten door de minister van Cultuur. De facto zetelen in
de meeste provinciale commissies tot op vandaag ook wel
naamkundigen die lid zijn van de KCTD, maar het provinciale beleidsniveau nam de aansturende rol inzake straatnaamgeving
toch duidelijk over. Bij staking van stemmen is het bijvoorbeeld
de stem van de voorzitter- de gouverneur dus, maar in de praktijk zo goed als steeds de provinciale ambtenaar die hem ver-

(dat dus als bindend advies wel nog steeds vereist was).'° Ook
nog altijd behoorlijk in de clinch geraken met de experts van
de provinciale commissie.' Op 28 maart 2002 besprak het

2002 werd aangenomen. Sindsdien zegt de decreettekst dat
"de Koninklijke Vlaamse Commissie bestaat uit een centrale
commissie. De Vlaamse regering kan ook provinciale commis-

sies oprichten. De Vlaamse regering bepaalt de samenstelling
en de werking van de commissies." Tegelijk werd bepaald dat
elk gemeentebestuur "advies [vraagt] aan de gemeentelijke
raad voor cultuur en culturele vrijetijdsbesteding. Deze raad
deelt schriftelijk binnen 3o dagen zijn advies aan het gemeentebestuur mee. Het gemeentebestuur kan advies vragen aan
de Koninklijke Commissie voor Advies voor Plaatsnaamgeving.
Deze commissie deelt binnen 3o dagen schriftelijk zijn advies
mee aan het gemeentebestuur. Bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven termijn overgezonden advies wordt dit
als gunstig beschouwd."
In de praktijk werden de provinciale adviescommissies niet
meteen afgeschaft, maar is nagenoeg geen enkel gemeentebestuur nog vragende partij voor een advies dat ze `kan', maar
niet moet inwinnen. Gemeentebesturen kunnen ook nog
steeds een beroep doen op de oude KCTD, die echter eveneens
slechts bij uitzondering nog een adviesvraag inzake straatnaamgeving ontvangt. Het lokale advies dat aan de gemeen-

vangt - die de doorslag geeft. Er verschenen nieuwe, geactualiseerde handleidingen voor de straatnaamgeving, gebaseerd op
praktijkvoorbeelden uit een gemeente of provincie. 9

telijke cultuurraad moet worden gevraagd, is in geen enkel
geval bindend. Sinds 2002 bepalen de lokale besturen dus au-

Naast de verplichting om bij hun provinciale commissie advies

tonoom en zonder enige vorm van bovenlokaal advies welke

in te winnen, moeten de gemeentebesturen sinds 1977 bij
straatnaamwijziging ook een openbaar onderzoek instellen,
waardoor ook de bewoners van de betreffende straat hun bezwaar tegen de beoogde nieuwe naam kenbaar kunnen ma-

namen zij geven aan de straten en pleinen in hun gemeente.
Een aantal Vlaamse steden en gemeenten hebben inmiddels
op eigen initiatief een lokale toponymische adviescommissie
geInstalleerd, maar lang niet allemaal. Op sommige plaatsen,

ken.Vermits alle ingediende bezwaren aan het dossier moeten
worden toegevoegd, kon de provinciale commissie meteen

zoa Is bijvoorbeeld in Hasselt, wordt gewerkt met een regelmatig herhaalde oproep aan de bevolking om voorstellen voor

ook vernemen of er eventueel lokale gevoeligheden meespeelden. In de praktijk voelden gemeentebesturen zich blijkbaar
door deze procedure vaak erg beknot en betutteld.Vermits het
Vlaams Parlement grotendeels bevolkt wordt door politici die

nieuwe straatnamen in te dienen, zodat er een keuzelijst is
waar het bestuur uit kan putten. De cruciale vraag luidt dan
ook of er op lokaal vlak in elke gemeente voldoende naam-

voorspelbaar. De verdere wijzigingen die de Vlaamse wetgever

kundige en lokaal-historische kennis aanwezig is (en of die
dan door het lokale bestuur ook effectief benut wordt), om de
straatnaamgeving zinvol te laten verlopen. Wie het Vlaamse

in dit decreet aanbracht, vormen in feite het relaas van de

straatnamenbestand anno 2008 eens doorkijkt, zal regelmatig

steeds verdergaande uitholling van de bovenlokale advies-

in de verleiding komen dit te betwijfelen.

ook een gemeentelijk mandaat uitoefenen, waren de gevolgen

bevoegdheid.
ring bij lokale cultuurraden met betrekking tot deze advies-

palen dat het openbaar onderzoek voortaan niet meer vereist

bevoegdheid en aan praktijkontwikkeling bij gemeentelijke
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Misschien sluimert er dus wel een nood aan kennisbevordeIn 1997 wijzigde het Vlaams Parlement het decreet door te be-

■ straat
❑ laan
■ weg

51% ■ dreef
■ plein
■ steenweg
❑ baan

Het dichtbebouwde Vlaanderen telt ondertussen
veel meer straten dan wegen. Andere naamtypes
komen nog minder voor. © FARO

❑ andere

administraties en bestuurders omtrent het delicate evenwicht

kadasterkaarten en bevraging van het lokale levende geheu-

tussen het aanwenden van de inmiddels absolute autonomie
inzake straatnaamgeving enerzijds en een zekere erfgoedreflex anderzijds. Dat evenwicht is delicaat omdat in een dynamische benadering van erfgoed, die ook pleit voor gedragenheid vanuit een gemeenschap, het geen wet van Meden en

gen nagegaan wordt of er in de lokale toponymie een benoemingsmotief bestaat dat in de straatnaam vereeuwigd kan
worden, alvorens tot persoonsverheerlijking of eigen creatieve

Perzen kan zijn dat in onbruik geraakte toponiemen prioriteit
moeten krijgen op naamgevingsmotieven die het recentere
verleden (of zelfs de actualiteit) op lokaal vlak documenteren.
Een pleidooi ten gunste van het waar mogelijk voorrang verlenen aan toponymisch materiaal is bijgevolg niet gebaseerd op
hun hogere ouderdom, maar wel op het feit dat het hier gaat
over een stuk immaterieel talig erfgoed dat uitdrukkelijk aan
die locatie gebonden is en ook enkel via een materialisatie op
die plaats 'in leven' gehouden kan worden. De nagedachtenis
aan een verdienstelijke medeburger is veel minder aan een
plaats in de stad gebonden en blijft ook gegarandeerd zonder
die straatnaam; anders is niet voldaan aan de basisvoorwaarde om die vernoeming te rechtvaardigen. De toepassing van
het voorzorgsprincipe houdt hier dus in dat altijd eerst via

naamgeving over te gaan. Vermits ons grondgebruik in nog
steeds toenemende mate door versnippering en opdeling gekenmerkt wordt, creeren nieuwe verkavelingen en woonprojecten op voordien niet tot de bewoningskern behorende percelen daarnaast aan de lopende band gelegenheden om de
naam van verdienstelijke personen via telefoonboeken, adreskaartjes en stratenplannen te vereeuwigen. In gemeenten
waar men deze principes niet wenst te volgen, heeft dat
slechts een voordeel: als over enkele decennia het lokaal toponymisch erfgoed daar grotendeels verdwenen is, zullen de
straatnamen die dan toegekend worden, tenminste vertellen
wie uit de vorige generatie beleidsmakers daarvoor verantwoordelijk zijn.

,,9„,,Tiorbet

Volgend rijtje meisjesnamen ter illustratie van dit fenomeen, telkens met tussen haakjes de periode waarin deze naam 'in' was: Madeleine (1925-'35), Agnes
(1 935-'60), Linda (1960-'70), Isabelle (1970-'80), Sofie (1980-'90), Laura (1990-2000), Emma (2000-).Wie zelf wil nagaan wanneer zijn voornaam hoe vaak gegeven
werd in Belgie, kan terecht op de website: www.sopres.be/website/n/3/4/V000.asp.
2

Cf. de website van de Federale Dienst Economie, waar jaarlijks ook de lijst van alle voornamen van nieuwgeboren Belgen per gewest wordt gepubliceerd: www.
statbelfgov.be/press/fl o33___n Las RM.

3 Cf. www.let.uu.n1/ -Gerrit.Bloothooft/personal/Publications/link99-1.htm.
4 Volgens de CRAB-database met alle Belgische straatnamen, ontwikkeld en beheerd door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. De in dit artikel
genoemde aantallen en voorbeelden van straatnamen werden aan deze bron ontleend.
5 De volledige lijst met vermelding van de gemeente(n) waar elke naam voorkomt, is te vinden op de FARO-website: www.faronet.be .
6 Cf. http://woordeniijstorgileiciraad/6/3/.
7 De straatnamen met het gallicisme `Sinte' als aanhef zijn: Sinte Annalaan, Sinte Apoloniastraat, Sinte Gudulastraat, Sinte-Barbarastraat (Aalst), Sinte Veerledreef
(Steenokkerzeel), Sinte-Aleidislaan, Sinte-Aleidisvoorplein (Sint-Pieters-Woluwe), Sinte-Barbarastraat (Destelbergen) en Sinte-Katharinakapellepad (Diksmuide).
Brussel heeft een Sinter-Goedelestraat, een Sinter-Goedeleplein, en een Sinter-Goedelevoorplein.
8 De beknopte geschiedenis van de Kon. Commissie voor Toponymie en Dialectologie is te vinden op Naar website: www.toponymie-dialectologie.be . De bijzondere
vriendschap en samenwerking tussen Camiel Huysmans en Jef Cuvelier is beschreven in een artikel van Marika CEuNEN,`Jef Cuvelier en Camiel Huysmans 100 jaar
later. Twee Bilzense pioniers', Naamkunde 29/3 - 4 (1 997), p.217-239.
9 M. GyssEuNc,'Principes van de straatnaamgeving te Gent', Naarnkunden (1979), p.88-117 en A. STEvENs,leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging', Med. VLDN

22,

1982; cf. www.dbnl.org/tekst/stevoo2leicioi o1/stevoo2leidoi 01 000l.htrn.
10 Een voorbeeld van de listige manier waarop een gemeentebestuur dit bindende advies uiteindelijk na een lange procedureslag toch altijd wel kan omzeilen - door
de facto te claimen het advies nooit ontvangen te hebben - bewijst de klacht van een inwoner van de Vriendschap(s)straat in Overijse, die in 2007 als dossiernr.
OVB/2007/11 werd behandeld door de Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur van de Vlaamse Kanselarij (cf. www3.vlaancieren.be/openbaarlleicii
beslissingen/2007/2007-11.pcif).
11

Een treffend voorbeeld is de wijziging van de naam van de Wakkerzeelsebaan in Wilsele, waarvoor het Leuvense gemeentebestuur van 1998 tot

2002

ijverde en tegen

het negatieve advies van de provinciale straatnaamcommissie in beroep ging (cf. wwvv.leuven.be/showpage.asp?iPagelD-297 [agendapunt 32] en www.letiven,bei
showNge.c-isp?iNelD= 2580 [agendapunt 54]). Burgemeester Tobback verweet de provinciale commissieleden destijds in de pers"zondagsschilders"te zijn, die met

hun negatief advies een democratische beslissing van de gemeenteraad tegenhielden en de bevolking daarmee gijzelden. De beoogde naamswijziging in Leopold
Decouxlaan trad in werking op 1 januari 2003 (cf. wvvw.leuven.be/doc/1-1-2003.pdf).

doelgroepenbeleid I Hildegarde Van Genechten

Het effect
van 1 euro
Met de steun van de Vlaamse overheid

"Vanaf 1 juli 2008 bezoeken dile kinderen en jongeren de Vlaamse musea voor 7 euro", zo kopte het persbericht waarmee minister Bert Anciaux de 1 euromaatregel aankondigde. De maatregel zit ingebed in het nieuwe Erfgoeddecreet zoals het op
23 mei werd bekrachtigd. Wat mogen we verwachten naar aanleiding van deze 7 euromaatregel?

DE MAATREGEL UITGELICHT
Door de implementatie van del euromaatregel kunnen kinderen en jongeren onder 26 jaar zich voortaan gemakkelijker een
toegang banen tot de Iandelijk ingedeelde musea en de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap.' Ze betalen er (individueel of in groep) immers niet meer dan 1 euro om de permanente collectie of een tijdelijke tentoonstelling te bezoeken.

---> De 1 euromaatregel van
minister Anciaux scherpt
de aandacht voor het jonge
publiek aan

geval) zullen door het lagere tarief worden aangemoedigd.
We kunnen er zeker van zijn dat de maatregel effecten teweeg
zal brengen. Maar hoe groot ze precies zullen zijn, blijft vooralsnog koffiedik kijken. Er zijn namelijk nog tal van andere factoren die meebepalend zijn voor het feit dat kinderen of jongeren (met hun ouders of begeleiders) een museum willen of
kunnen bezoeken.
Cruciaal zijn bijvoorbeeld ook de manier waarop de collectie
wordt gepresenteerd (aan welke thema's wordt ze opgehangen?), de begeleidende hulpmiddelen of activiteiten die worden aangeboden (welke vormen van publieksbemiddeling
worden voorzien en voor wie?), de manier waarop wordt gecommuniceerd met het (jonge) publiek, de mate van inspraak
die de doelgroep krijgt toebedeeld en het imago van het
museum in zijn totaliteit. Maar ook randfactoren zullen het

Aan deze maatregel worden overkoepelende promotionele
acties gekoppeld (zie ook het logo van de campagne bovenaan

beslissingsproces sturen zoals de bereikbaarheid van het

het artikel), gecoordineerd door AmuseeVous in samenwerking

Kortom, het is duidelijk dat toegangstarieven lang niet het
enige is wat telt wanneer men kinderen en jongeren (en hun
ouders en begeleiders) sterker wil betrekken bij de erfgoed-

museum, de openingsuren, ...

met OP. 2 Op deze manier hoopt men een nieuwe dynamiek op
gang te brengen in het museumbezoek van jonge mensen en
gezinnen met kinderen. Voor het mogelijke inkomstenverlies

werking. Ook op (alle) andere terreinen zal men de noden en

die de maatregel met zich meebrengt, zullen de betrokken

wensen van de doelgroep mee in rekening moeten brengen.

musea worden gecompenseerd. 3
Met deze impulsmaatregel wil de minister alvast tegemoet-

Om dit te illustreren zoomen we even in op de doelgroep van
de gezinnen. We halen enkele reacties aan van gezinnen die er

komen aan de mogelijke financiele drempels die kinderen en
jongeren (of hun ouders of begeleiders) kunnen ervaren bij het

de afgelopen maanden op uittrokken om deel te nemen aan
allerhande erfgoedactiviteiten: 4

laten. Bovendien is de kans groot dat toevallige bezoeken en
bezoeken uit nieuwsgierigheid sneller worden gemaakt. Ook
kortere bezoeken (voor vele gezinnen met kleinere kinderen het

"lk ben Marieke,i5jaar. lk heb samen met mijn gezin en nichtje
een tocht gedaan. lk vond de gids vriendelijk en enthousiast,
maar ik vond de tocht niet zo interessant. lk zou het niet aanraden aan anderen tenzij aan Moemie (de oma)."
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museumbezoek. Het va It dan ook te verwachten dat het voordeeltarief het (al) geInteresseerde publiek zeker niet koud zal

De moeder van Marieke voegde hieraan toe dat de kinderen

FARO FLANKEERT

meer een speurtocht hadden verwacht bij de wandeling. De
gids stelde zich erg kindvriendelijk op, maar de tocht en de uit-

Gelijklopend met de euromaatregel werkt FARO vormen van

leg zelf waren niet echt bestemd voor kinderen. Sommige aspecten van de uitleg mochten meer visueel worden aangepakt,
want men kon zich niet van alles een voorstelling maken. De
ouders vonden deze activiteit veel leuker dan de kinderen. Tot
slot zegt ze:"We gaan af en toe wel naar een museum of kerk
of tentoonstelling, maar meestal moeten we het zelf een
beetje `interessant' maken voor de kinderen door de uitleg wat
aan te passen, door er leuke weetjes uit te halen, door ze opd rachtjes te geven, ..."
Een andere moeder oppert het volgende naar aanleiding van
een bezoek aan een erfgoedinstelling: "Ik vroeg wat er allemaal voor kinderen te beleven viel. Echt veel uitleg kreeg ik
niet. lk moest zelf alles vragen. Wel kreeg ik een blaadje mee
als gids door het programma."
Nog iemand getuigt, naar aanleiding van een museumbezoek
met een gezelschap van drie moeders en zes kinderen tussen
2,5 en 6 jaar:

"Het museum is klein en er is niets voorzien om te eten of te
drinken. Er is ook nergens een plek waar de kinderen bijvoorbeeld gewoon even kunnen `hangen', of waar ze kunnen tekenen, ... Er was wel een zoektocht, maar we hebben niet de
hele vragenlijst afgewerkt want de kinderen wilden vooral
spelen. De kinderen waren uiteindelijk toch heel enthousiast
over het bezoek, dankzij de aangrenzende tuin (en gelukkig
het mooie weer). We hebben er verstoppertje gespeeld en gepicknickt, en de kinderen konden er zoveel lawaai maken als
ze zin hadden. Wat bijvoorbeeld voor mijn kinderen heel belangrijk is in een museum is onder andere voldoende ruimte
(en voor onze eigen gemoedstoestand geen levensgevaarlijke
trappen enzovoort), een ruime plek om even te zitten en te
eten.Verder maakt het voor hen niet echt uit welk onderwerp
wordt behandeld. Ze kijken even graag naar schilderijen als
naar opgezette dinosauriers. Mijn zoontje van 2,5 jaar vindt
bijvoorbeeld Rubens prachtig, want die tekent en schildert
veel paarden. Mijn dochter goat don bijvoorbeeld weer voor
de mooie dames ..."
Bovenstaande reacties zijn slechts indicatief. Een overkoepe-

•

•

een inclusieve erfgoedwerking, toegankelijkheid van o tot
99 jaar, met bijzondere aandacht voor kansengroepen;
een doelgroepvriendelijke werking die begint bij de visie en
het beleid van de organisatie en die doorsijpelt in ieder
aspect van de werking (onderzoek, collectie, publiekswerking, ...);
een werking die zowel uitmondt in een toegankelijk aanbod als in een doelgroepgericht onthaal, en doelgroepgerichte faciliteiten en omkadering, en communicatie.

Wanneer we dit toespitsen op het publiek van kinderen en
jongeren dan zijn er drie grote groepen die aandacht vragen.
Ten eerste zijn er de gezinnen. Ondertussen weten we wel dat
voor kinderen van o tot 12 jaar de ouders een belangrijke en
beInvloedende factor zijn wanneer het om cultuurparticipatie
in het latere leven gaat.5 We kunnen ouders dan maar beter zo
goed mogelijk aanmoedigen en begeleiden in hun rol om zo
ook ons toekomstig volwassen publiek te kunnen blijven garanderen. Dit geldt ook voor grootouders. Museumbezoeken
waarbij (groot)ouders en kinderen de dingen samen beleven,
bieden immers een ongelooflijke meerwaarde wanneer het
om erfgoed gaat. Het streven naar een gezinsvriendelijke museum- of erfgoedwerking is eveneens een streefdoel van evenementen zoals Erfgoeddag en Krokuskriebels.6 Samen met
deze partners werd de brochure All In. Cultureel erfgoed voor
heel het gezin ontwikkeld.7 Ook de Week van de Smaak draagt via
het luileEETiKET'een kind- en gezinsvriendelijke gedachte uit.8
Het onderwijs vormt een tweede belangrijke doelgroep. Leerkrachten vormen een belangrijke intermediair tussen kinderen, jongeren en erfgoed. Het fenomeen van de school- (annex
erfgoed-)uitstappen is ons verre van vreemd. Er zijn echter nog
ontiegelijk veel andere mogelijkheden om leerkrachten en

lend participatie- of tevredenheidsonderzoek in de erfgoed-

leerlingen te betrekken. Erfgoedorganisaties werkten al tal

sector bij bijvoorbeeld gezinnen ontbreekt vooralsnog. Maar

van initiatieven uit en vele daarvan zijn succesvol. Toch is het
niet altijd evident om tot een kwaliteitsvolle samenwerking

laten we wel wezen, bovenstaande reacties klinken ons niet
echt vreemd in de oren.Ze verwoorden wat gezinnen belang-

met het onderwijs te komen en vormen bijvoorbeeld het kleu-

rijk vinden bij een bezoek of activiteit, en wat hun noden on-

teronderwijs, het technisch en beroepsonderwijs een moeilijk

der andere zijn. Het is belangrijk om goed te luisteren naar

te bereiken doelgroep en last but not least het buitengewoon
onderwijs. Getuige hiervan het onderzoeksrapport Erfgoed-

zulke reacties. Want dat we nog steeds heel wat zaken kunnen verbeteren, staat buiten kijf. FARO gaat het engagement
alvast aan.

26

ondersteuning uit rondom de erfgoedwerking voor de doelgroepen van kinderen en jongeren. De toekomstige acties van
FARO zullen in die zin de euromaatregel flankeren, maar zullen zich eveneens tot de ruimere erfgoedsector richten.
Vanuit FARO willen we samen met musea en andere erfgoedorganisaties streven naar een integraal doelgroepenbeleid dat
resulteert in:

educatie in het Vlaamse onderwijs9. In het vroege najaar
verschijnt flankerend de publicatie Van denken naar doen,

Het jonge publiek to gast in het KMSKA.
Foto's: Bart Van der Moeren. © FARO

waarin voorstellen voor concrete acties met betrekking tot de
erfgoededucatieve praktijk zijn opgenomen. 1 °
Jongeren vormen een derde grote cluster. AmuseeVous, de
collegagroep Publiekswerking van de Vlaamse Museumvereniging", het Museum aan de Stroom (MAS) 12, ...: het is
slechts een greep uit de reeks organisaties en initiatieven die
de combinatie jongeren en erfgoed als gemeenschappelijke
bekommernis delen en daaromtrent al diverse acties op het
getouw zetten. Jongeren vormen een `autonoom' publiek, al
zijn jeugdverenigingen bijvoorbeeld belangrijke partners in
crime als het om het betrekken van jongeren gaat. De doelgroep verandert telkens weer even snel als een kameleon van
kleur. Hoe speel je hier als organisatie toch op een duurzame
manier op in? En hoe kom je tot een 'user-generated jongerenwerking?
Samen met de erfgoedsector, de musea in het bijzonder, en tal
van partners wil het steunpunt in de toekomst alvast mee zoeken naar adequate antwoorden op deze en tal van andere vragen en uitdagingen. Want laten we samen streven naar een
erfgoedcultuur waar ook kinderen en jongeren (en hun ouders
of begeleiders) zich thuis kunnen voelen. Laat het ons dus niet
houden bij deze financiele maatregel alleen. En laat een kinden jongerenvriendelijk klimaat niet enkel het privilege zijn van
enkele musea alleen.Toegankelijkheid voor kinderen en jongeren is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen die zijn
of haar plek heeft in de erfgoedsector.

De maatregel heeft betrekking op de musea ingedeeld bij het landelijk niveau (zie: www.wvg.vlaanderen.be/erfgoed/musea/erkendemusea.htm), en de instellingen
van de Vlaamse overheid (MuHKA, Kastee) van Gaasbeek en KMSKA).
2 AmuseeVous vzw, zie www.amuseevous.be ; Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), zie www.gobots.be .
3 Ook in Nederland wil minister Ronald Plasterk kinderen tot en met 12 jaar vrij toegang geven tot musea. De beslissing daarover is echter nog niet definitief vermits
er nog geen consensus is over de compensatievergoeding voor musea (zie ook MuseumBerichten van de Nederlandse Museumvereniging: www.museumverenigirig.
nl/mailing/MB_a_o5.html).
4 De reacties werden verzameld bij een aantal gezinnen die aan gezinsactiviteiten deelnamen tijdens Erfgoeddag 2008 (www.erfgoeddag.be ) en Krokuskriebels
2008 (www.krokuskriebels2oo8.be ).
5 Zie onder andere de studies van F. A. NAGEL, Cultuurdeelname in de levensloop. Proefschrift Universiteit van Utrecht, 2004 en van Wendy SMITS, Maatschappelijke par-

ticipatie van jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte. Eindverslag van het Program ma Beleidsgericht Onderzoek Vaatschappelijke pa rtici patie
van jongeren' (PB099A/14/85) in opdracht van de administratie Cultuur, afdeling Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschap, 2004 (downloadbaar via www.vub.
ac.be/TOR/main/publicaties/downloads/t2oo4_14.pdf).
6 Het evenement Krokuskriebels wordt tweejaarlijks georganiseerd door de Gezinsbond, en kondigt telkens een krokusvakantie vol gezinsvriendelijke activiteiten in
musea aan, zie www.krokuskriebels2008.be .Alle informatie over Erfgoeddag vind je via www.erfgoeddag.be .
7 De brochure kan worden gedownload via www.faronet.be/e-documenten.
8 Alle info over EETiKET vind je via: www.eetiket.be .
9 Sigrid VAN DER AUWERA, Erfgoededucatie in het Vlaamse Onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog. Brussel, CANON Cultuurcel / Kunsten en Erfgoed / VIOE, CJSM,
Brussel, 2007.
10 Hilde SCHOEFS & Hildegarde VAN GENECHTEN, Van denken naar doen. ldeeen en conclusies hi] het denktraject erfgoededucatie. (voorziene verschijningsdatum: najaar
2008).
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Collegagroep Publiekswerking VMV, zie www.museumvereniging.be .
12 Het MAS in jonge handen, zie www.mas.be/mas_injongehanden.html.
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Marc Jacobs

Als puntje bij paaltje
komt,... heb je
een uitroepteken
-->

De fotocollectie van Raoul Korty
in de nationale bibliotheek van Oostenrijk: controversieel erfgoed

In de Osterreichische Nationalbibliothek (www.onb.ac.at) te
Wenen liep van 29 februari tot 73 april 2008 een bescheiden tentoonstelling: Zur Erinnerung an schonere Zeiten. Bilder aus der
versunkenen Welt des judischen Sammlers Raoul Korty. De affiche met het saluerende knaapje in een uniformpje (dat ook op
de voorpagina van de catalogus stand) en de al te onschuldige,
nostalgische titel had me desondanks aangetrokken. Een tentoonstelling met oude foto's kon er nog wel bij als afsluiter, na
participatie aan een colloquium over 'trauma, globalisering en
geheugen' in Wenen en een workshop met het echtpaar Assmann, wereldautoriteiten op het gebied van het herinneringsonderzoek. Het waren inderdaad interessantefoto's en een aardige collectiefototoestellen, maar er bleken bij verkenning alras
vele lagen te zitten in wat er te zien was in de pronkzaal van de
nationale bibliotheek van Oostenrijk. Bij nader inzien was ik terechtgekomen in een meta-reflectie over erfgoed, visuele cultuur en erfgoedinstellingen.

eerste kwart van de 2oe eeuw. Het gaat daarbij van statige familieportretten over pikante poses van edeldames en zangeressen tot momentopnames op mondaine feesten. Tal van foto's betreffen gevierde actrices en kunstenaressen, zoals
bijvoorbeeld sterzangeres en sekssymbool avant la lettre Emilie Turecek (1846-1889), bijgenaamd Fiaker Milli in 187o. Korty
had als verzamelaar een speciale voorliefde voor speciale beelden, zoals het visitekaartje van langharige tweelingzusters uit
1865 kan illustreren. En hij werkte zelf als fotograaf, wat hem
ta I van eigen foto's opleverde. Soms betrof het zelfs zeer excl usieve beelden zoals de erotisch bedoelde pose van gravin Marie Esterhazy rond 1919. Korty kluste echter bij als journalist om
ook op die manier zijn geldverslindende verzamelwoede te financieren. In de jaren 193o was hij dan ook internationaal bekend om zijn beeldenarchief, een van de grootste van Europa.
Korty documenteerde ook zorgvuldig de mogelijkheden van
beeldmanipulatie. In de tentoonstelling werden verbluffende
voorbeelden van retouches (`voor en na') getoond en van di-

FOTO'S EN RETOUCHES IN SCHONERE TIJDEN

dactisch commentaar voorzien. Stevige vrouwen konden
dankzij het wegkrassen van zogezegd overtollig vet een ab-

Er werd een verzameling gepresenteerd die de iconofiel Raoul

normaal dunne wespentaille aangemeten kregen. Een sterk

Korty (1889-1944) in de jaren 1920 en 193o had aangelegd. De

voorbeeld is de foto van toneelactrice lathe Krenn, genomen

collectie moet op haar hoogtepunt meer dan 250.000 stuks

omstreeks 1910, met een nog nazinderende bredere taille. Min-

hebben geteld. Daarvan zijn er vandaag ongeveer 30.000 in de

naressen konden spoorloos uit beeld verdwijnen. Zo was er

nationale bibliotheek in de Oostenrijkse hoofdstad aanwezig.

een fotoduo uit 1910 te zien met keizer Frans Josef I op wandel,

Een heel kleine selectie werd in 2008 gepresenteerd in de

samen met zijn vriendin Katharina Schratt. Op de geretou-

prachtige pronkzaal.

cheerde variant is zowel de frivole actrice als haar schaduw

De verzameling-Korty bevat foto's van personen uit de hoog-

verdwenen ... Als aartshertog Frans Ferdinand — de man wiens

ste kringen van Wenen in de tweede helft van de 19e en het

dood de Eerste Wereldoorlog zou inluiden — in de jaren 1890 op

,^ :•: :.,:: ^:^ :^:^ ,r:

—> Foto pagina 29: Emilie Turecek
(7846-7889), bijgenaamd Fiaker-Milli,
omstreeks 787o.
0 ONB, Bildarchiv Kor 428/3

Bilder aus der versunkenen VVelt
_
des jiidischen Sammlers
Raoul Korty

Voor- en achterkant van een
visitekaartje uit 7865 van een tweeling.
0 ONB, Bildarchiv Kor 7o5A

tijgers ging jagen, werd de indruk gewekt dat hij alleen het
roofdier had afgeschoten. Helpers naast hem werden zorgvuldig weggewerkt.
De methode `zoek de verschillen' die in de tentoonstelling
werd gehanteerd, genereerde op zijn minst inzicht. De tentoonstelling bood zo een mooie les historische kritiek, telkens
voor en na geIllustreerd.

OOSTENRUKSE KELDERS EN VOLKSHELDEN'
Wat deze tentoonstelling heel speciaal maakte, was niet alleen de geschiedenis van de verzameling en de verzamelaar,
maar vooral ook het verhaal van de rol die de bewaarbibliotheek zelf heeft gespeeld de voorbije decennia. Bewaarbibliotheken en archieven zijn soms heel spannende plekken, powerhouses, krachtcentrales en machtsplekken.
Wat er vandaag in de Osterreichische Nationalbibliothek bewaa rd wordt u it de grootste privefotoverzameling in het interbellum in Oostenrijk, is daar op een speciale manier gekomen.
Na de Anschluss van het geboorteland van Adolf Hitler bij het
Derde Rijk, in 1938, werd in een samenspel tussen de Sicherheitspolizei, de Gestapo en de nationale bibliotheek nagegaan
hoe de hand kon worden gelegd op de verzameling van Raoul
Korty. Dat deden ze effectief in 1939 en de collectie die ze vonden, werd in de kelders van de bibliotheek opgeslagen in kisten, waar ze tot voor kort (schijnbaar) bewust in een soort vergeetput moest sluimeren: een Oostenrijkse kelderstrategie
Schrijnend is hoe uit de fotoverzameling en de tentoonstelling
blijkt dat de patriottische, gezags- en koningsgetrouwe Korty
volop vertrouwde op de opeenvolgende machtshebbers. Hij
meende dat hem als oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog
weinig kon overkomen. Korty had vanaf 28 julii914 als vrijwilliger gediend in Husarenregiment Graf Radetzky nr. 5 en hij
was na vier jaar dienst als gedecoreerde Oberleutnant afgezwaaid. Een fraaie foto van de chef van de generale staf en opperbevelhebber van het leger, baron Arthur von Straussenburg,
met de eigenhandig geschreven opdracht "Herm Raoul Korty
zur freundlichen Erinnerung", toont mooi aan hoe de Eerste
Wereldoorlog in een herinneringsstrategie gevat werd. De foto
had een ereplaats voor Korty en was misschien ook de hoop
waaraan hij zich vastklampte. Van dezelfde orde is de hier afgebeelde foto van Korty uit 1919, waar hij in officiersuniform
van het Vijfde Husarenregiment poseert met daarnaast de
vermelding (die als titel van de tentoonstelling werd gekozen):
`als herinnering aan betere tijden' (lees: de Eerste Wereldoorlog en de opname en erkenning in het leger). De Joodse man
weigerde in en na 1938 Oostenrijk te ontvluchten, erop verSterk geretoucheerde
taille van toneelactrice
Keithe Krenn,
foto omstreeks 1910.
ONB, Bildarchiv
KOr 283 2

trouwend dat de diensten die hij Oostenrijk en Duitsland in de
Eerste Wereldoorlog had bewezen, herinnerd zouden worden.
Veelzeggend is dat hij in zijn beeldenverzameling niet alleen
foto's van Adolf Hitler opnam, maar vooral hoe en waar hij ze
klasseerde.

Beelden van aartshertog
Frans Ferdinand (1883-1914) op
tijgerjacht in 1893. De lndische
helpers zijn in het tweede beeld
weggeretoucheerd.
Osterreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Kor 78E

nere Zeiten. Ze stelde vast dat medewerkers van de bibliotheek
tijdens de oorlog zeer actief en gewillig waren om niet alleen

den' vroeger en nu.'
Korty werd uiteindelijk in maart 1944 in Wenen opgepakt, af-

de buit van de nazirooftochten op te nemen, maar ook actief to
ti peen waar mooie collecties en stukken te vinden waren of
wat zeker het land niet zou mogen verlaten. Of dat gewoon

gevoerd en in Auschwitz uitgewist. Na de oorlog werd de collectie-Korty niet spontaan teruggegeven aan de erfgena men.

zelfte organiseren. Zo krijgt een systematisch en uiterst efficient
`topstukkenbeleid' in de jaren 1939 en '40 erg wrange kantjes.

Raoul Korty in het uniform van het Husarenregiment Nr. 5, met
eigenhandig geschreven onderschrift,1919.© ONB, Bildarchiv Kor 4/7 C

Erotiserende prive-opname door Raoul Korty van gravin Marie
Esterhcizy rond 1919. © CAB, Bildarchiv Kor 6/1

ALS HERINNERING AAN SCHONERE TIJDEN?

Algemeen directeur Paul Heigl leidde die operatie met veel
geestdrift en zou zelfs betrokken zijn geweest bij het geheime

Door en in de tentoonstelling werden de afdelingen collectieverwerving, -behoud en -beheer van de erfgoedbibliotheek gedwongen het eigen verleden diep en hard in de ogen te kijken.
Johanna Rachinger, de huidige Generaldirektorin van de ratio-

en grootse bibliotheekproject van Hitler, een Fahrerbibliothek
die in Linz had moeten worden uitgewerkt. Vrijwel onmiddellijk na de Anschluss in 1938 werd de zittende directeur op trans-

nale bibliotheek, schetste in de inleiding tot de catalogus op

port naar Dachau gezet. Zo kwam het nationaal-socialistische

een waardige wijze de problematiek voor haar instelling die bij

partijlid en SS-Standartenfiihrer Paul Heigl aan de macht in de

dit initiatief aan de orde is. Daarbij kan overigens wel worden

bibliotheek tot ini944,toen hij zelfmoord pleegde.

opgemerkt dat de titel wel een heel dubbelzinnige (ik neem

De Oostenrijkse bibliotheek had in de prachtige pronkzaal in

aan onbedoelde) bijklank kan hebben: Zur Erinnerung an scho-

eigen huis in de 21 e eeuw al eens diep door het stof moeten

1JUNI2008

Hitler hoorde, samen met figuren zoals Bismarck, Napoleon,
Garibaldi, Katharina de Grote, Mussolini en Washington in
het beperkte lijstje van "Volksheroen einst and jetzt": `volkshel-
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De verzameling van Raoul Korty stond
van 7939 tot 2006 in het depot van de
nationale bibliotheek van Oostenrijk.

kruipen, met de tentoonstelling Geraubte Bucher. Die Osterreichische Nationalbibliothek stellt sich ihrer NS Vergangenheit.
-

Die was gewijd aan de zeer onverkwikkelijke houding van de
bibliotheek net voor, tijdens, maar ook na de Tweede Wereldoorlog. Want slechts zeer weinig werd spontaan teruggegeven. Er werd door diverse erfgoedbibliotheekverantwoordelijken decennialang hardnekkig de andere kant opgekeken. Wir
haben es gewusst, aber sind es vergessen? Er kwam onder impuls van de minister van Cultuur, Wetenschap en Opvoeding,
mevrouw Elisabeth Gehrer, een expliciete wet in Oostenrijk,
het Bundesgesetz aber die Rackgabe von Kunstgegensteinden
aus den osterreichischen Bundesmuseen and Sammlungen — in
het kort het Kunstruckgabegesetz van 1998 — om instellingen te
verplichten de oorlogsbuit uit de periode 1938-1945 in kaart te
brengen en waar mogelijk terug te geven aan de overlevenden
of nabestaanden.
De in 2001 nieuw aangestelde directeur-generaal, Johanna Rachinger, liet er werk van maken. Een heel grondig onderzoeksproject werd uitgevoerd en tienduizenden in die zeven 'schone jaren'
dubieus verworven objecten werden opgelijst. Tweeenzeventig
grote verzamelingen werden zo geIdentificeerd, uit de collectie
geselecteerd en waar mogelijk werd een teruggeeftraject gestart. In tentoonstellingen en publicaties wenste de erfgoedbibliotheek vervolgens de kelk tot de bodem te ledigen en alles
zowel in beeld te brengen als te duiden: "Aileen door een voorbeeldig correcte omgang met het eigen verleden kan de Oostenrijkse nationale bibliotheek aanspraak maken op de geloofwaardigheid als centrale geheugeninstelling van het land"?
Het naoorlogse verhaal van de collectie-Korty werd in de 21 e
eeuw zo'n pijnlijke confrontatie dat een aparte, bijkomende
tentoonstelling, eigenlijk ook als ritueel, noodzakelijk was. Jarenlang had de dochter van Korty
aangedrongen en
gesmeekt om de collectie aan haar terug te geven dan wel aan
te kopen. Haar eerste formele verzoek formuleerde Korty's
enige dochter in april 1948! Toen in 1952 de weduwe van ma-

EN IN BELGIE?
Het Oostenrijkse Kunstrikkgabegesetz van 1998 en de Kortytentoonstelling zijn geen gelsoleerde verhalen, maar passen
in een brede internationale beweging die in tal van landen in
Europa en daarbuiten sinds 1996 tot gelijkaardige initiatieven heeft geleid. De herdenking van de vijftigste verjaardag
van de bevrijding van Europa en van de ontdekking van de
kampen (1945-1995) en het openstellen van archieven die
gedurende vijftig jaar gesloten moesten blijven, heeft geleid
tot een grote activiteit en internationale gevoeligheid op dit
gebied. Katalysator was het schandaal dat in 1996 explodeerde rond het tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwitserse
banken door nazi's ondergebrachte (bij Joden en andere
mensen geroofde) goud en over slapende rekeningen en polissen van Joodse slachtoffers in tal van banken en verzekeringsmaatschappijen, in het bijzonder in Zwitserland. Het
gebrek aan medewerking om daarover informatie te verstrekken of om daar eindelijk lets aan te doen, leidde tot
hoogoplopende druk en tot internationale acties. In diverse
landen werden op het eind van de 20 e eeuw en aan het begin
van de 21 e eeuw wetgevende en juridische initiatieven genomen en werd systematisch onderzoek opgestart. Voor Oostenrijk bijvoorbeeld vindt men de informatie over wat dit
voor kunst en erfgoed betekende op www.artrestitution.at .
Een goed overzicht — land per land —vindt men op de actieve
portaalsite www.lootedart.com en op www.ushmm.org/assets/index.html . Het mag duidelijk zijn dat deze problematiek (vooral ook die van een eventuele restitutie) een heel interessante uitdaging vormt voor een nationaa I
`topstukkenbeleid'.

joor Heimbach nog twee kisten met foto's uit de collectie van
Korty, die door haar man waren meegenomen, wou `teruggeyen' of een duurzame bestemming wilde geven en daarvoor
de nationale bibliotheek contacteerde, werden die kisten door
de nationale bibliotheek aanvaard met het oog op het `samenhouden van de collectie'. De bijkomende argumentatie was
dat als er lang genoeg rustig werd gewacht, claims of bezitsrecht op de basiscollectie zouden komen te vervallen en de
nationale bibliotheek dan gepast zorg zou kunnen dragen voor
de collectie, uiteraard in het belang van 'het Oostenrijkse erfgoed'. Het kwam er dus op aan de collectie-Korty lang genoeg
te laten rusten en en passant te laten groeien als er zich opportuniteiten voordeden. Het negeren van de vragen van de
wettige eigenares, door formele redeneringen op te bouwen
of in lange administratieve procedures te laten sudderen, bleek
dus een bewuste strategie te zijn. In 1980 werd opnieuw
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In Belgie werd ... in 1997 een onderzoekscommissie over de
problematiek opgericht Die produceerde in opdracht van de
diensten van de eerste minister in 2001 een reeks rapporten. 3
Indieprovaltkubicestrnvad'We
van

december

betreffende de schadeloosstelling van
de leden van de Joodse Gemeenschap van Belgie voor hun
20

2001

In 2oo7 werd de Korty-verzameling van 3o.000 beelden
eindelijk (legitiem) verwerkt en ontsloten.

goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de
oorlog 1940-1945' (Belgisch Staatsblad 24 januari 2°02). De
dan opgerichte speciale Commissie voor de Schadeloosstelling
van de leden van de Joodse Gemeenschap van Belgie heeft het
onderzoek en de behandeling van de aanvragen tot schadeloosstelling ondertussen, op 31 december 2oo7, beeindigd. De
opvolging wordt vanaf 1 januari 2oo8 verzorgd door de FOD
Kanselarij van de Eerste Minister (Wetstraat 16, woo Brussel).
Het ging daarbij, in de opvolging van de wet van 2001, vooral
over de problematiek inzake bankrekeningen en verzekeringspolissen.
Cultureel erfgoed en kunst kwamen in heel die beweging in
Belgie de voorbije tien jaar nog maar zijdelings in beeld. Op de
website www.lootedart.com wordt voor sommige a ndere la nden verwezen naar inventarissen en lijsten,terwijI voor Belgie
eenvoudigweg staat: "Looted Cultural Property, Libraries and

Archives: Whereabouts Unknown". Het onderzoeksrapport van
2001, dat online beschikbaar is, bevat interessante passages
die voortaan een must zijn voor wie zich met de geschiedenis
van cultureel erfgoed in Belgie wil bezighouden. Zo wordt on-

vond in Belgie nog niet plaats. Het is in dat licht interessant
kennis te nemen van de respons op twee verkennende onderzoekjes rond roerend erfgoed waarover wordt gerapporteerd
in het net vermelde eindrapport.
In 2000 werden 415 vragenlijsten verstuurd naar musea en bewaarbibliotheken in Belgie, om te peilen naar het eventuele
bezit van objecten die voor 1945 aan Joodse mensen hadden
toebehoord. Amper 148 instellingen stuurden een antwoord
terug, voornamelijk om te melden dat er niets te melden was.
De meeste antwoorden waren varianten op boodschappen als
"op het eerste gezicht niet"of"dit is nooit onderzocht". Slechts
vier van de 415 instellingen antwoordden dat ze zo'n objecten
— afkomstig uit het bezit van Joden in de Tweede Wereldoorlog —
leken te hebben: Autoworld, Museum Vleeshuis te Antwerpen,
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel en
(uiteraard) het Joods Museum van Belgie. Een tweede bijkomende enquete bij vierentwintig instellingen leverde vijftien
antwoorden op, gevolgd door plaatsbezoeken. Hierbij kwamen
wel signalementen van objecten met kentekens van de Mobe-

laktion of van onbekende, wellicht verdachte origine in de pe-

der meer gewezen op de operatie M, de Mobelaktion: een systematische nazi-operatie voor onder meer het registreren en
`verzamelen'van roerend erfgoed in de bezette gebieden, meer

riode 194o-1954 boven water. De commissie besloot dat er
nauwelijks onderzoek naar gedaan was en dat bij wat aandringen bij een handvol grote instellingen een topje van wat wel-

bepaald bij Joodse weggevoerden of `weg te voeren' mensen.4

licht een ijsberg kan zijn, boven water zou komen. De tijdens

Cultureel erfgoed dat van grote waarde werd geacht tijdens
de oorlog in Belgie, werd onder de bevoegdheid van Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg geplaatst, terwijI de stukken met
een meer dan gemiddelde artistieke en materiele waarde door
de Briisseler Treuhandgesellschaft werden beheerd. Hier is nog
boeiend onderzoek te verrichten in het kader van een studie

het onderzoek door de commissie aangelegde databank Jewish Cultural Assets-Belgium (JCA-B) wordt niet publiek vrijge-

van omgang met het verleden en met erfgoed. In het op dezelfde website van de federale overheid te vinden eindrapport,

De bezittingen van de slachtoffers van de jodenvervolging in Belgie. Spoliatie-Rechtsherstel-Bevindingen van de studiecommissies, staan tal van interessante bevindingen 019-145, 437-451,
...),

die de aanleiding kunnen vormen voor verder onderzoek.

Een grote en grondige inventarisatie-actie zoals in Oostenrijk

geven, omwille van privacyredenen.
Voor wat het bredere plaatje betreft — cultureel erfgoed in erfgoedinstellingen en prive-verzamelingen in Belgie waarvan de
eigendomsclaims voor discussie vatbaar zijn (of erfgoed dat
uit andere werelddelen afkomstig is, via niet altijd heldere wegen) — beperken we ons tot een algemene, haast symbolische
verwijzing naar de website van UNESCO (www.unesco.org ). Er
zullen ook in Vlaanderen en Belgie vroeg of laat wel interessante, reflexieve tentoonstellingen a la Zur Erinnerung an

schonere Zeiten kunnen worden gemaakt.

Foto van directeur-generaal Paul Heigl in 1944, zoals hij Brie decennia later
werd gepresenteerd in de Geschichte der Osterreichischen Nationalbibliothek (1973). Let op het spoor van het ontbrekende 'detail'

expliciet in naam van de erfgename van Korty de vraag gesteld
om de zaak op te lossen. Ook deze vraag verzandde weer ...
Uiteindelijk, in 2004, werd dan onder dwang, lees: het Kunstrikkgabegesetz van 1998, de eigendomscollectie terug aangeboden aan de dochter van Korty. De erfgename bleek bereid
om de collectie in de bibliotheek te laten. Een onafhankelijke
schatter bepaalde een (voor de buitenwereld onbekende) prijs,
die ook werd betaald. Zo verwierf de nationale bibliotheek van
Oostenrijk eindelijk op een legitieme en gedocumenteerde
wijze de collectie; zo kon en moest de collectie eindelijk worden getoond.
Op zo'n onderkoelde, kleine, doch zwaar beladen tentoonstelling in een pronkzaal van een bibliotheek zijn sommige eenvoudige ingrepen ijzersterk. Een weggewerkt beelddetail zegt
soms meer dan een miljoen woorden.Als er zoiets zou bestaan
als een historisch-kritische sensatie, naar analogie met de

2008 zoiets beleefd op de tentoonstelling in Wenen. In een
eenvoudige toonkast lagen, zonder bijkomende toeters of bellen, simpelweg een boek opengeslagen op een pagina met
foto en daarnaast dezelfde foto apart. Aan de ene kant lag de
publicatie Geschichte der Osterreichischen Nationalbibliothek,

uit 1973 (!). In die officiele geschiedenis werden foto's gepubliceerd van de opeenvolgende directeurs-generaal, zo ook Paul
Heigl, met een portret uit 1944. Op die pagina lag de publicatie
open. Aan de andere kant was er de originele foto. Het kleine
verschil komt voor de bezoeker, die net zorgvuldig door Korty
gedocumenteerde ludieke fotoretouches van voor de Eerste
Wereldoorlog heeft gezien, aan als een mokerslag van reflexiviteit. Op de originele foto was op het revers van de vroegere
directeur-generaal het adelaarsteken van de NSDAP, de Natio-

emotionele `historische sensatie' waar Johan Huizinga of Jo

naal-socialistische Duitse Arbeiderspartij (Duits: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) te zien. Wie heel goed kijkt,

Tollebeek al over hebben gepubliceerd, dan heb ik begin april

ziet daarvan op de geretoucheerde foto nog een spoor.

M. WERNER,

Tin Wunderkind der Sammeiwut', in: M. PFUNDER g(

M. WERNER

(red.), Zur Erinnerung an schOnere Zeiten. Bilder aus der versunkenen Welt des judischen Sam-

mlers Raoul Korty. Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, 2008, p.8-26, p.21 en passim.
2

" Nur Burch einen vorbildlich korrekten Umgang mit ihrer eigenen Vergangenheit kann die Osterreichische Nationalbibliothek Glaubwurdigkeit als zentrale Gedachtnis-

institution des Landes beanspruchen", in:

J. RACHINGER,

‘VOrWOrf, in: PFUNDER & WERNER, Zur Erinnerung an schonere Zeiten, p. 6-7.

3 Zie www.combuysse.fgov.be/hoofdfr a mepubnl.htmi.
4 Zie daarvoor onder meer het rapport J. PEZECHKIAN, La Mdbelaktion (194o-1963). Brussel,
5 Brussel, Kanselarijdiensten van de eerste minister,

2001.

2000,

op www.combuysse.fgov.be/hoofclframernenu 1.11trn I.
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erfgoeclontsluiting Annemie Vanthienen

De FARO-bibliotheek
4 Opbouw en collecties

Twee bibliotheken verhuizen en samenvoegen ... In 2007 zaten
medewerkers van het voormalige Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) en Culturele Biografie Vlaanderen (CBV) voor het
eerst samen rond deze centrale vraag. Het bericht dat beide
organisaties zouden gaan fuseren, had immers ook zo zijn
gevolgen voor de bibliotheken, de ene gevestigd in Brussel,
de andere opererend vanuit uitvalsbasis Antwerpen. Noodgedwongen sloten beide bibliotheken enkele maanden de deuren.
Nu, ontelbare verhuisdozen later, is de nieuwe FARO-bibliotheek
een felt.
Een van de kernta ken van FARO bestaat erin, zo lezen we in het
nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, praktijkondersteuning te bieden aan het cultureel-erfgoedveld. Het
steunpunt doet dit onder meer via "het leveren van een actieve
dienstverlening op het viak van deskundigheidsbevordering,
kwaliteitszorg, informatie en documentatie, management,
publieksopbouw en -participatie, internationale samenwerking". Verder zijn ook praktijkontwikkeling en beeldvorming
belangrijke opdrachten van het steunpunt. De bibliotheek
vervult een cruciale functie om deze rollen waar te maken.
Als onderdeel van het steunpunt voor cultureel erfgoed wil de
bibliotheek niet alleen ondersteuning bieden aan de medewerkers van FARO zelf. Daarnaast, en minstens even belangrijk,
wil de bibliotheek een instrument zijn voor iedereen die
werkzaam is in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante
sectoren, voor wie actief is binnen een cultureel-erfgoedorganisatie of, voor wie vanuit wetenschappelijk oogpunt
of gewoon vanuit interesse onderzoek doet naar de vele
deeldomeinen van het cultureel erfgoed. Erfgoedpraktijken in
binnen- en buitenland zijn immers het speerpunt in de
collectievorming.
1+1=3

`Een plus een is drie', de slogan is zonder enige twijfel ook van
toepassing op de FARO-bibliotheek. De bibliotheek van het
steunpunt is immers de opvolger en erfgenaam van haar beide
voorgangers, de bibliotheken van CBV en het VCV. Het zwaartepunt van de collectie van het Vlaams Centrum voor Volks-

Cover van D. WOUTERS, De vrolijke lachduif. Humoristische liederen.
's Gravenhage, De Schouw,1943. Deze publicatie behoort tot de
Pollmann-collectie (8393). Bron: FARO
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cultuur lag voornamelijk bij de vakgebieden volkskunde,
folklore studies', Europese etnologie, industriele archeologie
en materieel erfgoed, heemkunde, lokale/regionale geschiedenis, geschiedenis van het alledaagse leven, cultuurgeschiedenis
en mentaliteitsgeschiedenis. Culturele Biografie Vlaanderen
verzamelde en ontsloot hoofdzakelijk materiaal rond de thema's:
behoud en beheer/safeguarding, publiek en presentatie,
museologie, document- en archiefbeheer, erfgoedbeleid en
objectregistratie en -automatisatie. Door de samenvoeging
van beide collecties in een geIntegreerde FARO-bibliotheek
ontstaat een vakbibliotheek met een gespecialiseerde collectie
boeken, tijdschriften en grijs materiaal over de vele deeldomeinen van het cultureel erfgoed. Meer nog dan vroeger
zijn kruisbestuivingen tussen deeldomeinen mogelijk en
kunnen onderzoekers met een interdisciplinaire blik over de
grenzen van het eigen werkdomein kijken.

ENKELE BIJZONDERE COLLECTIES
Naast haar reguliere collectie verwierf de bibliotheek in het
verleden een aantal belangrijke fondsen, meestal via schenkingen en bruikleen.

Opmerkelijk is eerst en vooral het fonds-Pollmann. Josephus
Casparus Maria Pollmanni (1902-1972) was een Nederlandse
letterkundige en enthousiast voorvechter van het Nederlandse
volkslied. Zijn hele leven ijverde hij voor het herstel van het
`goede' Nederlandse volkslied. Naast zijn inzet voor het `herstel
van de actieve volkszang' hield hij zich uitgebreid bezig met de
wetenschappelijke studie van het Nederlandse volkslied. Door
de jaren heen verzamelde en bewaarde hij een indrukwekkende vakbibliotheek. Bijzonder waardevol zijn enerzijds de

Renaat van der Linden (0978-7999). Bron: FARO

Begin 2000 verwierf het VCV het fonds-Renaat van der Linden'.
Deze Oost-Vlaamse volkskundige (1918-1999) was licentiaat in
de klassiekefilologie en leraar klassieke talen.Vanuit een eigen
interesse verdiepte hij zich in zijn vrije tijd in de volkskunde,
een discipline waarin hij in de loop der jaren een grote expertise wist to verwerven. Hij was van 1961 tot 1999 voorzitter van
de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen, hoofdredacteur van Oost-Vlaamse Zanten (1965-1998) en lid van de
Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde (1963-1998).
Renaat van der Linden interesseerde zich voor zowat alle

preciosa (172 werken), een verzameling oude drukken uit de 16 e

facetten van de volkskunde, wat zich laat aflezen in de samen-

tot en met de 19e eeuw.Anderzijds zijn er de'recentere'drukken

stelling van het fonds, bestaande uit boeken en archiefstukken.
De boekencollectie werd geIntegreerd in de bibliotheek van

(1.20o werken). Zowel de preciosa als de recentere uitgaven
weerspiegelen de persoonlijke interesses van `fop' Pollmann.
Ongeveer twee derde van de preciosa bestaat uit religieuze en
wereldlijke Iiedboeken. Werken over volksmuziek en yolksliederen, kerkmuziek, muziekpedagogie en volksmuziekinstrumenten vertegenwoordigen, samen met Iiteratuur over zeer
uiteenlopende volkskundige domeinen, de rest van de collectie.
De waarde van het fonds-Pollmann is zeer groot, zowel op
antiquarisch als op wetenschappelijk gebied. Na de eerste
ontsluiting in 1981 door het C.V.V., de voorloper van het VCV, en

het VCV, en inmiddels bij FARO.
Het archieffonds-van der Linden werd geInventariseerd en
bestaat hoofdzakelijk uit correspondentie, stukken die voortvloeien uit het lidmaatschap van Renaat van der Linden van
allerlei verenigingen,persknipsels,stukken die verba nd houden
met zijn activiteiten voor radio en tv, foto's en thematische
documentatie. Tot de collectie behoort eveneens een grote
verzameling bedevaartvaantjes, affiches en devotionalia.
Consulteren kan na schriftelijke toestemming. 3

een slapend bestaan in het Antwerpse Volkskundemuseum,
verhuisde de collectie op 13 januari 2000 naar de bibliotheek
van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds i januari

Hoewel geen bibliotheekcollectie in de strikte zin van het

2008 maakt het fonds-Pollmann integraal deel uit van de

woord moet hier toch ook melding worden gemaakt van het

FARO-bibliotheek, waar de ontsluiting gebeurt door middel

archieffonds-Vromman. Frans Vromman (1923-2006) genoot

van de fiches uit 1981 (titel-, auteur- en trefwoordencatalogus).

een grote bekendheid als stoetenbouwer. Op zijn palmares

Consultatie na afspraak is dus aangewezen.

staan, naast talrijke andere stoeten en optochten onder meer

HET FONDS-VAN HAVER
Zeer recent nog, in april 2oo8, verwierf FARO door schenking
de omvangrijke boekencollectie van prof. dr. Jozef Van Haver 4.
Jozef Van Haver (Wieze, 28 maart 1926) is licentiaat in de
Germaanse filologie en doctor in de Wijsbegeerte en Letteren
aan de K.U.Leuven. In 19 63 promoveerde hij op de dissertatie

Nederlandse Incantatieliteratuur. Een gecommentarieerd
compendium van Nederlandse bezweringsformules. Naast de
uitoefening van vele andere functies was hij onder meer jarenlang voorzitter van de Koninklijke Belgische Commissie voor
Volkskunde (Vlaamse afdeling), secretaris/penningmeester
van het Frans M. Olbrechtsgenootschap, lid van de raad van
bestuur van de International Society for European Ethnology
and Folklore en lid van de Wetenschappelijke Raad van het K.C.
Peeters-Instituut voor Volkskunde te Antwerpen. Als yolks-

Jozef Van Haver. Bron: FARO

de regie van de Praalstoet van de Gouden Boom in Brugge, de
Garnaalstoet in Oostduinkerke en de Oogststoet in Veurne.
Daarnaast was Frans Vromman, van opleiding kunsthistoricus
en oudheidkundige, voorzitter van de West-Vlaamse Gidsenkring en medestichter van het Comite voor Initiatief van Brugge.

DE COLLECTIE-LEMAIRE
Rechtsgeschiedenis, rechterlijke volkskunde en hekserij zijn
dan weer thema's die sterk vertegenwoordigd zijn in de om en
bij de 400 volumes tellende collectie-Lemaire. Deze collectie
zal in de loop van de volgende maanden geIntegreerd worden
in de bibliotheek.

LL TIE BEHOUD & BEHEER
Tot de FARO-collectie behoort verder een collectie museum-

kundig auteur bouwde hij door de jaren heen een stevige
reputatie op. Naast zijn interesse voor volkskunde had Jozef
Van Haver nog een tweede passie, Nederlandse taalkunde.
Tussen 19 61 en 1988 was hij docent algemene taalbeheersing,
fonetiek en orthofonie aan de Antwerpse Hogeschool voor Vertalers en Tolken. Aan de K.U.Leuven doceerde hij
zowel in Leuven als in Kortrijk het vak `Juridisch en Administratief Taalgebruik' aan vele generaties rechtenstudenten.
Zijn niet-aflatende inspanningen voor een correct taalgebruik
vonden hun weg naar diverse commissies, publicaties en
adviesraden, waaronder de Raad voor Taaladvies en de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde. Het
spreekt voor zich dat vooral de twee disciplines taalkunde en
volkskunde goed vertegenwoordigd zijn in de rijk gestoffeerde
maar nog niet ontsloten bibliotheek van professor Van Haver.
Gedurende de komende maanden zal de collectie stelselmatig
worden geIntegreerd in de bibliotheek van FARO. De collectie
kan daarom voorlopig nog niet worden geraadpleegd. Via faro
en de website www.faruritt.bt houden we je op de hoogt.e.

PRAKTISCH

technische publicaties, in 2003 in bruikleen gegeven aan

De bibliotheekcatalogus is onderdeel van LIBIS-Net en is online
consulteerbaar via http://opac.libis.be . De bibliotheek van

Culturele Biografie Vlaanderen vzw door de toenmalige afdeling Beeldende Kunst en Musea van het Ministerie van de

FARO is elke werkdag op afspraak toegankelijk. Gelieve (zo
mogelijk) twee werkdagen op voorhand een afspraak te

Vlaamse Gemeenschap. Deze collectie omvat diverse werken

maken, het aantal zitplaatsen is beperkt. Een afspraak maker'
kan via e mail (annemie.vanthienen@faronet.be ) of via telefoon +32 2 213 10 68.

rond museumkunde en behoud en beheer en werd volledig opgenomen in de bibliotheek van Culturele Biografie Vlaanderen,
nu FARO.

-

1 Zie ook Nele VERHEYDENCHet fonds `Jop Pollmann", Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, i
2

(2000)

Eva WAEYTENS,'Het archieffonds `Renaat van der Linden", Mores, Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen,i

1, p.3-7.

(2000)

3, p.17-18.

4 Alfons RoEcK,`65 jaa r Jozef Van Haver', in: Liber Amicorum Prof. Dr lozef Van Haver. Aangeboden naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag. Brussel, Koninklijke
Belgische Commissie voor Volkskunde,1991.

JU NI2008

3 Annelies 0, De ontsluitingsproblematiek van heemkundige en volkskundige archieven & inventaris van het archief van Renaat van der Linden. Brussel, VUB, 2006.

ertgoededucatle

Bart De Nil

Archieven en
erigoededucatie
—> Just do it!

Uit het onderzoek Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs
kwam onder meer naar voor dat de archiefsector in ons land
geen hoge ogen gooit als het op erfgoededucatie aankomt.
Enkele uitzonderingen niet te na gesproken heeft het merendeel
van de Vlaamse archieven geen educatieve werking voor scholen.
Een opmerking uit de focusgroep Archieven en documentatie,
die tijdens voorgenoemd onderzoek werd gehouden, vat zowat
samen wat, volgens de archieven, de redenen hiervoor zijn: "We
vallen zeer vaak tussen wal en schip, ook op financieel vlak,

OP NAAR EEN EDUCATIEBELEIDSPLAN
De situatie in Nederland bewijst dat een gerichte aanpak
vruchten kan afwerpen. Daar verscheen in februari 2008, in
opdracht van Erfgoed Nederland, de eerste Monitor Erfgoed
Educatie (MEE) die een beeld schetst van de aard en de omvang
van erfgoededucatie in Nederland.' Het algemene beeld in
Nederland is dat educatie steeds belangrijker wordt: "met
name bij archieven en erfgoedbrede organisaties (zoals de

daarom moeten we duidelijk prioriteiten stellen. De mogelijkheld om voldoende tijd te investeren ontbreekt en onderwijs is
niet prioritair."Tegen deze defensieve argumentatie volt weinig
in te brengen. Misschien is het beter om eens te kijken naar

erfgoedhuizen)". Uit dit onderzoek bleek tevens dat archieven
de meeste ambities op het terrein van erfgoededucatie hebben.
Dit zowel op het vlak van de stijging van het percentage van
het budget dat men wil besteden aan erfgoededucatie, als op
het vlak van het aantal educatieve programma's en/of les-

enkele goede praktijkvoorbeelden in de hoop dat het archieven
zal aanmoedigen om, zelfs met bescheiden middelen, erfgoed-

pakketten die men wil ontwikkelen. Wat niet betekent dat het
ook in Nederland niet beter kan. Want, net zoals in Vlaanderen,

educatie te integreren binnen hun werking.

wordt maar een gering aantal vrijwilligers binnen de archieven
voor erfgoededucatie ingezet en is er binnen de archiefsector
een grote behoefte aan deskundigheidsbevordering.
Nu komt de relatief goede score van de Nederlandse archieven
voor erfgoededucatie niet zomaar uit de lucht gevallen, want
het is een gevolg van een beleid dat de laatste jaren werd
gevoerd. Zo ontwikkelde de toenmalige koepelorganisatie
DIVA, de voorganger van Erfgoed Nederland, in 2004. voor de
archiefsector een vormingstraject rond het opstellen van een
beleidsplan voor erfgoededucatie. De mosterd hiervoor kwam
uit Groot-Brittannie waar al handleidingen voor het opstellen
van een educatiebeleidsplan bestonden. Eigenlijk is hiermee
alles al gezegd, want als we willen dat erfgoededucatie een
permanent, vanzelfsprekend onderdeel wordt in de dagelijkse
werking van archieven, dan is de integratie ervan in het
beleidsplan een noodzakelijke voorwaarde.
Het spreekt voor zich dat het opstellen van een educatiebeleidsplan binnen een archief een ideaal vertrekpunt is van
waaruit goede praktijkvoorbeelden kunnen ontstaan. Maar

The National Archives home
More resources for teachers

Learning Curve
the national archives
Home , Index of topics , How to use this site

Contact us

Quick links

Bringing history to life
Learning Curie is a free online teaching and learning resource.
,
the History National Curriculum from Key Stages
following

met het inschakelen van hun websites voor het onderwijs.Wat

• Sources: see documents photos and film from the National
Archives
• History: unlock the meaning of these records
• Education: enjoy games and activities for thinking and
learning about our past
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New on the Learning curve:
•
The National Archives has joined forces with the South East Grid for Learning English Heritage
and the British Film Institute to deliver a powerful new combination of archival materials for
schools Unlocking Archives is a project that encourages teachers to combine different types of
archival material for pupils to use in class Phase 1 is now online g,Ang access to three
investigations for the History and Citizenship classroom at key stages 2. 3 and 4
•

jiurIcasts
It's pistols at dawn in the latest episode of our Past Masters podcast
The team look at what survives in the Archives from these risky and
generally highly illegal fights and find out what happens to the
winners and losers of a duel En garde?
id Flu ,
J1,1 fill 3Mhl

www.learningcurve.gov.uk

echter opvalt, is dat het vaak de grote nationale archieven zijn
die als voortrekkers fungeren in het uitwerken van diensten
voor het onderwijs en dat kleinere archiefinstellingen daarvan
profiteren.
Is het een probleem voor Vlaanderen dat onze nationale
archiefdiensten (lees: het Algemeen Rijksarchief) als federate
instelling tegenwoordig misschien weinig affiniteit hebben
met het onderwijs, wat een gemeenschapsmaterie is? Of is dit
stilte voor de educatiestorm? Het is dus misschien aan de
grote stadsarchieven, de grote privaatrechterlijke archiefinstellingen of aan organisaties voor familiekunde om de kar
te trekken, naar onderstaande voorbeelden.

tot het moment dat dit binnen de archief- (en bij uitbreiding
erfgoedbrede) sector als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is
het misschien beter om de schotten tussen archieven en
erfgoededucatie stapsgewijs te slechten. Een voorbeeld
hiervan is de terechte opmerking dat archieven op zijn zachtst
uitgedrukt minder publieksgerichte instellingen dan musea
zijn. Slechts weinig archieven beschikken over voldoende of
aangepaste receptieve ruimtes om klassen te ontvangen. Ook
hun Ieeszalen zijn niet direct de meest aangewezen plaats om
met een klasje door te lopen. Nochtans beschikken de archieven
over instrumenten binnen hun dagelijkse werking die ze ook
voor erfgoededucatie zouden kunnen inzetten. Een voorzet
werd trouwens al gegeven in de vorm van een aanbeveling
voor de archiefsector in het al aangehaalde rapport Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs, na mel ijk: "digitalisering van
archief en bibliotheekmateriaal met het oog op ontsluiting
naar doelgroepen toe te bevorderen/stimuleren."
De nadruk hierbij zou vooral op het luik ontsluiting langs het
internet moeten komen te liggen. Want ongeacht of ze nu aan
erfgoededucatie willen doen of niet, staat digitalisering sowieso hoog op de agenda van de archiefsector. Veel archieven
hebben wel een of meerdere digitaliseringstrajecten van hun

Een state of the art praktijkvoorbeeld van zo'n voortrekkerrol
is The National Archives Learning Curve in Groot Brittannie. Dit
is een apart webplatform van het Britse nationaal archief
waarin veel online diensten die een archief kan aanwenden op
het vlak van erfgoededucatie, werden samengebracht. De
website is zowel gericht naar studenten als naar leerkrachten
-

-

-

-

en heeft als voornaamste doelstelling om aan deze doelgroepen uit de collectie van het nationaal archief les- en
studiemateriaal, gebaseerd op het nationaal curriculum voor
geschiedenis, aan te bieden. Er staan onder meer lessen, een
virtuele tentoonstelling en games op. Leerlingen kunnen zelfs
podcasts, met andere woorden geluidsbestanden, downloaden
voor hun mp3-speler waarop lessen staan die gegeven worden
door topacademici of die gaan over onderzoek naar historische
thema's in de stijI van een radioprogramma, waarbij primaire
documenten worden gelezen door acteurs. The Learning Curve
is zeker een inspirerend voorbeeld voor de Vlaamse archiefsector.
Een gelijkaardig voorbeeld is de portaalsite voor educatie
van de nationale archieven van de Verenigde Staten. De
mogelijkheden die deze website biedt aan leerlingen en leerkrachten zijn immens. De online lespakketten, het didactische
materiaal, de videolessen en de specifieke opleidingen voor

collectie op poten gezet. Daarnaast werken tal van archieven
volop aan een website waarmee ze hun collectie ontsluiten
voor het publiek en facetten van hun werking presenteren. In

leerkrachten, zijn maar een kleine greep uit het aanbod.

de beleidsplannen van archieven lees je bijgevolg dat hun
webstek wordt beschouwd als de belangrijkste toegang naar

Dat het ook minder uitgebreid kan, bewijst een instelling zoals
de Archives of Ontario. Zij bieden op hun website meer dan vijftig

het archief voor het doorzoeken van de collectie (catalogus),

online lespakketten rond verschillende onderwerpen voor alle

het geven van informatie (loket, publicaties, ...) en het tonen

onderwijstypes aan. Ze sporen ook leerkrachten aan om, op

van de collectie (digitaal archief en virtuele tentoonstellingen).

basis van hun online collectie, zelf lessen te maken die dan op

Alleen valt mij op: (erfgoed)educatie ontbreekt volledig in dit

de website worden toegevoegd. Daarnaast ontwikkelden de
Archives ofOntario,samen met het archief en de bibliotheek van
Toronto, een website met lespakketten over de geschiedenis van

virtuele plaatje: kinderen en jongeren kunnen zo nochtans
worden bereikt.

Ontario van 1820-1970 voor het middelbare onderwijs.
Het volstaat om eens te surfen naar de websites van archieven
wereldwijd. Regelmatig kom je er het onderdeel 'educatie'

Nog los van het aanbieden van een specifiek educatief aanbod

tegen. Blijkbaar zijn buitenlandse archieven verder gevorderd

structuur en de vormgeving van haar website meer aandacht

naar onderwijzers en leerlingen kan een archief ook in de
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Welcome to Ontano History Quest a student learning
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History Alive!
From the Archives of Ohtani:,
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http://ohq.tpl.toronto.on.ca
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Archives of Ontario Lesson Plans:

www.archives.gov.on.calenglish/
education/index.html#ohq
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besteden aan kinderen en jongeren. Het wat attractiever of

'cooler' maken van de website werkt al drempelverlagend naar
het onderwijs. Dit kan eenvoudig door het inbouwen van
enkele toepassingen die de interactiviteit vergroten. Bijvoorbeeld met Google-maps, waarbij je digitale objecten
(foto's, archiefstukken) kunt koppelen aan een locatie. Die
techniek wordt bijvoorbeeld toegepast door het Utrechts
Archief. Daarbij kun je ook een route door de stad uitstippelen.
Een andere mogelijkheid voor archieven bestaat erin om web
2.o-toepassingen te integreren op de website. Dit kan bijvoorbeeld door een wiki op te zetten, gericht naar jongeren,
waarbij je hen aanmoedigt om rond een thema zelf digitale
archiefstukken of foto's uit hun omgeving te verzamelen of
door middel van het schrijven van verhalen aan de slag te
gaan met stukken uit een archiefcollectie. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een blog op de website rond bepaalde
thema's uit de archiefcollectie. Als deze toepassingen worden
gekoppeld aan een gerichte communicatiecampagne naar de
scholen kan een archief haar regio figuurlijk op de kaart zetten.
Want de meerwaarde van erfgoededucatie voor archieven ligt
niet alleen in het feit dat ze op die manier hun archiefcollecties
toegankelijk maken voor studenten en onderwijzers, het vergroot
tevens hun maatschappelijk draagvlak en draagt, vanuit het
perspectief van de scholen, bij aan een brede-schoolwerking.
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Expert in de Klas

E RT
ralithk
Icie klas

Via een beeldscherm in de klas zien leerlingen een expert
werken, en ondertussen vuren ze vragen af waarop de expert
antwoord geeft. De interactie met de expert zorgt voor een
unieke toevoeging op het reguliere onderwijsprogramma. Het
biedt leerlingen kennis uit de praktijk die ze niet makkelijk op
een andere manier kunnen verkrijgen, van werkzaamheden die
normaal achter de schermen plaatsvinden. Interactieve lessen
via internet zijn nieuw, spannend en alleen al daardoor
motiverend.

Lit
www.naturalis.n1//naturalis.nl/naturalis.nl/ioo733o.html

Ten slotte bestaat er ook een oplossing om scholen een blik
achter de schermen van een archiefinstelling te bieden. Zo
werkte het natuurhistorisch museum Naturalis in Nederland

HET111/11111
UTRECHTS
ARCHIEF11

het project Expert in de klas ult.' Samen met enkele partners
werd een gemakkelijk te hanteren softwarepakket ontwikkeld
dat het mogelijk maakt om, door middel van streaming, live in
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LINKS

CONTACT

ocatie-info

een klas een presentatie te geven. Het is een innovatieve
manier om de werking van een erfgoedinstelling naar leerlingen te brengen zonder dat ze de dagelijkse werking `storen'.
Experts kunnen hen het restaureren of de verwerking van
archieven online diets maken. Door de opstelling van een

Ga naar
▪ Plaatsen en wilken
• Kerken en kloosters
• Industrieel erfgaed
• KasteIen en Iandhuizen
• Verdedigingswerken
• Ziekenhuizen en gasthuizen
Oude kaanen en luchtfoto's
▪ Stedsplattegronden 1557-1573
• Luchtfoto's 1930-1950

webcam zowel in de klas als bij de expert kunnen de kinderen

Reageren
• contact over deze Dave

vragen stellen en kan een expert inspelen op hun reacties.
Uiteraard kan een dergelijk systeem alleen worden opgezet
door een samenwerkingsverband van archieven, maar de
expertise bestaat al.Ondanks enkelefinanciele drempels,zoals
de streaming, blijkt Expert in de klas voor scholen, door een
abonnementsysteem, vrij voordelig te zijn.

www.hetutrechtsarchiefinl/kaart

-1 Naar de gelijknamige uitspraak van Gail Durbin (Victoria & Albert Museum London) tijciens haar workshop over het gebruik van web 2.o op de internationale
conferentie Museums and the Web. Het verslag van deze conferentie vind je achteraan dezefaro.
2
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UTRECHT VAN BOVEN

Peter VAN DER ZANDT, Vail- het MEE of valt het tegen? Eindrapport over de uitkomsten van de eerste Monitor Erfgoed Educatie (MEE).

Bureau ART, februari 2oo-7:

zie www.erfpechwilet ricl.t11/uploid/cloc umenten /eincirapporti\ALE2oo8.0f. Musea zaten niet in de scope van dit onderzoek. Specifiek voor de musea wordt
momenteel een onderzoek door Cultuurnetwerk Nederland uitgevoercl dat in de loop van 2oo8 afgerond zal zijn.

UNESCO I Marciacobs

Operationele
richtlijnen
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`Uitvoeringsbesluiten' van de UNESCO-conventie voor het koesteren
van immaterieel cultureel erfgoed - goedgekeurd op 19 juni 2008
Sinds 79 juni 2008 is de 'UNESCO-conventie voor de bescherming
van immaterieel cultureel erfgoed' (2003) volledig operationeel.
Van 76 tot 79 juni 2oo8 kwam de Algemene Vergadering van de
conventie van 2003 samen te Parijs, in de hoofdzetel van
UNESCO. Die Algemene Vergadering bestaat momenteel uit de
viffennegentig landen — waaronder Belgie — die de conventie
ondertussen al geratificeerd hebben. Zij bespraken en keurden,
na het aanbrengen van enkele kleine amendementen, de
resultaten van het werk van het Intergouvernementeel Comite
tussen 2006 en 2008.
Men zou, mutatis mutandis, het Intergouvernementeel Comite
kunnen vergelijken met een raad van bestuur van een vzw en
de Algemene Vergadering met een algemene vergadering. Het
Intergouvernementeel Comite is samengesteld uit de vertegenwoordiging van vierentwintig Iidstaten die de conventie
al geratificeerd hebben. Zij worden verkozen voor een periode
van vier jaar.
Tijdens de eerste, cruciale mandaatsperiode werd bij lottrekking beslist om de heift van de mandaten slechts twee jaar te
laten duren, wat voortaan een gedeeltelijke vernieuwing om
de twee jaar mogelijk maakt en toch ook continuIteit verzekert. De voorbije twee jaar, tot en met 19 juni 2008, was
Belgie lid van het Intergouvernementeel Comite van de
UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel
cultureel erfgoed. Het waren de eerste twee, cruciale werkjaren van dit internationale comite omdat alle spelregels
(huishoudelijk reglement, logo, werkwijze, gebruik van het
fonds, verhoudingen tussen de organen, operationele richtlijnen rond de interpretatie van de verschillende artikels)
tijdens die eerste mandaatsperiode werden bepaald. In vier
vergaderingen in Algiers, Chengdu, Tokyo en Sofia werd in
2007 en 2008 door het comite gewerkt aan de samenstelling
van die operationele richtlijnen, die de conventie in werking
moeten stellen. Daarnaast werden tal van andere kwesties
geregeld.Voor Belgie (lees: de gemeenschappen) waren dr. Marc
Jacobs (Vlaamse Gemeenschap) en Jean-Pierre Ducastelle (Franstalige Gemeenschap) de vertegenwoordigers.
Dit mandaat dat — net als voor bijvoorbeeld Frankrijk, Japan of

China — door lottrekking tot twee jaar beperkt is, liep of op 19
juni 2008. De Belgische delegatie blikt tevreden terug op wat
er tijdens die eerste twee jaren kon worden verwezenlijkt.
Belgie volgt voortaan, tot een eventuele herverkiezing in de
toekomst, de bijeenkomsten van het Intergouvernementeel
Comite op als observator en blijft volwaardig lid van de Algemene Vergadering.

OPERATIONELE RICHTLIJNEN
De vijfennegentig landen van de Algemene Vergadering
hebben dus het samenhangende pakket richtlijnen goedgekeurd op 19 juni 2008 en vanaf nu kan de implementatie
van de conventie echt van start gaan. Er wordt een vliegende
start genomen. De Iidstaten krijgen de kans om al voor 3o september 2008 de eerste voorstellen voor de Internationale lijsten
in te dienen.
De UNESCO-conventie van 2003 is onder meer een aanvulling
en een antwoord op de UNESCO-conventie van 1972. Die
conventie over monumenten en landschappen is vooral
bekend door de lijst van het werelderfgoed. De conventie van
2003 gaat vooral over tradities, feesten, dansen, rituelen,
verhalen,oude ambachten en geneeswijzen,over niet-tastbaar
of immaterieel erfgoed. In de zopas goedgekeurde 'operationele richtlijnen' wordt vooral de nadruk gelegd op programma's voor het redden of koesteren van immaterieel erfgoed in
gevaar. Staten kunnen voortaan jaarlijks — voor de eerste keer
op uiterlijk 15 maart 2009 — een aanvraag indienen Om met
verdwijnen bedreigde vormen van erfgoed, waar dringend
programma's rond moeten worden opgezet, op een lijst (list
of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding',
a rtikel 17 van de conventie) te zetten.
Dit gebeurt als de gemeenschappen of landen in kwestie niet
in staat blijken daar volledig zelfvoorte zorgen.Ze kunnen dan
een beroep doen op middelen uit een speciaal fonds van de
conventie van 2003 binnen UNESCO en op internationale
expertise. Uiteraard is dit niet voor Europese landen, maar wel
voor ontwikkelingslanden bedoeld. Eind 2009 worden de
eerste inschrijvingen verwacht en kunnen internationale hulpprogramma's starten. Er wordt wellicht vanaf 2010 ook jaar-

lijks een lijst van voorbeeldpraktijken (artikel 18 van de conventie) gepubliceerd. Uiteraard zijn we in Vlaanderen vooral
geInteresseerd in een sensibilisering en uitwisseling van informatie en expertise rond 'best practices', bij voorkeur van uitstekende internationale projecten of van programma's die inspirerend zijn voor andere landen.
Verder is er ook de `representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid' (artikel 16 van de conventie).
Voorheen bestond een programme van proclamaties van
`meesterwerken van immaterieel en oraal erfgoed van de
mensheid'. Naast het Belgische carnaval van Binche (2003) en
ommegangen in Ath en Bergen, heeft de Vlaamse gemeenschap er al dossiers rond ommegangsreuzen in Dendermonde,
Mechelen en Brussel opstaan. Dit meesterwerkenprogramma
is vanaf nu afgeschaft en vervangen door de nieuwe representatieve lijst. De negentig tot meesterwerken geproclameerde
elementen worden bij de eerste bekendmaking van nieuwe
inzendingen, in het najaar van 2009, automatisch opgenomen
op de nieuwe representatieve lijst.
Vanaf nu kunnen jaarlijks nieuwe voorstellen worden ingediend door elke lidstaat, zo mogelijk met meerdere lidstaten
samen. Dit kan voortaan jaarlijks voor 3o september. Met het
oog op een eerste proclamatieronde in het najaar van 2009 is
de eerste deadline voor het indienen van voorstellen voor
opname in de representatieve list van immaterieel cultureel
erfgoed van de mensheid vastgelegd op 3o september 2008.
Het zijn de lidstaten die het dossier moeten indienen. In de
praktijk gaat het in Belgie dus om respectievelijk de Vlaamse,
de Franstalige en Duitstalige gemeenschappen die bevoegd
zijn voor immaterieel cultureel erfgoed.
Voor elke kandidatuur moet, door het land dat ze voordraagt
bij UNESCO, aangetoond worden:
• dat het fenomeen voldoet aan de definitie van immaterieel
cultureel erfgoed zoals beschreven in artikel 2 van de UNESCOconventie van 2003 (zie kader);
• dat het opnemen van het element in de representatieve lijst
bijdraagt zowel tot het verzekeren van de visibiliteit (van de
conventie en van dit type erfgoed), van de bewustwording
van het belang van immaterieel cultureel erfgoed en van
het stimuleren van dialoog rond culturele diversiteit in de
hele wereld;
• dat er maatregelen rond 'safeguarding' worden uitgewerkt
die toelaten het element te beschermen en te promoten;
• dat de kandidatuur voorgelegd wordt na de zo breed mogelijke consultatie van de betrokken gemeenschappen,
groepen en indien relevant individuen en met hun vrije,
voorafgaande en geInformeerde goedkeuring;
• dat het fenomeen voorkomt in een inventaris van immaterieel cultureel erfgoed van de indienende staten.
Bij het ter perse gaan van dit artikel was nog niet bekend welke
(overgangs)procedure gevolgd zou worden in Vlaanderen.
Hiervoor wordt verwezen naar de websites van de administratie

Kunsten en Erfgoed (www.vlaanderen.be/erfgoed) en het
steunpunt (www.faronet.be ).
Naast het internationale luik bevat de UNESCO-conventie van
2003 ook een hele reeks richtlijnen voor een eigentijds beleid
rond 'safeguarding' van immaterieel erfgoed op nationaal
niveau. Het nieuwe Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet van 23
mei 2008 draagt alles in zich om hier performant op in te
spelen. In volgende nummers van dit tijdschrift zullen we hier
uitgebreid verder op ingaan. Heet van de naald wilden we u
alvast het heugelijke nieuws meegeven dat op 19 juni 2008 te
Parijs — met de goedkeuring van de operationele richtlijnen
van de conventie van 2003— geschiedenis werd geschreven.
WW.
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CONVENTIE BETREFFENDE DE BESCHERMING
VAN HET IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED
Parijs, 17 oktober 2003
Artikel 2 - Definities
1. Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de
praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden als de instrumenten, objecten, artefacten en culturele
ruimtes die daarmee worden geassocieerd, die gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen
erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel
cultureel erfgoed, overgedragen van generatie op generatie,
wordt altijd herschapen door gemeenschappen en groepen
als antwoord op hun omgeving, hun interactie met de natuur
en hun geschiedenis, en geeft hen een gevoel van identiteit
en continuIteit, en bevordert dus het respect voor culturele
diversiteit en menselijke creativiteit. In deze conventie wordt
uitsluitend rekening gehouden met het immaterieel cultureel erfgoed dat zowel compatibel is met bestaande internationale instrumenten voor mensenrechten als met de vereiste van wederzijds respect tussen de gemeenschappen,
groepen en individuen, en met duurzame ontwikkeling.
2. Het immaterieel cultureel erfgoed, zoals gedefinieerd in
paragraaf i, manifesteert zich inter alia in de volgende domeinen:
(a) orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een
vehikel van immaterieel cultureel erfgoed;
(b) podiumkunsten;
(c) sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen;
(d) kennis en praktijken betreffende de natuur en het universum;
(e) traditionele ambachtelijke vaardigheden.
3. Bescherming betekent maatregelen treffen die erop gericht
zijn de leefbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed te
verzekeren, inclusief de identificatie, de documentatie, het
wetenschappelijke onderzoek, de bewaring, de bescherming,
de promotie, de versterking, de overdracht van immaterieel
cultureel erfgoed, in het bijzonder door formeel en nietformeel onderwijs, en het revitaliseren van verschillende
aspecten van dat erfgoed.
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---> De website van het steunpunt

Op 29 februari werd FAROnet (www.faronet.be) samen met het
nieuwe steunpunt FARO gelanceerd. Deze website vervangt de
websites van Culturele Biografie Vlaanderen vzw (www.culturelebiografie.be) en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw
(www.vcv.be). Beide sites blijven nog tot deze zomer online als
archief maar worden niet meer geactualiseerd. De belangrijkste
inhoud zal worden overgezet naar FAROnet.
NIEUWS
KALENDER
BLOC
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ORGANISATIE
BIBLIOTHEEK
PUBLICATIES
E-DOCUMENTEN PERS
DOSSIER
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Cultureel-erfgoeddecreet
lust u de btti

erlijke

ar

pdfs en muziekfragmenten in een blogbericht geplaatst
worden.
FARO brengt regelmatig nieuwe

uit. Een overzicht
van deze publicaties vind je volgens jaartal geordend en online
bestellen is mogelijk. Ook de publicaties van Culturele Biografie
Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur die nog
in voorraad zijn, kun je nog steeds bestellen
Driemaandelijks, na de verschijning van
, komen de belangrijkste artikels digitaal op
de website, je kunt er ook de inhoudstafel van vorige nummers
en het nieuwe nummer raadplegen.
zijn digitale publicaties. Deze zijn alfabetisch
en volgens verschijningsdatum te raadplegen in pdf-formaat.
In het onderdeel , stelt FARO zich voor.Je vindt er de
lijst met FARO-medewerkers terug.
Tot slot is de FARO
plegen.
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Met FAROnet kiezen we voor een gefaseerde aanpak. De
huidige website is een basiswebsite die doorheen de tijd zal

catalogus via de website te raad-

LINKS TUSSEN HET TIJDSCHRIFT EN FARONET
faro tijdschrift over cultureel erfgoed en FAROnet passen beide
in de communicatiestrategie van het steunpunt. Zo zal de
website vooral de snelle berichtgeving verzorgen en zal het

worden uitgebreid. De site is thematisch opgebouwd zodat
informatie over verschillende thema's en onderwerpen snel
beschikbaar is. Elke FARO-medewerker kan er bovendien zelf

tijdschrift uitgebreider ingaan op specifieke thema's. Maar het
kan ook omgekeerd. Sommige artikels zullen verder worden
uitgediept op de website en ook extra inhoud zoals films, foto's en websitelinks bij een artikel worden verzameld op de
website.

berichten en documenten plaatsen, dit resulteert als het ware
in een levende website, die steeds in beweging is.

Wanneer een artikel uit het tijdschrift op de website verder
uitgewerkt wordt of er op de website links staan bij het artikel,

FAROnet heeft ook enkele technologische snufjes zoals RSS en

wordt dit aangegeven door het volgende websitesymbool bij
het tijdschriftartikel:

tagging. Daarnaast is de site klaar voor opkomende trends
zoals het mobiele internet en streven we naar een toegankelijke website voor blinden en slechtzienden.
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EEN RONDLEIDING DOOR FARONET
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TDDSCHRIFT
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ORGANISATIE
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E-DOCUMENTEN PERS
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VIDEO, FOTO'S EN
BROADCAST

a

Foto's persconferentie Week van de Smack

Regelmatig
vinden
er
studiedagen of workshops
plaats bij FARO. De presenta-

De startpagina geeft een overzicht van de Iaatste nieuwe
berichten.

ties van de sprekers worden
opgenomen op video en de

In het nieuwskanaal kunnen bezoekers het Iaatste erfgoednieuws lezen.

filmpjes kunnen achteraf
bekeken worden op de web-

De kalender houdt je op de hoogte van studiedagen en work-

site. Ook de powerpointpre-

shops in het erfgoedveld.

sentaties van lezingen zijn

Via de Wog kunnen de FARO-medewerkers de sector op de

raadpleegbaar via FAROnet.

hoogte houden van de thema's waarrond er gewerkt wordt.

Enkele keren per jaar zenden

Elke FARO-medewerker heeft zijn eigen blog, dit maakt een

we live presentaties of le-

snelle en interactieve manier van communiceren mogelijk.

zingen uit, die bezoekers via

Naast berichten kunnen ook powerpointpresentaties, video's,

de website kunnen volgen.
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Topkok Peter Goossens (Hof van Cleve)
onthult nieuw recept
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ZOEKEN OP FARONET
Zoeken

Op FAROnet kun je informatie zoeken door een trefwoord in de
zoekbox in te geven. Naast het zoekresultaat verschijnt een
relevante trefwoordenlijst die aansluit bij het zoekterm. Door

Ice.tuvw iretwo.., 1.111 ofc
rfooed

daarna een van de trefwoorden aan te klikken wordt het
zoekresultaat verfijnd.
Aan heel wat inhoud op de website zijn trefwoorden gekoppeld. Deze trefwoorden (bv. digitalisering) en doelgroepen (bv.

Zoekresultaten
Over Film
ddn awnings: RAO. Awn staunpunt voor cultured orfgoial vow. Da
black voids ant an VCV agn ie vireffloinsp an warden u du siounpunt wool la
vector van hat mown, an 0111•411111111111 wigged on wordt goodasidoord door de
\Roams ovethaid Da Sancti& van hat ...

musea) moeten ervoor zorgen dat bezoekers een artikel snel
terugvinden. Bezoekers kunnen een doelgroep kiezen (bv.
musea) en op basis van deze doelgroep een lijst krijgen van
alle inhoud bestemd voor deze doelgroep.

Onze man in Mont:reel
... online pfooantatio van cuttings-, notonachappotlal - on orritoed content
door instelintem annoldond. Vanaf 10 fed of orf000dsoctor,
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RSS OF LAAT HET NIEUW5 NAAR JE KOMEN

Andere sectoren
Archiefinstellingen

Beeldende en

Cultureel
erfgoedsector cuituursector

audiovisuele kunst

Erfgoedcellen en -fora erfgoedorganisaties
Erfgoedverenigingen jeugd M

usea

Onroerend erfgoedsector Sociaal-cultureel
volwassenenwerk

RSS staat voor Really Simple Syndication, simpel
abonneren kortweg gesteld. Door in te schrijven
op een van de FARO-RSS
feeds wordt een bezoeker
automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe

VERWANTE CATEGORIEEN
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Ang lancering
Type
Vrije tags: peter goossens
Vrije tags: faro
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LJ Pr esenta te Merl Vannee + Hagen art het publek
LJ PresentaPe Seth even Hooland op de v,orkshop op...
Presentafe Seth Kaufman op de ,onr.shop open s...
Ertoerithalotheek Hencinit Conscence
kitergankLobults -Dancten en Beipson 1.rntsirq
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Da n kzij RSS komt het nieuws naar je toe en moet je niet steeds
alle interessante websites afschuimen naar nieuws. Wanneer
het mogelijk is om je te abonneren op RSS feeds, verschijnt het
oranje RSS-symbool in de rechterbovenhoek. Door dit aan te
klikken, abonneer je je.

DE PROJECTWEBSITES VAN FARO
SPECTRUM N
-

Op de blog van SPECTRUM-N, de standaard voor collectiemanagement, krijgen bezoekers meer informatie over dit project.
Op deze blog, die een onderdeel is van de FAROnet-website,
kun je de presentaties en film pjes bekijken van de lancering
van SPECTRUM. De blog schetst ook een terugblik op de
totstandkoming van Spectum. Last but certainly not least kun
je er SPECTRUM gratis downloaden in pdf-formaat.
www.spectrum-n.be
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Wat is project Expo'58? Getuigenissen

:t11.>

Erfgoeddag

1Vordt Verwacht:

Brochure

Pers en cunpagnebeeid

Meer UIT-tips op

Colofon

FLICKR PHOTOSTREAM

YOUTUBE VIDEO'S

OP de. website vind je eveneens een overzicht VDn elk
ractrvne.n die de erfocedcellen ter aelegenhe, d van '50 Jeer
Expo 'Sir organiseren.

►

Win met de speciale
dagpas op Erfgoeddag!

Expo '58: Back to the Future
Ter oelegenheid van 0 vijftigste verjaardag van Expo 18
bundelden de veertien erfgoedcellen van vtaanderen de
krachtan. met het tanned 'Expo '58: Back to. Future' ginger zij
op mak near de verboten van Sri die erbij waren. Sammie.
waren er op uhootreis, anderen werkten er als hostess of
bouwden rnee aan paviljoenen. Er warden heel
we
getuigenissen uit Vtaanderen ye/Tamed en beeldrnateriaal bij
eke.. gebracht. Het resuttaat IMO U OP daze website belowteren
en beicnken. (Her,beteef Expo . 58: het wonderlijite feest van de
fifties.

Contactcer ors

Partners cn sponsors

Expo-belevenis Galerijen

Bekijkde teapot

Heel vest plever gewenst ,
Bert Anciaux, Vlaarris minister van Cultuur, Jeugd, Sport en
Brussel

ES ZILE E0101

GALERIAN
I PIP .1111111111 5

EREGOEDD,

De website van Erfgoeddag promoot dit jaarlijkse feest van
het roerend en immaterieel cultureel erfgoed en biedt de
bezoeker informatie hierover. Het volledige programma van
Erfgoeddag is elk voorjaar via deze website doorzoekbaar.
Bezoekers vinden er meer inhoud over het jaarlijkse thema en
kunnen er de programmabrochures in pdf downloaden.
www.erfgoeddag.be

DE WEEK VAN DE s ry AAK
De website van het jaarlijkse (eet)cultuurevenement laat je
kennismaken met het gastland van dit jaar:Trankrijk'.Voor de
organisatoren zijn er allerhande praktische informatie en tips

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Expo '58
bundelden de veertien erfgoedcellen van Vlaanderen de
krachten. Met het project Expo '58: Back to the Future gingen
zij op zoek naar de verhalen van zij die erbij waren. Er werden
heel wat getuigenissen verzameld en er is flink wat beeldmateriaal bij elkaar gebracht. Het resultaat kun je op de website
beluisteren en bekijken. Op deze site vind je eveneens een
overzicht van alle activiteiten die de erfgoedcellen ter gelegenheid van 5o jaar Expo '58 organiseren.
www.expo58.eu
N

ON

om hun evenement te organiseren. Ook inschrijven voor het
evenement kan via de website.Tijdens de Week van de Smaak

In fusion is een project over erfgoed en interculturaliteit in
ziekenhuizen. Het heeft als doel om erfgoedorganisaties te

kunnen bezoekers op de site terecht voor het volledige aanbod
in Vlaanderen, speciale acties die opgezet worden en een
receptenboek.
www.weekvandesmaak.be

laten samenwerken met allochtone verenigingen en/of hen te
laten werken rond interculturaliteit. De website geeft meer
informatie over het project en een overzicht van de locaties

-

waar het project neerstrijkt.
www.in-fusion.be

Week vine Smaak
13 tot 23 november

2008

Home De Week van de Smaak? Informatie voor organisatoren Spectate acties EETiKET Pers Archief

De Week can de Smaak 2008 vindt pleats van 13 tot en met 23 november 2008
Deelnemen met je orgarnsalie? bednif school at vereniging, ',sag at,ast een
grabs exempiaar aan van de meow? Inform.- en insotrat,. , 00f deetnern, ,

We e44,

In.hrkiven kan tot 15 juni via ,v.weekyprigesmaak.belinschrjtyen•

Het project
locaties
Downloads

r, twit
f,por, ,rte, c,e,e; ortmoele,
, f,15e,
vtrr-ch,ende
oa, at
traoa r7,, b, de bckker.

Partners
Lier
De Lierenaars shear te popelen can
ongeduld om Vlaanderen te toner
dat ze van de titel Smd van 0
Smaak 2008 meer den waard Din
Op zondag 23 no,ember nodigt Ller
iedereen tot om te koman genre.

Vlaamse keuken dal het
onrnogeltik is om snorer hear te
kuken De France keuken is in de
sancta pleats een regionals keuken
elks France reg. pronkt met zlin
streekkeulmn, kazen en wijnen

can het grate slotevenement . Cirkel
van de Smaak

• Lees meer.

• Lees meer.

01.0aP
Kok Guy zoekt
kinderkookverhalen
Kok Guy veil semen mei
kinderen een kookboek
maken Help hem met je
verhalen en recepten en
korn met je foto In het

► 14
De TV.spot van de Week van de
Smaak 2007
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Scbrijf u in op:
De nieuwsbrief van de Week
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Luciana trakteert je op een kAPPersbabbel. Heim. en
Joris hater je kennis maken met pijnbeleving...

boat:;
Lees meer

LIER2111181

.

ntaart 2008 tot januari 2. worden lien
ziekenhuizen en hun orrieving gerderteerd met het
ontmoetingsvirust In-fusion nestett ash tetterti, in de
inkomhat en de wacht2alen om je te hater kennis maken
met bi,:ondere en gevoetige •erhaten cr,er geboorte. pijn.
ziekenhuis,thes en nog veal met,. Moutoud vertelt over
sriette bestissin.en die hij moot nemen op de
spoedafdeling Patric k geeft interessante informatie over
hersen✓ hedelmeting en gelaalsuitdrukkingen ;nee

Links
Frankrijk
De culinarre geschedenis van
Fran.* is zo belangrijk voor de

DUE MA AHD: KORTStUK

In-fusion - Uit vete tevens gegrepen

Kalender

N-spot 2007

stefanie adriaeressens 22.11.2007
ret, hebben dear me de klas aan
meegedaan toes wet ne 1euke deg

Stmt +leu,r tm,
(1,•,•1 ■ ,..,

Eons je deze ,erhaten hebt betuisterd. de personen
erachter onrechtstreeks hebt ontmoet. wandel je met
er ats deDstfde persoon weer near buiten. Er is ie.
met je gebeurd. Het verhaat heeft je aan het darken
gezet en je draagt het op verschillende manieren mem,
verontwaardigd, anti Oef d gebjkgestemd. ver drie tig
herkennend.... Of misschien teat het je niet direct los °rod. het gewoon een moot verhaal is.
Je hebt er jets Nan onestoken•
In-fusion is een intercultureet erfgoedprojec t dal gegroeid is pit initiatief van Awns minister
Bert snctau,. en uitgewerkt door het Mindethedenforum en FARO. Slaams steunpunt voor

L••• ar gt41,,oe,
Cjerab

Expo `8

Ans Van de Cotte 1

Expotopia
--> Een eeuw Belgische wereldtentoonstellingen in 151 minuten
Je kon er de afgelopen maanden niet naast kijken. De vijftigste
verjaardag van Expo '58 wordt gevierd met allerhande publicaties, evenementen, tentoonstellingen, websites enzoverder. Ook
het FilmarchiefgrUpt de viering van vijftig jaar Expo '58 aan om
zijn nieuwste dvd voor te stellen: Expotopia.
In 2006 bracht het Filmarchief een eerste dvd met bijbehorend
boek (of was het omgekeerd) uit rond Expo '58. Amateurbeelden,
documentaires, journaals, wetenschappelijke films en dergelijke werden samengebracht op een dvd. Het was het begin van
een reeks rond hoogtepunten uit de Belgische geschiedenis. Zo
wordt audiovisueel materiaal uit de collectie van het archief via
dvd toegankelijk voor een groot publiek. Dit idee werd verder
doorgetrokken in de nieuwste uitgave Expotopia.

BRUSSEL 1935 EN '58
Het beeldmateriaal van de twee meest recente (Brusselse) wereldtentoonstellingen, die van 1935 en 1958, was het talrijkste
en vormt meteen het hoofdaandeel van de dvd.
Ook de erfgoedcellen van Vlaanderen leverden hun bijdrage. In
het kader van het project Expo '58. Back to the Future stootten
zij op een drieenzeventig minuten durend filmpje in exposcope. 4 Zo Expo '58 terugkwam. Een film vol fantasie en herinnering is een verslag van een twee dagen durend bezoek aan
de wereldtentoonstelling. Andre Verhaeghe, amateurcineast
besteedde uitzonderlijke zorg aan compositie en cameravoering. Het filmpje is vijftig jaar na datum nog opvallend goed
geconserveerd en werd mee opgenomen op de dvd.

PUBLICITOPIA
VAN UTOPIE NAAR NOSTALGIE
Naar aanleiding van de feestelijkheden rond Expo '58 blikt het
Filmarchief terug op al de door Belgie georganiseerde wereldtentoonstellingen. Ons land kende immers een traditie in het
inrichten van zulke expo's; het organiseerde er maar liefst elf.
Vertrekkende van Expo '58 werd het thema uitgebreid naar de
wereldtentoonstellingen van Brussel uit 1910 en 1938, van Gent
uit 1913 en die van Antwerpen en Luik in 1930. Zo krijgt de kijker
onder meer een zicht op de immense schade die de brand op
de Expo van 1910 aanrichtte, vergezellen we het koninklijke
echtpaar in 1913 bij hun bezoek aan de tentoonstelling van
Gent en worden we rondgeleid op de sites van Antwerpen en
Luik in 193o.
Bij het zien van deze beelden kunnen wij ons nog nauwelijks
de impact van zulke wereldtentoonstellingen voorstellen. In
tegenstelling tot de fictiefilms, waarvan het Filmarchief er ook
al enkele uitgaf, is deze non-fictieverzameling minder breed
toegankelijk. Meer analyse, duiding en achtergrond bij het
beeldmateriaal krijgen we in het essay van Johan Pas'. In het
begeleidende boekje licht hij het fenomeen wereldtentoonstelling uitgebreid toe en tracht hij te verklaren waarom hedendaagse wereldtentoonstellingen minder succesvol zijn dan die
van de 19e en het begin van de 20 e eeuw:

Een schitterend extraatje is een compilatie van reclamefilmpjes
uit de jaren 1935 en '5o. In een van de filmpjes vraagt een leraar
een van zijn leerlingen 'pain liquide' te halen. En wat is eten en
drinken tegelijk? Bier van Piedboeuf natuurlijk!
Een ander soort brood was het `expobrood' dat bij sommige
bakkers nog tot de jaren 198o verkrijgbaar was. Industrieel gebakken, voorverpakt, wit, schuimig brood waarvoor reclame
gemaakt werd onder de slogan: `Mack van expobrood uw dagelijks brood.'
De economische groei aan het einde van de jaren 195o ging
gepaard met een ongebreideld consumentisme. De reclame
speelde daar gretig op in. Vooral producten die het leven op
een of ander manier comfortabeler (de koelkast, wasmachine,
het sofabed) maakten, werden gepromoot.

WHERE ARE YOU, PEGGY SUE
Onder de titel Where are you Peggy Sue vinden er in september
openluchtvertoningen aan het Atomium plaats met films over
of uit de fifties. Zowel klassiekers (Mon Oncle, Rebel without a

cause) als meer eigentijdse films (Good night and good luck,
L.A. Confidential) zullen te zien zijn.
Daarnaast worden drie grote filmmomenten van Expo '58 — de
confrontatie van de twaalf beste films aller tijden, het wereldfestival van de film en het festival van de experimentele film —
hernomen. Meer info vind je op www.filmarchief.be .

"Ons geloof in de vooruitgang en de westerse superioriteit
heeft net lets teveel deuken gekregen om onze hoop op
sociale, politieke of ecologische veranderingen te visuali-

De dvd Expotopia (met begeleidend boekje) is verkrijgbaar bij
het Koninklijk Filmarchief en kost 1g euro.

seren, laat staan te realiseren.Vandaag worden ze niet meer
beschouwd als de stand van zaken, eerder als een spektakel

1 Ans Van de Cotte is kunsthistorica en coordinator van het project Expo '58:
Back to the Future bij FARO.

tussen de andere. De massamedia en de digitale cultuur
hebben veel van de rol van de wereldtentoonstellingen overgenomen. Utopie heeft plaatsgemaakt voor nostalgie". 3

2

Johan Pas is kunsthistoricus, tentoonstellingsmaker en auteur. Hij doceert
aan de Hogeschool Antwerpen. Johan PAs,`Mo(nu)menten van het moderne',
in: Filmarchief dvd's! Brussel,Filmarchief, 2008, p.13.

3 Expo '58 Back to the Future is een project mondelinge geschiedenis met de
wereldtentoonstelling van Brussel 1958 als onderwerp. Het is een initiatief
van de erfgoedcellen van Vlaanderen en Brussel en wordt ondersteund door
FARO. Meer info op www.expo58.eu .
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sems
an the Web
--> Verslag Conferentie Montreal, 9

—12

april 2oo8

Sinds 7997 wordt in de lente de internationale conferentie
Museums and the Web georganiseerd. Het is een jaarlijkse
hoogmis voor experts die bezig zijn met het online presenteren
van erfgoedcontent wereldwijd. Dit jaar vond Museums and
the Web plaats van 70 tot en met 12 april in Montreal.
Het is onbegonnen werk om op enkele pagina's een volledige
synopsis te geven van de achtendertig papers, twintig interactieve sessies en zevenenvijftig demonstraties die tijdens
deze editie van Museums and the Web werden georganiseerd.
Gelukkig wordt alle informatie op een degelijke conferentiewebsite verzameld en kun je voor impressies en commentaren
terecht op de online gemeenschap rond Museums and the

Web.1
Ook het aanduiden van trends, hypes of een rode draad
doorheen deze conferentie is onbegonnen werk. Web 2.0 is
uiteraard een zeer hot thema (voor sommige instellingen is
het zelfs gemeengoed geworden), maar daarnaast spelen er
zich ook ontwikkelingen af op het vlak van het semantische
web, het mobiele internet, zoeken op het web, e-learning,
enzoverder. Je kunt derhalve als deelnemer niet meer doen
dan die sessies en workshops uit te kiezen die je het meeste
smaken. Hieronder volgt een impressie van de sessies waaraan
ik heb deelgenomen. Een meer volledig verslag kun je lezen op
mijn blog op de FARO-website.

DAG
Na de plenaire zitting was er in de voormiddag al een eerste
sessie. Uit het aanbod koos ik de sessie over `Personalisatie'.
Personalisatie is een webterm die zoveel betekent als het
creeren van een digitale omgeving op maat van de gebruiker.
Hoe het in de praktijk in zijn werk gaat,wordt meteen duidelijk

lnformatie presenteren, delen en beoordelen

is waar het allemaal om draaide in Montreal. © FARO
avatar de galerij bezoeken en deze zelf inrichten. Op de videocom m u nity Vimeo sta at een voorbeeldfi I m pje va n d it project.3
De sessie werd afgesloten met een presentatie van de CHIP
Tour Wizard die werd gemaakt voor het Rijksmuseum Amsterdam, waarbij CHIP staat voor Cultural Heritage Information
Presentation.4 Bezoekers kunnen op voorhand op een website
alvast een museumtour maken. In het museum zelf krijgen ze
vervolgens een pda die hen door het museum leidt naar die
kunstwerken die het best bij hun profiel lijken te passen.

als je de paper leest van het Deens-Duitse virtueelmuseummaakt voor de zes doelgroepen die men wil bereiken: de algemene gebruikers Cexplorers'), studenten, leerkrachten,

Na de middag was het aan Joke Beyl (VUB-SMIT) en mezelf om
tijdens de sessie Mobile Computing een presentatie te geven
over een deelonderzoek van het Erfgoed 2.o-project. Onze

onderzoekers, toeristen en kinderen. Daarnaast kunnen de

presentatie verliep vlot, hoewel we meer vragen uit het publiek

gebruikers de website aanpassen volgens hun persoonlijke
voorkeuren en noden.

we nadien aangesproken voor meer informatie door mensen

Een nog verder doorgedreven voorbeeld van personalisatie

van het Museum of Modern Art van zowel New York als van

werd gegeven door Amy Isard, die meewerkt aan een virtuele
galerij in Second Life. De bezoekers kunnen met hun eigen

San Francisco, de Universiteit van Utrecht, een Chileense

hadden verwacht. Gelukkig voor ons zelfvertrouwen werden

universiteit en een Canadees bedrijf dat actief is in de erfgoed-

JU NI200 8

project VIMU.2 In dit virtueel museum zijn er profielen ge-
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De conferentiewebsite van Museums and
the Web waarje onder andere de papers
van vorige conferenties online kunt nalezen.

hives Et Museum Informatics: Conferences: Museums and the Web - Telenet Internet
http://www.archimuse.corniconferences/raw.html
. Bewerken

Beek Favor.ten Extra Help

ale C ', museums and the web

•

Utvoeren .

RS •

• 0 Biedwgzers ,

415 geblokkeerd

A.:* Spelling controleren

& Archives &Museum Informatics: Conferences: Museu...

Archives & Museum Informatics
.,hats tlevr

sector. Felicitaties kwamen er ook van een Puerto Ricaanse, die
tijdens haar jeugd in Leuven had gestudeerd.
Voor de laatste sessie van dag i koos ik voor de sessie 'UserGenerated Content'. De drie presentaties waren voorbeelden
uit de museale sector: een analyse van het gebruik van storytelling in Amerikaanse musea, het project rond Joodse scholen
in de VS en In Your Face van de Art Gallery of Ontario.Vooral de
laatste presentatie bleef hangen. Ter gelegenheid van hun

Museums and the Web
Museums and the Web
April 9-12, 2008
honer sal, Quebec. Canada
Ee,trcn, Reor.,,s

museums have established some presence on the World Wide Web
Museums have much to learn from each other and from de,elopers using the
Web for other applications To facilitate this exchange of information

a, P3Per=
0,er ror,r ,
Seminars

ICHIM
OCTOBER 7A-21,2007
Toronto, Ontario, Canada

Archives & rOuseum Informatics organises an annual international conference
devoted exclusively to Museums and the Web
Past Papers On-line

coniirence.archimuse.com
(Search all l'sAW Papers

Jou the arc hnuse net,ork

Rec ent cornmunit, actrvit,
Consultin,

Or

,i,trit List
Beaman,

verbouwing deed de Art Gallery een eenmalige oproep bij het
publiek om een getekend zelfportret op postkaartformaat te
bezorgen. Men verwachtte een tiental inzendingen maar tot
dusver kregen ze meer dan 17.000 portretten van heinde en
ver toegestuurd. Het project heeft ondertussen al een online
vervolg opflickr en collectionx. 5

Proceedings Available

In the years since the appearance of the first museum Web sites most
PUbliCatiOnS

ste,

Search the Ii1V, Papers Bthitograph,

Research

has been held every spring since 1997 Full programs and full papers
from past conferences are still on-line Follow, the links below to review the
development of the Web in cultural heritage
Sean, arChIMU S e cum

2009
Lokaal intranet

Door het feit dat de workshop rond 3D die ik had gepland bij te
wonen, eivol zat, was ik genoodzaakt mij aan te sluiten bij een

DAG

2

In plaats van het programmeren van een reeks parallelle
sessies koos de organisatie ervoor om tijdens deze dag 'interactiviteit' centraal te stellen. We konden bijgevolg kiezen uit
een ruim aanbod van miniworkshops, professionele forums,
usability labs en crit rooms. In een crit room geven ervaren
websitebouwers en wat men daar bestempelde als 'new media
managers' hun oordeel over bestaande websites. Omdat het
onmogelijk was om van heel dit aanbod te proeven koos ik
ervoor om enkele workshops, waarvan ik het gevoel had dat ze
mij het meeste zouden smaken,te volgen.
De workshop 'Now we have Web

uit. Het gaat erom wat je ermee kunt doen. En dan kun je het
semantische web vertalen als een efficienter zoeken op het

tools, how do we use them?'

geleid door David Greenfield was direct een schot in de roos.
Tijdens een inspirerende introductie gaf Greenfield een overzicht van zijn eigen ervaring met Web 2.0 die al begon toen
van Web 2.0 nog geen sprake was. Hij legde de nadruk op het
gebruik van Web 2.0 voor samenwerking tussen gemeen-

internet, het ontdekken van resources en machines die in de
achtergrond met elkaar praten en je zo antwoorden kunnen
geven op complexe vragen. Samengevat: "the Semantic Web is
a webby way to link data."

schappen en als tool in het onderwijs. Zijn paper met een
uitgebreid kritisch apparaat naar voorbeelden op het internet

De workshop over You Tube en museumvideo's was niet `mijn
kopje thee'. lk was blij dat er daarna een korte pauze was.

is zeker het lezen waard. Daarna ontspon er zich een levendige
discussie waarbij mensen uit het publiek getuigden over het
gebruik van Web 2.0 binnen hun eigen instelling. Thema's

Hoewel, ik werd geconfronteerd met het typisch NoordAmerikaanse verschijnsel van de Ice Cream Break. lk zocht naar

zoals 'hoe haal je deze technologieen in huis?' en 'het onderhoud van webtoepassingen' passeerden de revue. Ook op
enkele sceptische opmerkingen werd dieper ingegaan, zoals

koffie maar ik kreeg alleen maar een ijslolly. Rare jongens die
Noord-Amerikanen. Enfin, niet getreurd, na de laatste workshop met de inspirerende titel 'Just Do It!' kon de dag niet meer
stuk. Hierin pleitte Gail Durbin, een ferme dame op roze Crocs

`hoe vind je je weg tussen het bos aan wiki's, blogs, en dergelijke

van het Victoria & Albert Museum in Londen, dat instellingen

meer?'. De hamvraag was echter: `wat brengt de toekomst?'.
Hoewel we allemaal weten dat alles in een snel tempo

gewoon in het web 2.o-bad moeten springen. Alleen dan
zullen ze leren om het te gebruiken, wat de respons is en wat

evolueert, kan niemand van ons de toekomst voorspellen. In
het Horizon Rapport (dat gelijktijdig in een belendende zaal

de mogelijke meerwaarde kan zijn. Die meerwaarde is voor
Gail Durbin het feit dat je een andere, bredere kijk krijgt op je

werd voorgesteld) wordt een poging gedaan. Daarin worden
video editing, samenwerkingsplatformen en de verschuiving
van 'content' naar 'people' als toekomstige evoluties naar voor

enkele web 2.0-toepassingen te bedenken bij een activiteit

geschoven.Jammer dat zo'n interessante workshop (laat staan
de hele conferentie) niet wordt gestreamd.
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workshop over het `Semantische Web'. Maar zoals dat vaak
gaat met toevalligheden was dit een enorme meevaller. De
discussie werd op een levendige en humoristische manier
geleid door de Britse onderzoeker Ross Parry. Hij deed dit in de
eerste plaats door de deelnemers onderling te laten reflecteren over de betekenis van termen zoals 'semantic web', 'Web
3.o' of het machine - processable web'. De moraal van het
verhaal was dat iedereen, afhankelijk of hij bijvoorbeeld een
technische of een cultuurwetenschappelijke achtergrond
heeft, een andere betekenis geeft aan deze concepten. Voor de
cultuursector maken jargons en neologismen eigenlijk niets

2.0

folkscnom, in the art

museum

Conference Programs

instelling. Ze zette ons ook aan het werk om in kleine groepjes
van een museum. lk dank de goden dat er naast ons iemand
zat van het Maritiem Museum in Virginia (VS) die al een activiteit rond piraten en piraterij in de regio had bedacht.

*ti 100°i

DAG 3

musea als bibliotheken online wil aanbieden. Dit verhaal

De laatste dag van de conferentie was inmiddels aangebroken,
geenszins met een lichter programma. In de voormiddag
werden we in de exhibitiehal verwacht waar, in twee lichtingen,

bracht Johan Moehlenfield in zijn presentatie over enkele
initiatieven in Scandinavie. De werking van bibliotheken,
archieven en musea mag op bepaalde vlakken elkaar overlappen, op vele andere vlakken, zoals metadata of de behandeling van collecties, staan ze ver van elkaar af. Om nog maar te

meer dan zestig instellingen en organisaties ons hun websites
en andere digitale producten konden voorstellen.6 Het aanbod
was, om het zacht uit te drukken, zeer divers. Er waren zowel
state opthe art applicaties van grote en gerenommeerde instellingen als kleine of lokale initiatieven. Tussen al dat moois
zaten ook enkele zeer vernieuwende dingen. Zo pikte het San
Jose Museum of Art in op de hype van de iPhone door er een
-

-

museumtour voor te ontwikkelen. Omdat voorbeelden van
websites die de collectie tonen, web 2.o-toepassingen,virtuele
tentoonstellingen of e-learning voor kinderen meestal uit de
museale wereld komen, wil ik twee smaakmakers uit de
archiefsector naar voor halen.
Een voltreffer naar het brede publiek is ongetwijfeld The Digital
Vaults van het nationaal archief van de VS.7 Het is een soort
van aquabrowser voor gedigitaliseerde documenten. Bij het
aanklikken van een icoontje van een document krijg je daarrond
alle documenten die ermee zijn geassocieerd. Klik je op een
van de geassocieerde documenten dan krijg je een nieuwe
reeks van associaties rond dat document. De bedoeling is dat
je intuItief zoekt naar documenten waartussen je zelf relaties
kunt leggen of een poster of film mee kunt maken. Het is een
website waar je uren zoet mee kunt zijn.
De archieven van Ontario van hun kant hebben een hele reeks
van webinitiatieven ontwikkeld, zoals online tentoonstellingen en meer dan vijftig online lespakketten rond verschillende
onclerwerpen voor alle onderwijstypes. Op die manier hebben
ze hun archiefcollecties toegankelijker gemaakt voor studenten,
onderwijzers en het brede publiek.8
In de voormiddag was er nog de sessie 'Search' die nauw
aanleunt bij het Erfgoed 2.o-project waar ik projectleider van
ben. De eerste presentatie was The National Museums Online

Learning Project Federated Collections Search, een project
waarin negen nationale Britse musea samenwerken. Het doel
is om de online collecties van deze instellingen gezamenlijk
doorzoekbaar te maken. Binnen een sector is dit op het vlak
van tijd en middelen nog een haalbare kaart.Een ander verhaal
is het echter wanneer je databanken van zowel archieven,

zwijgen over de verschillen in de institutionele cultuur.Voor de
afsluitende plenaire zitting in de namiddag waagde ik nog om
de sessie 'Semantic Search' bij te wonen. Het waren boeiende
presentaties over een Chileens project en de Delphi Toolkit van
het Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology.

EINDREFLECTIES
De expertise en contacten die je gedurende een internationaal
congres verwerft, zijn onbetaalbaar. Je wordt drie dagen met
collega's uit het veld, die je anders mogelijk nooit zou ontmoeten, ondergedompeld in een sfeer van kennisdeling en
interactie. Het was bijvoorbeeld opmerkelijk hoe bedrijvig het
er in de wandelgangen aan toe ging. Mensen zetten er de
discussies van de workshops gewoon verder of belaagden de
sprekers na de sessies met vragen. Die interactiviteit en de
inhoudelijke (en verbale) kwaliteiten van sommige sprekers en
workshopleiders zorgden ervoor dat ik er nieuwe inzichten
heb opgedaan in de evolutie van webtechnologieen en wat dit
kan betekenen voor erfgoedinstellingen.
Ondanks de internationale respons op de jaarlijks call for
papers heeft Museums and the Web een sterk Angelsaksische
inslag. Het gros van de sprekers en deelnemers komt immers
uit de VS, Canada en het VK. Alleen uit Nederland participeert
elk jaar een substantieel aantal deelnemers. Vanzelfsprekend
heeft dit een effect op de `zichtbaarheid'van de lage landen op
het internationale forum. Ik zie twee redenen voor het lage
aantal Europese en Aziatische deelnemers. Ten eerste een
praktische reden: de afstand en de prijs van het evenement. En
als tweede reden: de taal. Het Engels blijft een drempel voor
bijvoorbeeld Frans- en Spaanstaligen. Een ander minpunt is
dat ik, ondanks de enkele zeer interessante theoretische
workshops, tijdens de sessies meer kritische reflecties had
verwacht. Het waren vooral de Britten die wel eens een stok in
het spreekwoordelijke hoenderhok durfden te werpen. Maar
de Amerikanen vonden alles onveranderlijk 'wow', 'nice' of

'wonderful'.
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Zie www.archimuse.com/mw2oo8/index.html en http://conference.archimuse.com .
2

Zie www.vimu.info/files/vimupr.

3 Zie www.vimeo.com .
4 Zie www.chip-project.org .
5 Zie www.ago.net ,www.flickr.com en www.collectionx.museum.
6 Een overzicht van alle standhouders kun je op de conferentiewebsite lezen.
7 Zie www.digitalvaults.org .
8 Zie www.archives.gov.on.ca .

CX)

o
o
hi

Z
D
---,

49

verslag Roel Daenen

18.09.2007 > 22.01.2008
Verslag Lamotgesprekken

In de roman De onzichtbare steden van de ltaliaanse schrijver
Italo Calvino vertelt de ontdekkingsreiziger Marco Polo zijn
wedervaren aan de Tartaarse keizer Kublai Khan. Elke stad die hi,
op zijn tocht bezocht, beschrilft hi, in geuren en kleuren aan de
machtige heerser. Elk van deze steden stoat voor een metafoor,
een filosofisch principe of een virtuoos ideeenspel.

"HET BELANG VAN
HERINNERINGEN VERSCHUIFT"

Polo's beschrijving van de stad Clarice haakt mooi in op het

En dan, uit het niets, komen weer betere tijden:

steeds wisselende, ongrijpbare discours over (en het proces
waaraan) cultureel erfgoed (onderhevig is).

"De nieuwe weelde deed de stad overvloeien van nieuwe

Culturele Biografie Vlaanderen vzw—een van de twee erfgoed-

materialen, gebouwen, voorwerpen; er stroomden nieuwe
mensen van buiten toe; niets en niemand had nog maar iets
uit te staan met het Clarice of de Clarices van vroeger; en hoe
meer de nieuwe stad zich triomfantelijk installeerde op de
plaats en de naam van het eerste Clarice, des te meer zij bemerkte dat zij zich van haarverwijderde,dat zij haarverwoestte
( ...) Ondanks de trots op haar nieuwe decorum, voelde zij zich

steunpunten die sinds i januari 2008 fuseerden tot FARO —

diep in haar hart een vreemde, onsamenhangend, een

startte in mei 2006 een reflectietraject op dat de naam
`Lamotgesprekken' meekreeg. Samen met de ploeg van het
Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen wou Culturele Biografie

indringster. En zie, daar werden de brokstukken van de eerste
pracht die gered waren en aangepast aan meer duistere
behoeftes opnieuw verplaatst; nu werden ze bewaakt onder
glazen stolpen, opgesloten in vitrines, gelegd op fluwelen

"WAT IS ERFGOED?"

ERFGOED IS ...

Vlaanderen immers de platgetreden paden van het erfgoedbegrip verlaten. Daarbij werd ook uitdrukkelijk de vraag gesteld
wat erfgoed betekent en kan betekenen in andere sectoren
(die niet per se rechtstreeks of bewust met erfgoed omgaan).
Even terug naar het verhaal van de stad Clarice. In haar lange
bestaan, zo schrijft Calvino, kent deze stad lange periodes van
zowel grote bloei als verval. In de magere jaren komen de
Iaatste bewoners als ratten uit de kelders naar boven:

"Ze pakten alles wat van zijn plaats gehaald kon worden
en plaatsten het ergens anders, met een heel ander doel:
de brokaten gordijnen gingen dienst doen als linnengoed;
in de marmeren grafurnen plantten ze basilicum; de
smeedijzeren tralies die van de ramen van de vrouwenvertrekken gerukt waren, dienden om kattenvlees te roosteren op met ingelegd hout gestookte vuren. Opgebouwd
uit de onsamenhangende stukken van het Clarice dat

kussens, en niet meer omdat ze nog ergens voor konden dienen
maar omdat men daarmee een stad had willen herbouwen
waarvan niemand meer iets wist."
Net als de (bewaakte en geredde) brokstukken van de eerste
pracht van Clarice, heeft cultureel erfgoed tal van betekenissen,
die in tijd en ruimte verschuiven. Veel meer dan de betekenis
van het cultureel-erfgoedbegrip (in een handzame definitie)
voor eens en altijd te betonneren, wilden de initiatiefnemers
van de Lamotgesprekken de discussie opentrekken. Daarvoor
werd een trajectbegeleider en een gepaste, zij het `aftastende'
methodologie gezocht. De Lamotgesprekken hadden immers
geenszins de intentie om een bestaand(e) erfgoeddiscours of
-canon te legitimeren. Een ad-hocstuurgroep selecteerde de
leden van de kerngroep die aan de hand van een paar heel erg
open, brede thema's het gesprek met elkaar aangingen.

geen dienst meer deed, kreeg het Clarice van de overlevenden een vorm, vol krotten en hutten, besmette goten,

"DE ERFGOEDSECTOR MOET

konijnenhokken. En toch was er van de oude pracht van
Clarice bijna niets verloren gegaan, het was er nog alle-

MINDER TERREIN OPEISEN EN MOET

maal, alleen op een andere manier gerangschikt, maar
niet minder voldoend aan de eisen van de bewoners."

MEER TERREINEN BEINVLOEDEN"
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Foto: Bart Van der Moeren.
Erfgoeddag

"BETEKENIS BEGINT BIJ INTERPRETATIE"

De kerngroepleden kwamen uit de meest diverse maatschappelijke sectoren: beleid, ICT, ecologie, podiumkunsten, religie,
reclame, architectuur, politiek, enzovoort. De rode draad in het
profiel van deze divers samengestelde groep was niet zozeer
hun vertrouwdheid met en/of interesse in cultureel erfgoed,
dan wel het feit dat ze bewezen hadden op een competente
en creatieve manier te kunnen reflecteren. Het resultaat van
hun denken werd op een zogenaamde klankbordgroep
teruggekoppeld met een dertigtal erfgoedwerkers, die wel
vertrouwd waren met de dagelijkse praxis van archieven,
documentatiecentra, erfgoedevenementen, erfgoedcellen,
monumenten en musea.
Gezien de grote gelaagdheid, bevlogenheid en de vele boeiende
meanders van de Lamotgesprekken is dit traject onmogelijk in
zijn volledigheid te'verslaan' in een verslag(je). Het zou immers
onrecht doen aan de rijkdom van dit traject. Desalniettemin
kun je de gesprekken zo goed als helemaal reconstrueren. Bij
elk van de vier sessies werd immers een precieze neerslag van
de gesprekken gemaakt, die ook telkens aan de leden van de
kerngroep werd bezorgd. Lees de volledige verslagen, de methodiek en het eindverslag van de reeks Lamotgesprekken op
www.faronet.be (gebruik de zoekfunctie en tik in: lamotgesprekken). Het resultaat bulkt van de inspiratie en kan
bruikbaar zijn in de praktijk van erfgoedorganisaties, hetzij als
zuurstof voor de eigen reflectie, hetzij als methode. En net zoals
in het verhaal van de stad Clarice gaat het over herinneren, hergebruiken, tonen en veilig opbergen Stof tot nadenken dus.
Met dank aan Gie Goris, Isabelle Rossaert, Tri.Zone en alle
deelnemers die aan deze gesprekken hebben bijgedragen.

Zie www.faronet.be voor een volledige beschrijving van de fusie van
Culturele Biografie Vlaanderen vzw en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw tot FARO.Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.
2

Het heeft enige tijd geduurd vooraleer de doelstellingen van de Lamotgesprekken volledig uitgeklaard waren. Naderhand werden ook de collega's
van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur erbij betrokken.
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De onzichtbare steden. Amsterdam, Bert Bakker, p.loo.

De keuze van de redactie

Kan een dergelijk onderwerp,gegoten in een handboek van 452 pagina's,
voorzien van 1.483 voetnoten en voorafgegaan door
vijftien pagina's inhoudstafel, als `boeiend leesvoer' en `aanbevolen Iectuur' worden gekwalificeerd? Ja
dus. Althans voor al wie op een of andere manier begaan is met ons cultureel
erfgoed en de geest en de letter wil ach-

de publicatiedatum in het Belgisch
Staatsblad maar zij worden gekaderd,

presenteerd worden via een tentoonstellingsparcours en via omkaderende

terhalen van de juridische zorg voor dat
erfgoed, zoa Is deze in dit land tot stand
is gekomen en vandaag in voege is.
Prof. dr. Anne Mie Draye is zonder meer

geduid en toegelicht binnen zowel de
eigen geschiedenis van de juridische bescherming van ons erfgoed als binnen

presentatie- en reflectiemomenten.
De initiatiefnemers blilven hun doelstellingen getrouw door ook nu weer

de Europese richtlijnen en verordeningen. Er wordt ingegaan op definities,
beschermingsprocedures en hun rechtsgevolgen, beheer, premies, fiscale stimuli en handhaving. Kritische noten

jonge kunstenaars een platform te bieden naast gevestigde namen. De rol van
kunst in de openbare ruimte wordt mee
in discussie gesteld en ook het publiek
wordt aangespoord tot kritische (zelf)
reflectie over collectieve identiteit,
streekgebondenheid en de strijd die

DE BESCHERMING VAN HET ROEREND
EN ONROEREND ERFGOED.
WET-, DECREET- EN REGELGEVING
VAN KRACHT BINNEN HET VLAAMSE
GEWEST / DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Gent, Larder, 2007, 452 p•

de autoriteit inzake de studie over weten regelgeving in de monumentenzorg,
ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Haar standaardwerk Monumenten en
Landschappen in Belgie. Juridische aspecten dateert inmiddels al van 1993, De
bescherming van het onroerend erfgoed
(in Repertoire notarial) uit 2oo3. Met
het voorliggende handboek focust zij op
de regelgeving inzake de bescherming
van zowel het onroerend als het roerend
erfgoed binnen het Vlaamse Gewest en

—

worden niet geweerd, onder andere
waar het minder geslaagde vertalingen
van begrippen uit internationale
conventies betreft. Enkel de Conventie
van 17 oktober 2oo3 voor het behoud
van het immaterieel erfgoed, door
Belgie bekrachtigd in 2oo6, wordt om
inhoudelijke redenen buiten beschou-

Van 20 juli tot 28 september organiseert
de vzw Elementum in het Limburgse
Maasland haar derde regionale kunstevenement. Na Elementa i (2oo3) en 2
(2005) wil FantasMa o8 dit jaar Maaslanders en bezoekers doen en laten
fantaseren over de regionale identiteit.
Bestaat het Maasland wel en wat zijn
dan Maaslanders? Elementum nodigde
zestien kunstenaars (beeldende en andere) uit om hun visie te geven op wat
het Maasland is of kan of zou moeten
zijn, op de mogelijke inhoud(en) van de
Maaslandse identiteitsconstructie dus.
Een en ander zal aan het publiek ge-

hedendaagse kunstenaars daarmee
aangaan, of de worsteling die ze er
noodgedwongen mee leveren.
Alle informatie is te vinden op de site
www.elementum.be/FantasMAo8.htm .

Voor wie past voor het fake promotoerisme van Kataraktgouw maar

de Vlaamse Gemeenschap. In de inleiding wordt een beknopte, heldere uit-

wing gelaten. De tekst van het handboek werd bijgehouden tot 28 februari

eenzetting gegeven over de bevoegdheidsregeling en over de instellingen en

toch even wil genieten van een
mooi en nog relatiefrustig stukje

adviesraden die betrokken zijn bij de

2oo7. Maar tot lang na deze
versheidsdatum zal het een betrouwbare gids en naslagwerk

zorg voor het erfgoed. Geen overbodige

blijven, door de uiterst grondige

aanrader zijn. FantasMa o8 is dan

uitweiding, gezien de door de recent

en systematische uitwerking, over-

doorgevoerde Beter Bestuurlijk Beleid-

zichtelijkheid en toegankelijkheid.
[LS]

een gedroomd excuus. Maar vertel
het vooral niet verder!

hervorming gecreeerde nieuwe ad mini-

52

FANTASMA o8

stratieve structuren binnen de Vlaamse
overheid. Samen met de bondige historische schets van de erfgoedzorg in ons
land vormt deze inleiding een 'companion guide'voor wie onze over gewest
en gemeenschap verdeelde erfgoedmateries aan een buitenstaander/buitenlander poogt te verhelderen.
Het deel over de juridische bescherming
van het onroerend erfgoed is de grootste hap van het boek. Deze over het
roerend erfgoed is uiteraard korter,
gezien de nog jonge geschiedenis van
deze materie, maar daarom niet minder
acribisch en systematisch uitgewerkt.
Niet de wetteksten zelf worden afgedrukt — daarvoor wordt verwezen naar

ANNE MIE DRAYE,

tijdens de komende zomerdagen

Limburg, kan Aldeneik een echte

[RB]

Amsterdam, Universitary Press, 2008, 297p.

Op 4 juni II. verdedigde dr. Linda Duits
van het Centre for Popular Culture van
de Universiteit Amsterdam haar proefschrift over de subjectposities die
tienermeisjes anno 2008 via hun
kledingstijI als performancepraktijk in
de multiculturele samenleving innemen. Het uitgangspunt voor haar
onderzoek is de contradictie tussen
twee actuele publieke debatten over de
manieren waarop rneisjes zich kleden
en de veronderstellingen omtrent identiteit, cultuur en agency die eraan ten
grondslag liggen. Enerzijds is er het aanhoudende hoofddoekendebat, anderzijds het even controversiele fenomeen
van de onthullende kleding Cporno chique') zoals buiktruitjes, g-strings en diep
uitgesneden t-shirts (met 'cleavages').
Aan beide debatten ligt een ontkenning
van agency ten grondslag: dergelijke

Hun getuigenissen en reacties maken duidelijk dat
kledingkeuze een vorm van
bewuste, identiteitsconstruerende performance is,
waardoor de meisjes zich
identificeren met verschillende discursieve subjectposities. Die processen
verlopen sterk reflexief en zijn allesbehalve uitingen van willoze, onbewuste onderworpenheid aan dominante
rolpatronen of opgelegde voorschriften.
Duits' onderzoek gaat op een kritische
maar respectvolle wijze uit van de
manier waarop meisjes hun cultuur zelf
begrijpen en duiden. Er wordt een theoretisch model gehanteerd waarbinnen
identiteit gedefinieerd wordt als een
zelfnarratief dat door zijn subject
reflexief tot stand gebracht en onderhouden wordt. Meisjescultuur komt
daarbij breed in beeld als referentiekader, zonder de onderzochte fenomenen
a priori te verengen tot problematisch
of niet-mainstream gedrag. Tot die
meisjescultuur behoort een breed gamma aan stijlen (streetwise, tomboys

vormen van kledinggedrag zouden het
resultaat zijn van een culturele onderwerping (aan de Islam of aan de

[jongensmeisjes] versus
girly-girls
[meisjesmeisjes], kakkers, moslimmeisjes, paardenmeisjes, ...) die een waaier
aan discursieve subjectposities bieden,

tot dominant gepushte discours, ...). In
hun streven naar een min of meer
stabiele identiteitsperformance tasten

consumptiemaatschappij). Ze zouden
furore maken dankzij het klakkeloos

waar opgroeiende tieners hun performancepraktijken uit kunnen samenstel-

deze meisjes de mogelijkheden van hun
beperkte keuzevrijheid af en experimenteren ze met wisselende en gecombi-

navolgen van rolpatronen die individu-

len. Het keuzebereik en de gemaakte

ele vrijheid en autonome keuze uitscha-

keuzes zijn uiteraard wel context-

neerde subjectposities. Hun kleding is

kelen ten gunste van groepsidentiteiten.

gebonden en worden dus sterk gestuurd

een van de performancepraktijken (naast

Duits haalt deze fundamentele misvatting in haar dissertatie onderuit. Ze

door diverse invloedssferen (fa milie,

bv.taal) die daarbij ingezet worden.

leeftijdsgenoten, media) en factoren

Dit vlot leesba re proefsch rift bevat in

deed daarvoor etnografisch onderzoek
in een `witte' en een `zwarte' Amster-

(gender, leeftijd, etniciteit, sociale klasse,

zijn theoretisch kader en in de ge-

...) en door de mogelijkheden of beper-

hanteerde onderzoeksmethodiek heel

kingen die hieraan verbonden zijn (de

wat nieuwe inzichten en biedt aanzet-

financiele middelen, de geloofsover-

ten voor breder en dieper onderzoek,

damse school, waar ze via langdurige
participerende observatie een aantal
meisjes volgde in hun overgang van de

tuiging, het als gepast beschouwd

hopelijk ook in Vlaanderen.

basisschool naar de middelbare school.

gedrag, de impact van het door media

[RB]
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LINDA DUITS,

MULTI-GIRL-CULTURE.
AN ETHNOGRAPHY OF DOING
IDENTITY

zondag 26 april

2009:

Erfgoeddag

Uit vriendschap!?

Bereid je voor op een
warme' Erfgoeddag!

--> De Coordinatie Erfgoeddag
zet zich schrap om je zo goed
mogelijk op weg to zetten
"Er is niets waarvoor de natuur ons zozeer schijnt te hebben
voorbestemd als het sociale. Ook Aristotoles zegt dat de goede
wetgevers altijd meer aandacht hebben gehad voor vriendschap

Foto: Layla Aerts. Erfgoeddag
•

dan voor rechtvaardigheid. Welnu, het sociale leven vindt zijn
hoogste vervolmaking in de vriendschap. Want alle banden die
vanwege de wellust, de voordelen of om een particulier of openboar belong gesmeed en onderhouden worden, zijn in het algemeen minder mooi en edel, en minder als vriendschappen te
bestempelen in de mate waarin er een ander motief, doel en
voordeel dan de vriendschap zelf een rol in speelt."

Inschrijven is zilver, tijdig inschrijven is goud! Erfgoeddag
volgt een strikte timing. Wil je meedoen, moet je je vanaf
eind september 2008 inschrijven via www.erfgoeddag.be/
inschrijvingen. Deadline voor de inschrijvingen is onherroepelijk 15 december.
Erfgoeddag is geen opendeurdag. Alle activiteiten die op
Erfgoeddag worden aangeboden, zijn niet enkel gratis voor
het publiek, maar hebben bovendien een aantoonbare link
met het thema — in 2oo9:`Uit vriendschap!?' Een kwaliteitscomite waakt over de inzendingen en hakt, bij twijfel en na
rijp beraad, knopen door.

Michel de Montaigne (1533-1592), Frans politicus, zelfverklaard
filosoof en auteur van de gevierde Essais — probeersels waarin
"[hijzelf] de enige stof van het boek [is]"— biedt in zijn essay`Over
de vriendschap' een aantal interessante en panklare insteken
over dit fenomeen. Vrouwen, zo betoogt hij in een moeite door,
zijn allerminst voor de vriendschap geschikt, omdat zij niet de
geestelijke vermogens hebben om de vriendschap te dragen
Erfgoeddag 2009 staat in het teken van `Uit vriendschap!?' Het
is een uitnodiging aan de cultureel-erfgoedsector om na te gaan
hoe vriendschap in het verleden werd gepercipieerd, beleefd en
nagestreefd. Welke connotaties had vriendschap doorheen de
eeuwen en waren er (ongeschreven) regels waarvan je (je)
(vrienden zich) diende(n) te houden? Met welke rituelen,
gebruiken en taal ging vriendschap gepaard? En wat vertelt
vriendschap ons over onszelf, anno 2008? Sociologen hebben
het over de `geIndividualiseerde samenleving', waarvan het
sociale kapitaal zienderogen slinkt. Moeten we vrezen dat straks
virtuele vriendschappen op het wereldwijde web de plaats
innemen van doorleefde,'echte' vormen van kameraadschap en
affectie? En hoe zit het met het rijke verenigingsleven in Vlaanderen? Is (of was) vriendschap niet een van de belangrijkste
motoren van al die vrijwillige inzet, of spelen er nog andere
zaken mee? Dit zijn stuk voor stuk vragen die tijdens de negende
editie van Erfgoeddag ongetwijfeld aan bod zullen komen.

Uiteraard word je als enthousiaste kandidaat-deelnemer niet
aan je lot overgelaten. De Coordinatie Erfgoeddag voorziet een
aantal nuttige en inspirerende hefbomen:
Vriendschap is ...' een (actieve) studiedag over vriendschap
doorheen de eeuwen been — op i oktober in de kantoren
van FARO;
infosessies voor kandidaat-deelnemers en lokale coordinatoren —vanaf eind september in elke Vlaamse provincie;
• een handige themabrochure en inspiratieteksten waarmee
je zo aan de slag kunt;
• de website www.erfgoeddag.be , boordevol tips en een ha ndig overzicht met alle documentatie en nuttige informatie.
Vanzelfsprekend staat de Coordinatie Erfgoeddag ter beschikking voor elke bijkomende vraag of suggestie.
Wil je op de hoogte blijven en een uitnodiging ontvangen voor
de studiedag en/of de infosessies? Laat ons dan per kerende
(e-mail, fax, post of telefoon) iets weten. Organisaties die in
het verleden al aan Erfgoeddag hebben deelgenomen, ontvangen deze informatie automatisch.

Meer weten? Bel of mail ons. We helpen je graag verder.
COoRDINATIE ERFGOEDDAG

Het startschot voor deze hartverwarmende Erfgoeddag wordt
al gegeven op de Cultuurmarkt van Vlaanderen, die volt op

P/A FARO.VLAAMS STEUNPUNTVOOR CULTUREEL ERFGOEDVZW
PRIEMSTRAAT

zondag 31 augustus. Voor de erfgoedsector zal deze in het te-

BE-1000

ken staan van vriendschap.

T 02 213 10 81/82

BRUSSEL

I- 02 213 10 99
GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN
Erfgoeddag bestaat bij de gratie van de honderden cultureel-

IN FO@ERFGOEDDAG.BE
WWW.ERFGOEDDAG.BE

erfgoedorganisaties die enthousiast hun schouders zetten
onder een jaarlijks wisselend thema. Wie eraan wil meewerken, moedigen we uiteraard heel sterk aan. Er zijn evenwel een
paar regels waarmee je rekening dient te houden.
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Het jaar of de eeuw van de interculturaliteit?

In 2008 viel met de opening van de Olympische Spelen, waarbij onder andere een groep kinderen in de klederdracht van
`alle' etnische groepen van China het stadion binnentrad, samen met de initiatieven van de Europese Unie de aandacht
voor interculturaliteit of voor etnische constructies alvast wereldwijd op. De Europese Unie riep 2008 immers uit tot Europees Jaar van de Interculturele Dialoog en besteedde er een
veelvoud van initiatieven aan: een ondersteuning van projecten op Europese schaal, de stimulering van enkele geselecteerde nationale initiatieven, promotie van het jaar door onder
andere diverse debatten, een fotowedstrijd ... en dat toegespitst op een breed spectrum: cultuur en media, onderwijs en
wetenschap, migratie, minderheden, meertaligheid, religie,
werkplek en jeugd. Met deze aandacht voor interculturaliteit
zitten de Europese Unie en de Vlaamse overheid alvast op dezelfde golflengte.
In 2006 IanceerdeVlaams minister van Cultuur,Jeugd en Sport
Bert Anciaux het 'Actieplan Interculturaliseren voor en door
Cultuur, Jeugd en Sport" en breide er meteen enkele engagementen aan vast. In 2008 lanceerde minister Anciaux onder
andere een publiekscampagne 2 om de samenstelling van bestuursorganen, commissies, adviesraden en jury's meer divers
en ruimer te maken en ondersteunde hij onder andere enkele
projecten zoals de Kif Kif Awards, de oprichting van een Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen, ZebrArt
en In-fusion. 3
De Europese Unie en de Vlaame initiatieven gaan voluit voor de
erkenning van een cultureel divers Europa. Op haar gelegenheidswebsite www.interculturaldialogue2oo8.eu schrijft de EU:
"De uitbreiding van de Europese Unie, de liberalisatie van
de arbeidswetgeving en globalisering hebben het multiculturele karakter van veel landen vergroot. Het aantal

SE PTEM BER 200 8

talen, religies, etnische en culturele achtergronden op het
continent is daardoor toegenomen. Als gevolg hiervan
speelt de interculturele dialoog een steeds belangrijkere

4

Het laatste decennium lijken diverse sectoren te zijn wakker
geschud over de noodzaak aan een nieuwe omgang met de
interculturele samenleving. Waar tot in de vorige eeuw de
aandacht eerder gericht was op integratie en migratieproblematiek, lijken begrippen als Interculturaliteif en `diversiteit'
nu veel meer als een `normaliteif te worden beschouwd, althans op beleidsniveau en op wetenschappelijk vlak.
Tussen theorie en praktijk ligt echter nog een hemelsbreed
verschil. Enerzijds vertrekt de beleidsmatige aandacht van uit
het gegeven dat de interculturele dialoog maakbaar is en resultaat — zoals bijvoorbeeld toenadering—zal hebben.Verschillende hedendaagse onderzoekers spelen hierin een klare rol.
Zij plaatsen het perspectief van een kunstmatige opdeling van
groepsgrenzen of de verwachting dat aandacht voor interculturaliteit leidt tot een positieve interculturele dialoog, onder
kritiek. Zij pleiten eerder voor een wetenschappelijke en realistische omgang met dit gegeven. Bijvoorbeeld: tot wanneer iemand als migrant wordt beschouwd en vanaf welk punt niet
meer kan worden onderzocht op historische tendensen en
heeft vaak te maken met diverse factoren: machtsrelaties,
nieuwe migratiestromen in de kijker waardoor langer aanwezige groepen minder opvallen, ... 4 De Leuvense filosoof Rudi
Visker leert bovendien een wijze les door te stellen dat interculturaliteit bespreekbaar maken, niet noodzakelijk hoeft te
leiden tot een groter begrip. Begrip hebben voor en begrijpen
zijn voor hem verschillende noties. 5 Je hoeft niet noodzakelijk
iemand te begrijpen om hem of haar te respecteren.
Anderzijds komt interculturaliteit door deze beleidsinitiatieven tijdelijk prominenter in de aandacht maar is het afwachten welke blijvende impact er zal overblijven na afloop van
dergelijke stimulansen. In de praktijk zien we immers een
breed spectrum aan initiatieven en organisaties: van organisaties die menen dat diversiteit hen niet raakt, over goedbedoelde acties die vertrekken van een opdeling in etnisch-culturele
groepsgrenzen, tot organisaties die interculturaliteit incorporeren binnen een bredere visie op diversiteit.

rol bij het cultiveren van de Europese identiteit en het Europees burgerschap. Het Europees Jaar van de Interculturele

De toegenomen beleidsaandacht en de publieke aandacht zullen wellicht effect ressorteren op en binnen organisaties die
een inhaalbeweging willen maken. Aan hen de uitdaging om
dit verder structureel op te nemen in hun werking en te plaat-

Dialoog erkent dat de grote culturele diversiteit van Europa een uniek voordeel biedt. Het zal iedereen die in Europa

sen binnen een breder perspectief op diversiteit. Een etnischculturele achtergrond kan uiteraard zeer betekenisvol zijn, of

woont stimuleren om de voordelen van ons rijke culturele

kan een uitgangspunt zijn voor een inhaalbeweging (kansen

erfgoed te gaan ontdekken, evenals de mogelijkheden om

creeren), maar mag niet als een enkele invalshoek en focus

van verschillende culturele tradities te leren."

worden gebruikt. Een mens is meer dan zijn achtergrond.

--->

Foto cover en foto links: Jongens van jeugdwerking
Eldorado brachten voor het kortfilmproject Identify me/you
volgens een zelf gekozen route hun wijk, de Vierde Cite van
Winterslag, in beeld. © FARO

In haar artikel `Gewoon normaal' in dit derde nummer vanfaro
beschrijft Linda Duits bijvoorbeeld de manier waarop meisjes
op en over de drempel van de puberteit in Nederland hun cultuur begrijpen. In plaats van te vertrekken van een vooringenomenheid, zoals in de media vaak gebeurt, over wie deze
meisjes zijn, wat ze doen en wat dat zou moeten betekenen,
vertrekt de auteur vanuit de betekenisgeving van de meisjes
zelf. Centraal in haar onderzoek staat de vraag hoe meisjes
zichzelf positioneren in de multiculturele samenleving. Dat levert enkele verrassende inzichten op.
Infusion, een project over cultureel erfgoed en diversiteit in
ziekenhuizen met als een van de hoofddoelstellingen het smeden van een lokaal netwerk tussen erfgoed- en migrantenorganisaties, vertrekt van een gelijkaardige complexiteit. Niet
etnisch-culturele grenzen vormen de criteria, wel de mogelijkheid voor de betrokkenen om op verschillende manieren op de
zeven grote thema's in te haken: als moeder, als patient, als
jongere, als iemand met een etnisch-culturele achtergrond, als
een inwoner van een bepaalde stad of buurt,...
FARO hanteert eenzelfde werkwijze bij andere projecten omtrent interculturaliteit. Binnen Identify me/you, een samenwerkingsverband met Heemkunde Vlaanderen, het Centrum voor
Beeldexpressie en drie jeugdhuizen, maken enkele jongeren uit
een multiculturele wijk in drie steden zelfstandig een kortfilm
over de beleving van hun identiteit in hun buurt. De voorlopige
resultaten zijn erg interessant. Zo tonen de Genker jongeren
een mix van invloeden (jong zijn, verbonden met hun buurt, de
omgang met vrienden en ouders, een etnisch-culturele affinitelt, muziek- en sportvoorkeuren,...) waarbij hun identiteit nooit

zoomt in op de dagdagelijkse omgeving van kleuters en hun
familie. Een prentenboek en een didactisch lespakket voor
scholen zullen daarbij zowel aandacht besteden aan hun hedendaagse interculturele leven als aan andere vormen van diversiteit, respect voor elkaar en cultureel erfgoed.
Een grote uitdaging ligt tot slot bij organisaties (en de publieke opinie) die menen dat interculturaliteit in het bijzonder (als
vorm van diversiteit) niet aan hen besteed is. Problematisch is
de vereenzelviging van de gehanteerde canon met `typisch
Vlaams erfgoed', `wat van Vlaamse bodem komt', het `eigene',
het bude'. In Nederland woedt een hevige discussie over wat
tot de Nederlandse canon behoort en wat aan leerlingen moet
worden overgedragen — en, minstens even interessant, wat
niet Kees Ribbens stelt zich daarbij terecht de vraag in hoeverre de als algemeen aanvaarde historische canon geent is op
een realistische geschiedschrijving en of die wel rekening
...

houdt met de multicultureel samengestelde samenleving. Die
geschiedschrijving is niet voor iedereen herkenbaar aangezien
ze wordt gevoed door een dominante visie.7 De resultaten in
Vlaanderen van het Alpha-onderzoele uit 2002 en het onderzoek over Erfgoededucatie in het Vlaamse Onderwijs9 uit 2oo7
stelden het al even scherp: kerken en begijnhoven zijn voor de
meesten we! erfgoed, moskeeen en het Suikerfeest zijn dat
(nog) niet. Nochtans ontstaat elke vorm van erfgoed niet plots,
maar is het telkens het resultaat van een voortdurende evolutie en migratiebeweging.
Laat ons hopen dat de aandacht voor een realistische omgang

eenvoudig valt te typeren als typisch etnisch-cultureel.
Kif kif en shouf shouf, een project naar aanleiding van het Jaar

met interculturaliteit niet stopt bij het einde van dit Europees
Jaar van de Interculturele Dialoog — of bij het einde van een

van de Kleuter6 door FARO in samenwerking met een Antwerpse basisschool gelegen in een multiculturele omgeving,

beleidsperiode — maar dat deze inspanningen de voorbode
vormen van een duurzame tendens.

Zie www.interculturaliseren.be .
2

www.iedereenkanzetelen.be , een campagne van Bert Anciaux voor meer diversiteit in de advies- en bestuursstructuren, is hiervan een voorbeeld.

3 Voor een overzicht van de acties zie www.interculturaldialogue2oo8.eu .
4 Leen Beyers bijvoorbeeld onderzocht in haar doctoraat ledereen Zwart hoe het komt dat Polen en Italianen van de eerste generatie in Genk-Zwartberg als etnisch
gesegregeerd werden beschouwd en pas later als tweede of derde generatie een betere sociale status verwierven en hun etiket als migrant en ondergeschikte
verloren. Ze onderzocht deze evolutie aan de hand van de geschiedenis en de impact van de mijnindustrie in Zwartberg op het ontstaan en de evolutie van de buurt,
de impact van het verenigingsleven en van de manier van samenleven op straat en in de winkel: L. BEYERS, ledereen zwart. Het samenleven van nieuwkomers en geves-

tigden in de mijncite Zwartberg, 793o-799o. Amsterdam, Aksant, 2oo7.

5

R. VISKER,

Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit. Amsterdam, SUN, 2oo5.

6 Zie www.ond.vlaanderen.be/jaarvandekleuter.

K. RIBBENS,

K. RIBBENS,

'Het schijnbare houvast van een nationale historische canon. Geschiedenis en identiteit in de multiculturele samenleving', Kleio, 47

`Geschiedenis stopt niet bij de landsgrens', verschenen in diverse Nederlandse dagbladen, 2oo5. K. RIBBENS, `De vaderlandse canon voorbij? Een

multiculturele historische cultuur in wording', Tijdschrift voor geschiedenis, 4 (2004),
8 M. JACOBS & J. WALTERUS,

P.52o.

Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het actuele lokaal historisch, yolks- en heemkundig landschap in Vlaanderen (project "Alpha").

Brussel, VCV, 2002.
9 S. VAN DER AUWERA,

goed/VIOE, 2oo7.

A. SCHRAMME & R. JEURISSEN, Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog. Brussel, CANON Cultuurcel/Kunsten en Erf-
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7 Zie bijvoorbeeld:

Topstukkendecreet

I

Leon Smets'

Topstukken en
sleutelwerken
--> Pense-bete van een Vlaams beschermingsbeleid roerend erfgoed
Met de recente aankoop door de Vlaamse Gemeenschap van het
schilderij Kinderen aan het ochtendtoilet van James Ensor werden voor het eerst de bepalingen van het Vlaamse Topstukkendecreet over de aankoopplicht naar de letter toegepast. Het
kunstwerk in privebezit, dat in verkoop zou worden gebracht en
daardoor Vlaanderen dreigde te verlaten,figureert sinds 2007 op
de last van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belong. Daardoor is de voorafgaande toelating tot verkoop of export verplicht. Weigert de Vlaamse Gemeenschap deze toelating,
dan verbindt ze er zich toe het werk aan te kopen tegen de Internationale marktwaarde. En zo geschiedde. Het gebeuren kreeg
uitgebreid aandacht in alle media. Kenners beschouwen het
doek als een hoogtepunt in Ensors oeuvre, de kunstenaar zelf
noemde het een mijIpaal in zijn ontwikkeling. De aankoopprijs
heette correct en redelijk to zijn. Waardoor de soms meesmuilende commentaren op de aankoopgeschiedenis van Adriaen
Brouwers Oude man in een kroeg en het boegeroep over het vertrek van het Gruuthuse-handschrift naar Den Haag verstomden.
Sinds 2004 werden er door de Vlaamse Gemeenschap negen uitzonderlijke aankopen van topwerken en -collecties verricht,
waarvan slechts een binnen het kader van het Topstukkendecreet. Vanuit welke beleidsratio is deze succesrijke aankooppolitiek — vergeleken met de periode voor 2oo4— uit te leggen?

Het Topstukkendecreet, officieel het `Decreet houdende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk
belang', dateert van 24 januari 2003 en regelt de bescherming

geheugen, een schakelfunctie, een ijkwaarde of een bijzondere
artistieke waarde (zie afbeelding stroomdiagram).
Een dergelijk lijstensysteem — dat ook in Duitsland en Nederland in gebruik is — biedt een aantal belangrijke voordelen tegenover het zogenaamde categorieensysteem, dat in een aantal la nden, zoa Is onze buurlanden Frankrijk en Groot-Brittannie,
gehanteerd wordt. Een eerste voordeel betreft de rechtszekerheid, zowel voor de eigenaar, de handelaar als de overheid.
Deze rechtszekerheid is het gevolg van het duidelijke statuut
dat cultuurgoederen hierdoor krijgen. Staat het op de topstukkenlijst, dan is het cultuurgoed beschermd. Zo niet, dan is het
niet beschermd, tenzij het behoort tot de cultuurgoederen die
integrerend deel uitmaken van een beschermd monument, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, zoals beschreven in het `Decreet tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten' (3 maart 1976.) Verder vergt een lijstenbenadering weinig bureaucratie en Ieidt
het tot een minimale ontwrichting van de kunsthandel. Nadeel is dan weer dat mogelijk belangrijke cultuurgoederen,
waarvan het bestaan of de aanwezigheid in Vlaanderen bij de
overheid niet bekend zijn, buiten de bescherming van een dergelijk lijstensysteem vallen en bijgevolg zonder enige belemmering uitgevoerd zouden kunnen worden.
Voorwaarde voor opname in de topstukkenlijst is dat de cultuurgoederen zich in Vlaanderen bevinden, in de decreettekst
omschreven als: het Nederlandse taalgebied, of instellingen
die gevestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uit-

van het roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven omwille van
zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische,
artistieke of wetenschappelijke betekenis. Met dat doel wordt
een lijst opgesteld van zeldzame en onmisbare cultuurgoederen — de topstukkenlijst — waarop de wet van toepassing is.

sluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Cultuurgoederen die zich in andere, onder andere federale instellingen in Brussel en in het Franse taalgebied situeren, komen niet
in aanmerking voor opname in de topstukkenlijst. In Brussel is
de federale overheid bevoegd, in Wallonie de Franse Gemeenschap. De nationaliteit van de maker of kunstenaar of de her-

Enkel de `zwaargewichten', die beantwoorden aan de strenge
cumulatieve selectiecriteria `zeldzaam en onmisbaar', worden

komst van het cultuurgoed speelt daarbij geen rol. In eerste instantie wordt bij de term 'cultuurgoederen' vaak aan
kunstwerken gedacht, maar naast kunstwerken gaat het onder

TOPSTUKKENDECREET2

SEPTEMBER 2008

op de lijst van dit roerend cultureel erfgoed geplaatst. Zeldzaam betekent dat er zich uiterst weinig andere gelijke of ge-

6

andere ook om archeologische objecten, resten van monumen-

lijksoortige voorwerpen of verzamelingen in dezelfde staat in
Vlaanderen bevinden. Onmisbaar betekent dat het voorwerp

ten, archieven, meubelen, fossielen, etnografica, textiel, gedrukte werken, manuscripten, oude machines et cetera. De term

of de verzamelingen minstens een van de volgende vier eigenschappen bezit: een bijzondere waarde voor het collectieve

`cultuurgoed' heeft binnen dit kader — terecht overigens — een
heel brede betekenis. De samenstelling van de topstukkenlijst

James Ensor, Kinderen aan het ochtendtoilet 0886).
Museum voor Schone Kunsten Gent. Foto: Hugo Maertens
SABAM — Belgium 2004

gebeurt op advies van de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed (de Topstukkenraad) die zich daarvoor
baseert op door experts opgestelde `proeflijsten', voorbereidende studies per deelgebied. Op i september 2008 waren er
203 individuele voorwerpen en dertien verzamelingen van
topstukken beschermd. De opstelling van de topstukkenlijst is
en blijft een work in progress.
Voor de topstukken gelden beschermingsmaatregelen inzake
fysische ingrepen, en voor deze objecten kunnen restauratiesubsidies aangevraagd worden. Die subsidies kunnen tot maximum
8o % van de kosten voor conservatie en restauratie belopen.
Een topstuk kan niet buiten Vlaanderen worden gebracht zonder voorafgaande toelating van de overheid. Dit gaat zowel
om tijdelijke (bijvoorbeeld voor een tentoonstelling) als definitieve uitvoer (bijvoorbeeld door een verhuis of verkoop). Deze
toelating wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd. Deze toelating kan niet worden geweigerd zonder dat de Vlaamse overheid zich engageert tot aankoop van het voorwerp tegen de
marktwaarde en dit binnen een redelijke termijn.

DE PROEFLUSTEN
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Sinds 2003 werden er diverse proeflijsten opgesteld:

• de allereerste proeflijst `schone kunsten 17e eeuw' leidde
tot de opname van vijfenzestig stukken en negen verzamelingen in de topstukkenlijst
maart 2005);
• de proeflijst `schone kunsten 19e en 20e eeuw' resulteerde
in de opname van achtentachtig objecten in de Iijst (26
a pril 2007);
• op 29 augustus 2007 werd de collectie architectuurtekeningen Van Herck—Carolus Borromaeuskerk (205 tekeningen) in de topstukkenlijst opgenomen;
• de proeflijst `muzikaal erfgoed vOOr 1600' verrijkte de Iijst
met zevenentwintig objecten en twee verzamelingen (29
augustus 2007);
• op io maart 2008 werd een eerste reeks `archivalisch en
documentair erfgoed' in de Iijst opgenomen. Het ging
daarbij om drieentwintig stukken. De opname in de Iijst
van enkele grotere (deel-)archieven is gepland, maar kan
slechts gebeuren na inventarisatie;
• op 10 maart 2008 werd ook de tekeningencollectie James
Ensor van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen in de Iijst opgenomen (614 tekeningen);
• de proeflijst 'etnografisch erfgoed van religieuze instituten in Vlaanderen' leverde een hoogst interessant beeld
op van de collecties antropologisch erfgoed bij religieuze
ordes, maar leverde geen voorstellen op tot opname in de
topstukkenlijst;

• in 2008 werd ook de lijst Aflaamse Primitieven' goedgekeurd en voorlopig opgenomen in de topstukkenlijst (negenentachtig objecten en een verzameling, bestaande uit
zeventien panelen).
Drie proeflijsten wachten nog op behandeling door de Topstukkenraad: twee proeflijsten `kerkelijk erfgoed' en de proeflijst `Collectio Academia Antigua, Leuven'. Vier opdrachten tot
opstelling van proeflijsten zijn lopende:Industrieel erfgoed',
`muzikaal erfgoed na i600rschone kunsten 16e eeuw' en een
vervolgopdracht `documentair en archivalisch erfgoed'.

DE CRITERIA
Een roerend goed of een verzameling met een archeologische,
cultuurhistorische, historische, a rtistieke of wetenschappelijke
betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap kan op de topstukkenlijst geplaatst worden indien het beantwoordt aan de selectiecriteria `zeldzaam' en `onmisbaar' (cumulatief). Voor collecties gelden dezelfde criteria, met dien verstande dat het
vaak de onderlinge samenhang is van de objecten die tot de
verzameling behoren, die het belang van de collectie uitmaakt.
Op die manier is het mogelijk dat een collectie in de Iijst opgenomen wordt, terwijI elk stuk afzonderlijk uit die collectie op
zich een geringer belang heeft en op zich niet voor opname in
de lijst in aanmerking zou komen.
`Zeldzaam' betekent dat er weinig andere gelijke of gelijksoortige voorwerpen of verzamelingen in dezelfde staat in de
Vlaamse Gemeenschap aanwezig zijn. Unieke voorwerpen of
verzamelingen voldoen uiteraard per definitie aan dit criterium. Zo bijvoorbeeld het enige gekende kunstwerk in Vlaanderen van een kunstenaar van wie het oeuvre binnen de kunstgeschiedenis een belangrijke plaats inneemt. Mooie voorbeelden
zijn het beeldhouwwerk O. L. Vrouw met Kind van Michelangelo (Brugge, Kerk O.L.Vrouw) en het schilderij Jacopo Pesaro
-

-

door paus Alexander VI aan H. Petrus getoond door Titiaa n (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen).
De notie zeldzaamheid is echter duidelijk ruimer dan dit en
moet worden begrepen in verhouding tot het geheel. Zo moet
—om in de kunstensector te blijven —zeldzaamheid ge.interpreteerd worden in verhouding tot de totaliteit van het oeuvre
van een kunstenaar. Een werk kan binnen dit kader zeldzaam
zijn qua thematiek, qua periode, qua techniek, qua artisticiteit
et cetera. Van een kunstenaar kunnen (en moeten) op die manier om uiteenlopende redenen diverse werken in de lijst van
beschermde voorwerpen opgenomen worden.

Antifonarium Tsgrooten (75244
Universiteitsbibliotheek Gent

`Onmisbaar betekent dat het voorwerp of de verzameling
minstens een van de volgende vier eigenschappen bezit: een
bijzondere waarde voor het collectieve geheugen, een schakelfunctie, een ijkwaarde of een bijzondere artistieke waarde.
— Debijzondere waarde voor het collectieve geheugen' houdt
in dat het voorwerp of de verzameling een duidelijke herinnering is aan onder meer personen, instellingen, gebeurtenissen of tradities die belangrijk zijn voor de cultuur, de geschiedenis of de wetenschapsbeoefening van Vlaanderen.
Zo bijvoorbeeld het schilderij Het interieur van de JezuIetenkerk, thans de Sint Carolus Borromeuskerk. Dit werk is een
-

-

van de vrij zeldzame, gesigneerde en gedateerde werken
van Willem Schubart van Ehrenberg, een -17e-eeuws Antwerps schilder, gespecialiseerd in architectuurstukken (Antwerpen, Rubenshuis). Het schilderij beeldt minutieus het
interieur uit van de Antwerpse JezuTetenkerk zoals het er
oorspronkelijk uitzag voordat het meubilair verloren ging in
een fatale brand in 1718. Zo ziet men op de achtergrond van
dit schilderij meesterwerken van Van Dyck en Rubens uitgebeeld: op het hoofdaltaar kan men Rubens' altaarstuk De
Wonderen van de heilige Ignatius van Loyola, de patroon heilige van de kerk, bemerken. Het schilderij is bovendien uniek
omdat het op marmer is geschilderd, wat niet enkel een
weinig gebruikelijk en kostbaar materiaal is, bovendien is
het een expliciete verwijzing naar het oorspronkelijke interieur dat overladen was met marmer. Ook in objecten waar
een miraculeuze betekenis aan wordt toegekend, kan men
de bijzondere waarde voor het collectieve geheugen toekennen. Nog een laatste voorbeeld: het in de Universiteitsbibliotheek Gent bewaarde manuscript Hs 76593(9): Hippoliet van Peene, de Vlaamse Leeuw, de handgeschreven eerste
versie (a utograaf) van de tekst van 'de Vlaamse Leeuw' (22
julii847). De auteur was onder meer mede-oprichter van de
Minard te Gent (eerste Nederlandstalige schouwburg in
Belgie) en schreef vele toneelstukken.
— De `schakelfunctie' betekent dat het voorwerp of de verzameling een relevante schakel vormt in een ontwikkeling die
belangrijk is voor de evolutie van de kunst, de cultuurgeschiedenis, de archeologie, de geschiedenis of de wetenschapsbeoefening.
Een object met een schakelfunctie toont een essentiele
fase of omwenteling in het oeuvre van een kunstenaar, van
een school of stijI of van een ontwikkeling in de weten-

aan kunstwerken waarvan de opdracht bekend is zodat zij
in tijd of ruimte geplaatst kunnen worden en aan kunstwerken met een nieuwe iconografie. Binnen het wetenschappelijk erfgoed kan men denken aan een wetenschap-
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schap. Men kan bijvoorbeeld denken aan het eerste werk
waarin een kunstenaar een nieuwe richting en stijI inslaat,

Flowchart (versie 4) : selectiecriteria voor topstukken in het Vlaamse Topstukkendecreet (o.b.v. decreet, art. 3, §1 en ontwerp uitvoeringsbesluit, art. 2)
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Een bijzondere waarde voor het
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Flowchart ontwikkeld voor onderzoeksproject "Oplijsting roerend cultureel erfgoed in het kader van het topstukkendecreet"
Ufsia, Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw en Rubenianum - auteur: Nadia Koeck
Flowchart versie 4 (juli 2003)

pelijk instrument dat voor een revolutionaire omwenteling
in de wetenschapsbeoefening heeft gezorgd. Zo bewaart
men bijvoorbeeld in het Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen (Gent) het oorspronkelijke laboratorium van Professor Kekule, de onderzoeker die aan het
begin stond van het inzicht in de samenstelling van de organische stoffen. Een ander concreet voorbeeld is de spinmachine Mule Jenny (Museum voor Industriele Archeologie en Textiel, Gent), een van de zeldzame in Vlaanderen
bewaarde spinmachines uit de periode van de eerste industriele revolutie.
Een object of een kunstwerk kan echter ook om veel minder
`herdische' redenen een schakelfunctie hebben, zoals bij-

voorbeeld een kwalitatief mediocre sculptuur, die echter
een van de weinige is die ons nog rest uit een voor het overige quasi verdwenen sculptuurproductie. Geen roemruchte sculptuur dus, wel een Iaatste band met een voor de rest
quasi verdwenen erfgoed en als dusdanig een belangrijke
`schakel' tussen die vroege productie en de latere, beter bekende sculptuurproductie.
— De parameter 'ijkwaarde' houdt in dat het voorwerp of de
verzameling een belangrijke bijdrage vormt in het onderzoek of de kennis van andere belangrijke voorwerpen in de
SEPTEMBE R2008

kunst, de cultuur, de archeologie, de geschiedenis of de we-

van zijn oeuvre kan toeschrijven en dateren. Het kunstwerk
levert zo een belangrijke bijdrage in de kennis en het onderzoek van andere belangrijke voorwerpen. In de technische
wetenschappen herkent men de ijkfunctie bijvoorbeeld in
objecten die de basis vormen van de wetenschappelijke beschrijvingen van andere objecten.Voorwerpen en verzamelingen dus die als `toetssteen' funge(e)r(d)en binnen het
wetenschappelijk onderzoek.
— Tot slot is er de 'bijzondere artistieke waarde'. Deze parameter duidt op het artistieke belang van het voorwerp of de
verzameling in vergelijking met de gekende kunstproductie. Een concreet voorbeeld is het Zilveren sierstel van Peter
Paul Rubens: lampetkan en schotel, vervaardigd door Theodoor Roegiers in 1635-1636 (Antwerpen, Rubenshuis, bruikleen van de Koning Boudewijnstichting): het betreft een
zilveren siervaatwerk van uitzonderlijke kwaliteit dat aan
Peter Paul Rubens heeft toebehoord en altijd in zijn nalatenschap is gebleven,tot aan de verkoop ervan in december
1999. Het werd gekocht door Belgische verzamelaars die
het werk aan de Koning Boudewijnstichting schonken.
Sinds 2001 wordt het als bruikleen tentoongesteld in het
Rubenshuis. In wetenschappelijke, kunsthistorische kringen omschreven als behorend tot "het beste van het beste
van het Antwerps zilver uit de 17e eeuw."

tenschap. De ijkwaarde is een typisch wetenschappelijk criterium. Bij kunstwerken stemt de ijkwaarde bijvoorbeeld
overeen met (het enige) gedateerde en/of gesigneerde

Een `topstuk' moet dus zeldzaam en onmisbaar zijn. Bij de toepassing van deze criteria speelt de geografische oorsprong van

kunstwerk van een meester op basis waarvan men de rest

het object geen rol.

Oude man in een kroeg van Adriaen Brouwer (17 e eeuw).

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

INTERNATIONALE CONTEXT
Met het Topstukkendecreet van 2003 was Vlaanderen — op lerland na (National Cultural Institutions Act, 2007) een van de
—

laatste in het peloton voor het uitvaardigen van beschermingsmaatregelen voor het roerend cultureel erfgoed, kaderend binnen internationale aanbevelingen en conventies, en
binnen de EU-regelgeving. De Franse Gemeenschap van Belgie
werkt op dit ogenblik aan de uitvoeringsbesluiten van een eigen decreet (Decret du ii juillet 2002 relatif aux biens culturels
mobiliers et au patrimoine immateriel de la Communaute Francaise). Ook de Duitstalige Gemeenschap bereidt een decreet
voor de bescherming van het roerend erfgoed voor.
Bij de oprichting van de Europese Gemeenschap voorzag het
Verdrag van Rome van 25 maart 1957 onder andere het vrij verkeer van goederen, maar liet een afwijking toe waar het de
bescherming van het nationaal historisch, archeologisch en
artistiek patrimonium betreft. Met het wegvallen van de douanecontroles aan de binnengrenzen van de Europese Unie in
1992 rezen dan ook problemen op het vlak van de afdwingbaarheid van deze nationale beschermingsmaatregelen. Daarom werden er nieuwe verordeningen ingevoerd (nr. 3911/92
van de Raad van 9 december 1992) betreffende de uitvoervergunningen. In Belgie leveren de gemeenschappen deze vergunningen of voor de uitvoer van bepaalde categorieen van
cultuurgoederen. De Europese verordening is sinds i april 1 994
van toepassing, negen jaar voor de inwerkingtreding van het
Vlaamse Topstukkendecreet.
Zoals eerder vermeld opteerde de Vlaamse Regering voor het
systeem van oplijsten van beschermde voorwerpen en collecties, in tegenstelling tot het werken met categorieen zoals in
verschillende Europese landen in voege is. Een kort overzicht
van de situatie in onze buurlanden.
NEDERLAND
Het dichtste staat onze wetgeving bij deze van Nederland. Ook

niet tot een aankoop leidt (bijvoorbeeld omdat de overheid
niet genoeg fondsen kan verzamelen om het goed aan te kopen), kan de uitvoer niet meer worden geweigerd.
DU1TSLAND
In Duitsland regelt een federale wet van 5 augustus 1955 (Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung) de
bescherming van het cultuurbezit. Ook hier wordt een lijstsys-

daar wordt uitgegaan van een lijst van beschermde objecten
en verzamelingen die een bijzondere cultuurhistorische of we-

teem met een vergunningsysteem gecombineerd. De samenstelling van de Iijst van beschermde goederen behoort er tot
de bevoegdheid van de Ldnder en niet tot die van de federale

tenschappelijke betekenis hebben (Wet van i februari 1984 tot
Behoud van Cultuurbezit). De wet is van toepassing op voorwerpen die eigendom zijn van particulieren, verenigingen en

staat. Voor de plaatsing op de lijst worden twee onderling afhankelijke criteria gehanteerd: het goed moet deel uitmaken
van het Duitse cultuurbezit en de uitvoer ervan moet een aan-

stichtingen. De criteria voor de plaatsing van voorwerpen op

zienlijk verlies betekenen voor dit cultuurbezit. In principe komen enkel goederen in privehanden in aanmerking voor de

de lijst zijn `onmisbaarheidi en `onvervangbaarheid'. Voor de
(definitieve of tijdelijke) uitvoer van op de lijst geplaatste goederen is een voorafgaande toelating vereist van de minister

Iijst. De uitvoer van op de Iijst voorkomende goederen is af-

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De uitvoervergun-

hankelijk van de toelating van de federale minister van Binnenlandse Zaken, die een beslissing neemt na een bijzondere

ning kan worden geweigerd indien door de uitvoer "de teloor-

commissie te hebben gehoord. In geval van weigering bestaat

gang van het voorwerp voor het in Nederland aanwezige cul-

geen wettelijke aankoopverplichting of voorkooprecht in

tuurbezit te duchten is". Een weigering van een vergunning

hoofde van de staat, noch heeft de eigenaar recht op vergoe-

geldt van rechtswege als aanbod van de staat tot aankoop van

ding. In de praktijk proberen de federale en Iandelijke overhe-

het beschermde voorwerp door de staat, tegen de met de po-

den een billijke regeling te treffen met de eigenaar als die om

tentiele koper overeengekomen verkoopprijs. Als het aanbod

financiele redenen verplicht is te verkopen.
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Liber Floridus

(1727).

Universiteitsbibliotheek Gent, Hs.

92

FRAN KRUK
Frankrijk kent drie categorieen van culturele goederen: goederen in vrije circulatie, goederen onderworpen aan uitvoercontrole en goederen die als `nationale schatten' gekwalificeerd
worden. Nationale schatten zijn beschermde voorwerpen of
archieven, en andere voorwerpen die van wezenlijk belang zijn
voor het nationaal erfgoed omwille van hun band met de geschiedenis, kunst of archeologie. De definitieve uitvoer van nationale schatten is verboden. De staat kan geen voorwerp beschermen zonder de toestemming van de eigenaar en zonder
hem hiervoor behoorlijk te vergoeden.

weigeren van een uitvoervergunning. Ook de uitvoer van werken van levende kunstenaars kan worden geweigerd.Wanneer
een vergunning vereist is, wordt het voorwerp in kwestie verwezen naar een expert-adviseur. Deze zal het object beoordelen aan de hand van de drie Waverley-criteria, zijnde: een speciale band met de geschiedenis en de gemeenschap van het
Verenigd Koninkrijk, uitzonderlijk esthetisch belang, of uitzonderlijke betekenis voor de studie van een bijzonder domein van
de kunsten, het onderwijs of de geschiedenis. Als het object
beantwoordt aan een van deze criteria wordt de zaak verwezen naar de Reviewing Committee on the Export of Works of

err
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GROOT-BRITTANNiE
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In Groot-Brittannie is de regeling gebaseerd op een Act of Parliament vani939. Het Britse regime is niet op een lijst, maar op
categorieen gebaseerd. Diverse categorieen van culturele goe-

12

deren mogen enkel geexporteerd worden mits een voorafgaande toelating door de Secretary of State for National Heritage afgeleverd is. In 1952 werd een adviesorgaan opgezet (het
zogenaamde Waverley committee) om de Secretary of State te
adviseren bij het nemen van een beslissing tot het verlenen of

Art, die de Secretary of State adviseert of een vergunning moet
worden verleend, dan wel of het afleveren ervan opgeschort
moet worden voor een bepaalde periode (meestal zes maanden) om de staat, of een andere publieke of privekoper binnen
het Verenigd Koninkrijk, de kans te geven (en de nodige fondsen in te zamelen) om het werk aan te kopen tegen de marktwaarde (fair market price). Als er geen koper bereid wordt gevonden een aanbod te doen, wordt de vergunning verleend en
mag het voorwerp het land verlaten.

J, Lucas d'Heere, Theatre de tous les peuples et nations de la terre
avec leurs habits et ornaments divers, tout anciens que modernes
(16e eeuw). Universiteitsbibliotheek Gent, Hs. 2466

de geschat. Het werd door de Vlaamse overheid in 2007 in de

Nadeel van een categorieensysteem — zoals bijvoorbeeld ook
in landen als Spanje, Portugal, Italie en Griekenland gehanteerd wordt — is dat het, zeker als de categorieen uitgebreid
zijn, veel meer bureaucratie vereist en minder duidelijk aangeeft of een cultuurgoed al dan niet onder de beschermingsmaatregelen valt, de kunsthandel bemoeilijkt en vaak ook ge-

Verenigde Staten aangekocht en `naar huis gebrachf.Pierrot et
Squelette en jaune werd, even a Is het zopas verworven Kinderen
Gan het ochtendtoilet, in bruikleen gegeven aan het Gentse
Museum voor Schone Kunsten en werd ondertussen ook opgenomen in de topstukkenlijst.

paard gaat met een verregaander inperking van de rechten
van de eigenaar. Dit laatste leidt dan weer tot een illegale handel en een parallelle zwarte markt die de resultaten van de beschermingswetgeving in belangrijke mate ondermijnt.

overheid in 2007 een van de laatste omvangrijke privecollecties van dans-, straat-, en kermisorgels uit de eerste helft van

Met de aankoop van de collectie-Ghysels verwierf de Vlaamse

de 20 e eeuw in Belgie. Het is de bedoeling om deze verzameling (deels of geheel?) in de topstukkenlijst op te nemen. Deze
collectie speelt vanaf 12 oktober 2008 ten dans op de vierkante
binnenplaats van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Jubelpark). Een ander voorbeeld van dergelijk
proactief beleid is de aankoop, op i februari 2008, van het Antifonarium Tsgrooten. Noch de Koninklijke Bibliotheek, noch de
Koning Boudewijnstichting konden of wilden het werk aankopen, zodat de Vlaamse overheid zich meer en meer profileert
als 'buyer of last resort'. Het Antifonarium werd in bruikleen gegeven aan de erfgoedbibliotheek van de Gentse Universiteit.
Met de hierboven vermelde aankoop van een aan Adriaen
Brouwer toegeschreven paneeltje, te bezichtigen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, toont
2008 de verdiensten van een proactief beleid dat de peripetie
van het Gruuthuse-handschrift van het jaar voordien naar de
achtergrond verdrijft.

SLEUTELWERKEN

voeren, een categorieensysteem in combinatie met een groot
respect voor de individuele eigendomsrechten. De vrees dat de
toepassing van een dergelijk systeem tot een al te grote bureaucratie zou leiden — zeker voor een kleine regio als Vlaanderen — leidde tot de uiteindelijke keuze voor een lijstensysteem.

PROACTI EF
Parallel met het Topstukkendecreet — de opstelling van de topstukkenlijst is onvermijdelijk een werk van lange adem —spoort
een proactief beleid van verwerving van uitzonderlijke werken
of verzamelingen. Dit houdt in dat de Vlaamse minister van

De regeling-Sleutelwerken is nauw verstrengeld met dit proactieve topstukkenbeleid. Waar in het proactieve beleid het
object en het belang van het object op zich centraal staan,
vertrekt de regeling-Sleutelwerken vanuit de opbouw van de
collectie van de individuele Vlaamse musea, archieven en erfgoedbibliotheken: bij de uitbouw van hun collectie worden de
cultureel-erfgoedinstellingen geconfronteerd met de hoge
marktwaarde van stukken die een essentiele sleutelfunctie
hebben voor hun collectie. De verwerving van dergelijke `sleutelwerken'voor hun collectie is voor deze instellingen onhaalbaar. Het is dan ook daar dat de Vlaamse Overheid voor de
`collectie Vlaanderen' (het geheel van de publieke cultureelerfgoedcollecties in Vlaanderen) het verschil kan maken. Cultureel-erfgoedorganisaties met een internationale of lande-

Cultuur ernaar streeft om belangrijk erfgoed aan te kopen dat

lijke uitstraling kunnen binnen de regeling-Sleutelwerken

voldoet aan de inhoudelijke criteria voor opname in de topstukkenlijst, maar om diverse redenen — bijvoorbeeld omdat

aankoopvoorstellen indienen. Indien mogelijk wordt het voor-

het werk zich niet in Vlaanderen bevindt — niet rechtstreeks in
de lijst opgenomen kan worden. Zo bijvoorbeeld het werk Pier-

gestelde werk aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap en
vervolgens in langdurige bruikleen gegeven aan de erfgoedinstelling in kwestie.

rot et Squelette en jaune (1893) van de hand van James Ensor.
Het schilderij (38 x 48 cm) stamt uit de meest creatieve perio-

Bij de aankoop van het eerste sleutelwerk in 2004 werd geen

de van Ensor en werd ook door de schilder zelf zeer naar waar-

stukkendecreet. Dat gebeurde pas bij de aankoop van het

beleidsmatige link gelegd met het toen pas ingevoerde Top-
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Dat waren de redenen om in 2003 — toen het Topstukkendecreet gestemd werd —voor een lijstensysteem te kiezen. De a ndere optie was om een categorieensysteem `Engelse stijl' in te

tweede sleutelweek, Provacar, van Panamarenko (2oo5). In de
aankoopargumentatie voor een sleutelwerk wordt van dan af
het topstukkengehalte van het werk getoetst: voldoet het
werk aan de criteria `zeldzaam' en `onmisbaar'? Alleszins wordt
in de communicatie vooral het gegeven dat een `topstuk' — begrijp: een stuk dat aan de inhoudelijke criteria voor opname in
de topstukkenlijst voldoet — werd aangekocht, sterk uitgespeeld, waardoor het wezenlijke onderscheid tussen de concepten `sleutelwerk' en `topstuk' in het Vlaamse erfgoedbeleid
de lezer dreigt te ontgaan.
Veel sleutelwerken zijn topstukken en omgekeerd. Dit is uiteraard logisch: topstukken zullen, net omwille van hun belang,
quasi altijd ook sleutelwerken zijn voor collecties. En omgekeerd zullen sleutelwerken voor collecties vaak ook `topstukkwaliteiten' in de zin van het Topstukkendecreet hebben.
In het beleidsdiscours over topstukken en vooral over de sleutelwerkenregeling blijft het principe van subsidiariteit van de
Vlaamse Gemeenschap en de andere actoren, in het bijzonder
de steden en provincies als inrichtende machten van vele erfgoedinstellingen in Vlaanderen, een belangrijke inspiratie.
Waar de Vlaamse Gemeenschap bij de collectieopbouw van de
`collectie Vlaanderen' haar beleid zal focussen op taken en verantwoordelijkheden die niet door de andere overheden of het
bevoegde gezag van de erfgoedinstellingen ingevuld (kunnen)
worden, zullen de steden, gemeenten en provincies als bevoegd gezag of als ondersteunende / subsidierende overheid
een belangrijke rol spelen voor hun erfgoedinstellingen. Deze
zullen zich evenzeer voor de uitdaging geplaatst zien om hun
collectiebeleid ter harte te nemen en een (pro)actief verwervingsbeleid te voeren, alvorens de waarde van de beoogde objecten of verzamelingen de pan uitrijst.

VERWERVINGSLUST
Binnen de regeling-Sleutelwerken werden de voorbije jaren
de volgende stukken en archieven door de Vlaamse Gemeenschap verworven:
— 2oo4: Christus aan het volk getoond (1885), tekening van
James Ensor, in bruikleen gegeven aan het Museum voor
Schone Kunsten Gent;
— 2oos: Provacar (1967), installatie van Panamarenko, in
bruikleen gegeven aan het MuHKA, Antwerpen;

— 2oo6: Pense-Bete (1964), van Marcel Broodthaers, in bruikleen gegeven aan het SMAK, Gent;
— 2oo6: glazeniersarchief Capronier (182o-i9o9), in bruikleen
gegeven aan het KADOC, Leuven;
— 2oo8: Antifonarium Tsgrooten, 16e-eeuws Gregoriaans
koorboek uit de abdij van Averbode, in bruikleen gegeven
aan de erfgoedbibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent;
— 2oo8: Oude man in een kroeg (niet gedateerd), schilderij van
Adriaen Brouwer, in bruikleen gegeven aan het KIVISKA.

HET BUDGET
De budgetten voor de aankoop van topstukken en sleutelwerken fluctueren sterk. In het jaar 2oo8 beliep het totale budget
voor deze aankopen een uitzonderlijke 4,2 miljoen euro.
De bedoeling is om in 2009 het topstukkenfonds operationeel
te maken via de opname van een eerste dotatie voor dit fonds
in de begroting 2009. Het exacte bedrag van deze eerste dotatie moet nog worden vastgelegd.

TERUGGAVE
In het topstukken- en sleutelwerkendebat spreekt men haast
onvermijdelijk in termen van superlatieven. Dat neemt niet
weg dat de betekenis van het erfgoed voor de gemeenschap er
in belangrijke mate een is van betrokkenheid en gemeenschapsbelang. Enigszins in de luwte van het Vlaamse erfgoedbeleidsinstrumentarium zijn er de Europese legistieke instrumenten en richtlijnen, zoals de EEG-richtlijn betreffende de
teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze
buiten het grondgebied van de lidstaat zijn gebrachts, sinds 28
oktoberi996 omgezet in een gelijknamige Belgische wettekst.
In de slipstream van de toenemende maatschappelijke aandacht voor cultureel erfgoed worden lokale erfgoedbeheerders
en bestuurders zich sterker bewust van de betekenis van het
(lokaal) erfgoed voor de gemeenschap en van hun verantwoordelijkheid hierin. Zowel voor het erfgoed dat er nog is, als voor
wat verdwenen is. Het is geenszins denkbeeldig dat erfgoedbeheerders deze wettelijke mogelijkheden zullen aanwenden
om gerechtelijke stappen te ondernemen teneinde werken terug te vorderen van de door hen als wederrechtelijke bezitter
beschouwde (buitenlandse) houder. Zelfs als het niet om topstukken gaat, maar omwille van de waarde van het cultuurgoed voor de plaatselijke gemeenschap.
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Met dank aan Hans Feys en Koen Van Muylem van het Agentschap Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Gemeenschap.
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Voor de tekst van het Topstukkendecreet, de topstukkenlijst, de samenstelling van de Topstukkenraad en andere informatie, zie: www.topstukken.be .

3

Bron: toelichting uitvoeringsbesluit Topstukkendecreet, d.d. 5 december 2003.

4 Zie www.antifonarium-tsgrooten.be voor meer informatie en een gedigitaliseerde versie.
5 Richtlijn 93/7 van de Raad vani5 maarti993, zie: http://europa.eu/scadplus/leg/n1/1vb/Inoi7b.htm.

ARTIBUS PATRIAE
Commentaar door Jan Van der Stock'

Jan Van der Stock

De biotoop van het 'roerend erfgoed' is de laatste decennia niet
meer alleen voorbehouden voor academische en museale cenakels. En dat is, op het eerste gezicht,een redelijk nieuwfenomeen.
Maar is dat wel zo? Al in Psalm 16, toegeschreven aan koning
David zelf; zingt de psalmist: "0 heer..., Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij ... Hoe bekoort mij mgn erfdeel." lk zal niet de geschiedenis vertellen van de historische evolutie van het erfgoedconcept. Hoewel dat een boeiend verhaal zou opleveren, want
de historie van de omgang met het erfgoed onthult veel over de
plaats waar mensen zichzelf gesitueerd zien in de wereld en in
de geschiedenis.
Laat ik me beperken tot de vaststelling dat het roerend erfgoed in de cultuurpolitiek van de jonge Belgische natie, in de
loop van de 19e eeuw, een centrale rol speelde. De oprichting in
de jaren '30 en '4o van de 19e eeuw, van de Koninklijke Bibliotheek als hoeder van het uiterst fragiele perkamenten en papieren patrimonium, en van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten in Brussel zijn daar goede voorbeelden van. Handenvol geld werden er door de overheid besteed, enorme fortuinen,fabelachtige bedragen zijn neergeteld voor het verwerven
van allerhande topstukken. Daarnaast deden soms visionaire
en vooral steenrijke amateurs en kunstliefhebbers veel meer
dan hun spreekwoordelijke duit in het zakje. In Antwerpen bijvoorbeeld had de Maatschappij ter volledigmaking van het
Antwerpsch Museum met de bevlogen zinspreuk 'Artibus Patriae' als voornaamste doelstelling om via het gericht verwerven van topstukken van oude Antwerpse meesters, het vooropgezette concept van de Antwerpse Schildersschool te
realiseren.Verscheidene aankopen werden echter duidelijk in-

gegeven door tijdsgebonden intilities en vele van de kunstwerken waarvoor dan werd gevochten, hebben vandaag al
lang niet meer de kunsthistorische waarde van toen. Het blijven uiteraard stille en uiterst waardevolle getuigen van een
steeds evoluerende omgang met het verleden. Het waren
vooral (om een heel lang verhaal heel kort te maken) wijs kennerschap en voorzichtig overleg, en op de eerste plaats een
uiterste discretie, gekruid met een grote portie al dan niet romantisch patriottisme en de nodige dosis geluk, die mee aan
de basis lagen van de grootste Belgische, Vlaamse en lokale
openbare collecties.
De nationale cultuurpolitiek voorzag niet alleen in het verwerven van roerend patrimonium. Naar het model van buitenlandse voorbeelden werkend — uiteraard — met toenmalige
organisatieconcepten en volledig gekaderd in het ongebreidelde optimisme van het naoorlogse Belgie werd er ook gestreefd naar een institutionele verankering van de bescherming van het nationaal kunst- en oudheidkundig bezit. In 1948
werd in Brussel het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium opgericht, een van onze befaamde federale wetenschappelijke instellingen, waar de verzamelde expertise en
een gecoordineerde actie tot een betere studie en bescherming van het erfgoed moesten leiden. En hoewel op de werking van verscheidene federale instellingen veel gegronde kritiek kan worden gegeven, moeten we vaststellen dat Belgie
vanaf het midden van de vorige eeuw in principe met de nodige werkinstrumenten uitgerust was om een modern, evenwichtig en bedachtzaam roerend-erfgoedbeleid te realiseren.
De Belgische instellingen genoten en genieten nog steeds een
internationale faam. Maar met de overheveling van de culturele materies naar de Gemeenschappen bleven de federale
wetenschappelijke instellingen onthoofd achter, of beter`ontlichaamd'.Momenteel overleven ze als een soort anachronistische getuigen van een ver verleden en wachten ze of tot de
Belgische Gemeenschap eindelijk oplossingen vindt voor de
pijnlijke en vaak beschamende situatie. Totnogtoe echter is
het structurele contact van de federale instellingen met de
Gemeenschappen op zijn zachtst gezegd, zwaar verstoord. En
dit is meteen een van de cruciale problemen van het erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en van het topstukkenbeleid in het bijzonder: de rampzalige vervreemding van onze
eigen instellingen.
Richten we de blik nu even naar het Topstukkendecreet zoals
dat op 15 januari 2003 door het Vlaamse Parlement werd goedgekeurd. Op het eerste gezicht is dit uiteraard een lovenswaardig initiatief, want voor Vlaanderen is het roerend cultureel
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patrimonium zonder enige twijfel een uiterst belangrijke
grondstof. Het heeft in haar totaliteit niet alleen een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde, maar ook een
toeristische en dus commerciele. Dat de Vlaamse Gemeenschap structurele maatregelen neemt om die niet onuitputtelijke grondstof te beschermen en er voorzichtig mee om te
springen, is dan ook vanzelfsprekend. De vraag is of de maatregelen die werden uitgewerkt, wel de meest doeltreffende zijn.
Tegen het zogenaamde Topstukkendecreet zijn immers nogal
wat bezwaren te opperen, die ik jaren geleden al meer dan
eens heb geformuleerd. Mijn reserves blijven grotendeels geldig, maar vandaag, na enkele jaren looptijd, nuanceer ik ze
met graagte.
De kritiek situeert zich op verschillende vlakken. Op de eerste
plaats zijn er enkele cultuurwetenschappelijke argumenten. Er
wordt een beperkte lijst opgesteld van de zeldzame en onmisbare kunstwerken in Vlaanderen waarop het Topstukkendecreet van toepassing zal zijn. Dat veronderstelt dat men een
dergelijke lijst kan opstellen. En daar ben ik helemaal niet van
overtuigd, wel integendeel. Nog steeds niet. Bovendien situeert het echte probleem van het erfgoed zich absoluut niet op
het topstukkenniveau, maar op het niveau van de dagdagelijkse omgang met het kunstpatrimonium. Op het niveau van
de structurele inbedding van de totaliteit van het roerend erfgoed, of beter: het gemis aan een inbedding.
Keren we even terug naar de lijst'. Op die lijst staan kunstwerken die in principe verkoopbaar zijn. Dus geen werken die
reeds door andere wettelijke bepalingen beschermd zijn en
het grondgebied niet mogen verlaten, en die daardoor voorwerp zijn van conservatieprogramma's. Het decreet stipuleert
dat prive-eigenaars en -bewaarplaatsen van beschermde voorwerpen geheim zullen worden gehouden. Toch moet de lijst'
in het Staatsblad worden gepubliceerd. De geheimhouding is
dus uiteraard niet vol te houden. Veronderstel dat het Oud Archief van de Antwerpse Sint-Lucasgilde op de lijst zal staan (en
dat zal zeker zo zijn, het staat er ondertussen misschien al op),
dan weet elke eerstejaarsstudent Kunstgeschiedenis dat dit
archief in de kluis ligt van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en (prive-)eigendom is van de Hogeschool Antwerpen. Mijn ander voorbeeld (dat ik jaren geleden voortdurend aanhaalde) is ondertussen door de feiten
ingehaald: het zogenaamde Gruuthuse-handschrift (waarin
het beroemdste Nederlandse middeleeuwse vers staat opgetekend: "Egidius, waer bestu bleven?") beyond zich, zoals elke
beginnende Germanist wist, in een Vlaamse prive-collectie.
"Volgens de laatste geruchten", (zei ik toen),"zit het op dit moment echter at lang veilig en wel in een kluis in Parijs. En zoals
u weet, is Parijs de hoofdstad van Frankrijk en ligt Frankrijk niet
in Vlaanderen." Ondertussen is het manuscript aangekocht
door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. (Een goede zaak

denk ik, want Den Haag heeft het handschrift integraal op het
net gezet en Den Haag is, laten we eerlijk zijn, vlak bij de deur).
In tegenstelling tot onroerend goed is roerend erfgoed meestal klein en gemakkelijk en zeer snel te transporteren. Laten we
ons daar vooral geen illusies over maken.
In het decreet wordt verder gestipuleerd dat de Vlaamse Gemeenschap een exportvergunning voor een stuk op de lijst
kan weigeren, maar dat de overheid dan wel een redelijk
tegenbod moet doen en het stuk aan marktwaarde verwerven. Het concept `marktwaarde' is eigenlijk een heel moeilijk
begrip; het is een beetje te vergelijken met de dagprijs van
verse vis. De marktwaarde (bijvoorbeeld bij verzekering van
een kunstvoorwerp voor een tentoonstelling) wordt immers
bepaald door de prijzen van recente veilingen van gelijkaardige stukken. Dus: de prijs die geboden wordt, is de huidige
marktwaarde. Die politiek kan (naar ik vrees: nog steeds) leiden tot een regelrecht fiasco. Op de eerste plaats, maar dit
even terzijde, zal de prijs toenemen, precies omdat een stuk op
de lijst staat. Zo werkt de kunstmarkt nu eenmaal. Tenzij we
dus een fonds kunnen samenstellen dat nog maar in de buurt
komt van de onuitputtelijke financiele middelen van laten we
zeggen, het Getty Museum of van de sjeik van Katar, is onze
lijst niet meer dan een handig boodschappenlijstje voor de Internationale kunsthandel. Eigenlijk zeggen we met ons lijstje:
in principe zijn deze stukken te koop. Dames en heren, doe een
bod. Uiteraard zal de Vlaamse Gemeenschap dit bedrag niet
kunnen ophoesten en binnen een redelijke termijn zal de uitvoervergunning toch worden afgeleverd. Op de keper beschouwd kan de lijst met de topstukken dus een rebel gevaar
inhouden voor de bescherming van het erfgoed.

BESLUIT
Mijn besluit luidt als volgt: op dit ogenblik beschikt Vlaanderen niet over een internationaal erkend instrument dat op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze het erfgoedbeleid kan
sturen. Daarnaast is er geen economische biotoop die het voor
eigenaars interessant maakt stukken aan de Vlaamse Gemeenschap of te staan. Zo is er nog steeds geen wettelijke erfenisregeling waarbij aan de Gemeenschap erfenisrechten
kunnen worden betaald in de vorm van kunstwerken. Die wetenschappelijke en economische structuren, en dat is een essentieel element van mijn stelling, zijn echter wel aanwezig in
de landen waar het topstukkenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap aan wordt getoetst. Om het in voetbaltermen te
zeggen: we proberen internationaal te spelen, maar onze
jeugdwerking staat nog niet op punt. En dan spreek ik nog niet
over de notie `nationale trots', die bijvoorbeeld in Frankrijk en
zeker in Engeland en de Verenigde Staten een essentiele drijfveer is om erfgoed aan muses te schenken.
Gezien het primordiale belang voor Vlaanderen van de totaliteit van het erfgoed, dat vaak nog wordt bewaard op de plek

waarvoor het is gemaakt, ware het bovendien beter om een
veel strenger werkinstrument te hanteren dan een tijdsge-

Topstukkendecreet vandaag. Het proactief topstukkenbeleid
waarbij de Vlaamse minister van Cultuur ernaar streeft om

bonden en min of meer willekeurig opgestelde restrictieve
`Lijsf. Over Jan Van Eyck zal geen onenigheid bestaan tussen

belangrijk erfgoed aan te kopen, dat voldoet aan de inhoudelijke criteria voor opname in de topstukkenlijst, maar om di-

de kunsthistorici, maar wel over Cornelis Schut bijvoorbeeld.

verse redenen niet rechtstreeks in de lijst kan worden opgeno-

("Cornelis wie, zeg je?"). We kunnen aan de `Lijsf zien welke
collegae in de commissies zaten.

men, is een goede zaak en verdient alle steun. Ook de
regeling-Sleutelwerken is een werkbaar beleidsinstrument
gebleken. Meerdere cruciale werken werden via deze weg voor

Het is naar mijn oordeel niet alleen essentieel dat het beleid
erop is gericht een wetenschappelijke, economische en museale biotoop te creeren waarin kunstwerken (en de eigenaars)
zich thuis voelen. Het is zeker zo belangrijk dat in principe elk
kunstwerk dat publiek toegankelijk is of het zou kunnen worden, in aanmerking moet kunnen komen voor aankoop of con-

de Vlaamse Gemeenschap verworven, flexibel inspelend op
het aanbod, maar vertrekkend vanuit reele hiaten in de verzamelingen. Bij een verdere staatshervorming zal echter vooral

servatie- en restauratiesubsidies. Over de precieze modalitei-

de EEG-richtlijn betreffende "de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van
de lidstaat zijn gebracht", een richtlijn die sinds 28 oktober

ten moet telkens aan de hand van enkele richtinggevende
criteria het debat worden gevoerd. Een netwerk van specialisten moet hierbij als rechter optreden.

1996 is omgezet in een gelijknamige Belgische wettekst, een
steeds prominentere rol gaan spelen. Er zijn in de Brusselse
federale collecties immers nogal wat werken die manifest
geen eigendom zijn van Belgie

Hoewel een groot gedeelte van mijn bezwaren overeind blijft,
wil ik toch graag nuanceren over de concrete werking van het

Wordt dus vervolgd

Hij is directeur van Illuminare - Studiecentrum voor miniatuurkunst (K.U.Leuven) en titularis van de Van der Weyden Leerstoel - Paul & Dora Janssen. Momenteel is hij
ook curator en voorzitter van het organisatiecomite van de tentoonstelling Rogier van der Weyden7400-1464 - De Passie van de Meester (M-Museum van Leuven,
2oo9). Hij organiseerde internationale tentoonstellingen in Wenen (1991), Brussel (1991), Sint-Petersburg (1996), Firenze (1996), Antwerpen (1993 en1997), en Leuven
(2oo2). Hij publiceerde daarnaast verscheidene monografieen en artikels over de geschiedenis van de grafische kunsten in de Zuidelijke Nederlanden (15-16eeeuw).
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Jan Van der Stock is hoogleraar aan de K.U.Leuven. Hij doceert er Middeleeuwse kunst, Grafische Kunsten, Iconografie, Iconologie en Algemene Inleiding tot de Kunst.
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Opinies

TOPSTUKKENDECREETVERWELKOMD?
WAT WAREN/ZIJN DE VERWACHTINGEN?

Vanuit de Koning Boudewijnstichting waren wij bijzonder verheugd dat de tot
dan bestaande lacune rond de bescherming van het roerend erfgoed een oplossing kreeg. Vlaanderen heeft trouwens in dit verband een voortrekkersrol gespeeld. Sinds twintig jaar is de Koning Boudewijnstichting actief rond het bewaren van roerend erfgoed. Door verschillende initiatieven zoals aankopen,
restauratiecampagnes en de publicatie van tien voorstellen voor de bescherming van het roerend cultureel erfgoed werd getracht het behoud en de valorisatie van het roerend erfgoed terug in de kijker te plaatsen. De fiscale voorstellen
gemaakt door de Stichting en het Topstukkendecreet ondersteunen elkaar in
een grotere bescherming van het Vlaams roerend erfgoed.

Dominique Allard
directeur bij de
Koning Boudewijnstichting

Bart De Baere
directeur MuHKA

Het is nog te weinig breed gebruikt om al te zijn `aangekomen' en daarmee verwelkomd, Iijkt me. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit decreet werd de
belangrijke traditie die Vlaanderen had, om van overheidswege kwalitatief hoogstaande hedendaagse kunst aan te kopen, stopgezet, ook al is dit zowel een
patrimoniumverhogende maatregel als tegelijkertijd steun aan kunstenaars, galerijen en producenten. Een deel van dat geld is wel naar de musea overgeheveld,
maar is daar niet meer dan een druppel geweest op de gloeiende plaat van een
al vele jaren niet-geIndexeerd budget. Zo er al mensen zijn die de beleidstechniciteit volgen en doorgronden, zullen ze daar eerder negatieve kanttekeningen bij
plaatsen, denk ik, in de zin dat de middelen van het Topstukkendecreet voor een
deel afkomstig zijn uit het stopzetten van een basisregeling die hier perfect complementair aan was en die door de (beeldende-) kunstsector als urgenter zal
worden gezien.
Zelf ben ik wel heel enthousiast over het Topstukkendecreet. Een gemeenschap
moet zo een symbolische engagementen nemen, vind ik, dat werpt veel vruchten
af; de politiek neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid als beeldvormer, als richtinggever. En ik vind het bijgevolg belangrijk dat daar sleutelwerken uit het heel
recente verleden bij zijn, om toekomst en verleden niet uiteen te laten spelen.
Wat het MuHKA betreft, was dat ene keertje bij wijze van spreken een jackpot. Er
was een aankoop voor een internationaal gezien schappelijke prijs van een belangrijk werk (de Provacarvan Panamarenko,waarmee we nu ons hele beeldendekunstverhaal symbolisch starten, de happenings van de jaren 1960 als begin van
het heden). Dat schiep echter tegelijk de omstandigheden waardoor de uitzonderlijke schenking door Panamarenko van zijn huis met inboedel mogelijk werd.
Na de trauma's uit het verleden, toen zowel een Ensor als de Merodetriptiek ons
land verlieten, kan een Topstukkendecreet alleen maar toegejuicht worden. Een
overheid die op zijn minst probeert het meest waardevolle erfgoed in eigen regio dan wel land te houden, neemt haar verantwoordelijkheid.
De verwachtingen zijn dus hoog, maar het mechanisme van het decreet zal nog
verschillende keren in actie moeten komen alvorens alle sceptici overtuigd zijn.
Een van de vragen is of het juridisch altijd haalbaar zal zijn om de werken in
Vlaanderen te houden en of er altijd wel geld in de aankooppot zit om een en
ander in allerijl aan te schaffen.

Peter Wouters
directeur Openbaar Kunstbezit
Vlaanderen

WAT BETEKENT HETTOPSTUKKENDECREET
VANDAAG; (IN HOEVERRE) ZIJN DE
VERWACHTINGEN BEANTWOORD?

Vandaag begint de Vlaamse Gemeenschap de positieve resultaten te oogsten
van haar doordachte politiek. De recente aankopen tonen het nut aan van het
Topstukkendecreet en de bijhorende lijst. Ze zijn een waar instrument dat duidelijke en objectieve prioriteiten helpt vastleggen in het aankoopbeleid. De overheid heeft nu een gedetailleerde kijk op de huidige situatie en het belang van de
kunstwerken wordt op een onbetwistbare manier vastgelegd. Dit vergemakkelijkt en versoepelt het nemen van beslissingen. Daarnaast verstrekt het Topstukkendecreet eveneens belangrijke informatie over de mate waarin de belangrijkste Vlaamse kunstwerken gevrijwaard zijn voor de toekomst, maar ook over hun
publiekstoegankelijkheid. Over wat in openbaar bezit is, hoeft men zich uiteraard geen zorgen meer te maken. Stukken in privebezit die als topstuk beschermd zijn, hebben sowieso al een potentiele koper. Hopelijk kan hun bescherming ook sensibiliserend werken en wie weet aansporen tot een of andere vorm
van mecenaat.

Welke verwachtingen? Er is een instrument om grote rampen als het verlies voor
Vlaanderen van Ensors De intrede van Christus in Brussel of kleine als het verlies
van de De Beuckelaers te verhinderen. Die verwachting was er, die is ingelost.
Daarnaast is de aankoopproblematiek ook bespreekbaar geworden en dat is een
enorme stap vooruit.

Voorts is het Topstukkendecreet een louter Vlaamse aangelegenheid en heeft
helemaal geen bevoegdheid over bijvoorbeeld de schilderijen van Pieter Brueghel en Pieter Paul Rubens die in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
Belgie hangen. Proportioneel gezien een niet te onderschatten deel van ons
openbaar kunstbezit.
Binnen de hele discussie of kunstwerken nu hier moeten blijven of ook elders
bewonderd mogen worden zie je twee stromingen: de mondialisten en de regionalisten. De eersten verwijzen naar het verleden, toen onze Vlaamse kunst ook
werd geexporteerd. Ze stellen dat je die kunst ook elders kunt bewonderen. Laat
de markt dus maar spelen; de overheid moet zich hiermee niet moeien. De regionalisten argumenteren dat een kunstwerk beter hier kan blijven want dat je daardoor ook de context van het werk beter begrijpt. Wie de Spilliaerts in Oostende
ziet en nadien aan het strand wandelt, begrijpt meteen beter het oeuvre. Ook is
het niet iedereen gegeven om zomaar naar het buitenland te gaan om die werken daar te gaan bezichtigen. Openbaar kunstbezit is dus van iedereen, maar je
kunt dit het best gaan bekijken daar waar het werd gemaakt.
Door een onderscheid te maken tussen kunstwerken komt het decreet ook op
het domein van publiekswerking. Mensen houden nu eenmaal van lijstjes en
zoals bij wijn en restaurants moedigt het de liefhebber aan om te leren het beste van het zeer goede tot goed te onderscheiden. Het decreet zet ook het eigen
kunstbezit nog eens in het licht. Vele mensen bezoeken tijdens hun vakantie in
het buitenland musea, maar komen zelden of nooit in onze eigen musea of kerken. Door topstukkenlabels uit te reiken wijst de overheid op de nabije aanwezigheid van ons toperfgoed dat in de meeste gevallen ook voor het grote publiek
te bezoeken is. We mogen ook trots zijn op die stukken en het publiek mag dat
ook weten. Wie regelmatig het Franse Beaux Arts Magazine leest, verbaast zich
over de natuurlijke trots waarmee ze hun patrimonium beschrijven. Ook bedrijven steunen er veel meer dan bij ons het Frans erfgoed. Het decreet kan ook op
dat vlak wat teweegbrengen.

Zouden het Topstukkendecreet en het erfgoedfonds van de KBS mekaar op een bepaalde manier kunnen vinden, afspraken maken, subsidiair zijn, of biedt een onafhankelijk beleid meer kansen?
Zoals eerder gezegd vinden de Vlaamse Overheid en de Koning Boudewijnstichting elkaar al twintig jaar terug op het vlak van het beschermen en het
behouden van het roerend erfgoed. Zij zijn steeds complementaire actoren geweest in hun acties. Concurrentie is altijd uit den boze geweest. Het feit dat
elke instelling zijn eigen specificiteit heeft, maar ook de goede communicatie
tussen beide, werkte dit in de hand. Kunstwerken uit de collectie van het Erfgoedfonds zoals het sierstel van Rubens (Rubenshuis, Antwerpen), de tekeningen (Prentenkabinet, Antwerpen) en terracotta's (Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Antwerpen) uit de Van Herckcollectie of nog het schilderij
Skelet bekijkt chinoiserieen van Ensor (Museum voor Schone Kunsten Gent) zijn
door de Vlaamse Gemeenschap als topstuk beschermd. Dit ervaarde de Stichting als ondersteunend.
Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting wil een voorbeeldfunctie
hebben.Ze hoopt zo de verantwoordelijken van de culturele sector aan te moedigen om zich in te zetten voor het behoud van ons roerend erfgoed. De Vlaamse
Gemeenschap heeft als overheid onder meer een subsidierende rol ten opzichte
van haar culturele instellingen, wat meer dan aanmoedigend is! Men kan over
doeltreffendheid spreken. De missie van het Erfgoedfonds is eigenlijk aanvullend
aan de actie van de Vlaamse Gemeenschap. lk durf te spreken over een bekwaam
team ten dienste van het erfgoed. Een winning team ... Never change!

Heeft het Topstukkendecreet enige invloed Op het denken over / het
beeld van de (hedendaagse) kunst en het erfgoed?
Zeker, denk ik. Dergelijke symbolische operaties prikkelen het publieke bewustzijn; ze maken veel verschil voor relatief weinig geld. Ze zorgen ervoor dat er een
echt publiek bezit ontstaat (als publiek aangevoeld bezit). Schattig, toch, dat de
burgemeester van Oudenaarde meteen met zijn Brouwers ging zwaaien? Die
symbolische meerwaarde weegt op tegen de moeilijke handelsruimte van een
minister door de vele controlesystemen die de slagkracht van zijn administratie
ondergraven. Het ligt nu aan ons als erfgoed- en beeldende-kunstsector om het
beleid duidelijk te maken dat hiermee de kous niet af is, dat er met aankopen
meerwaarde gerealiseerd kan worden, dat het momenteel de archieven zijn die
razendsnel geeconomiseerd worden, zoals eerder de topstukken, en dat je ook een
preventief beleid nodig hebt door ruime middelen voor aankopen door de musea,
van jonge en even vergeten oudere, van lokale en internationale kunstenaars.

Heeft het Topstukkendecreet enige invloed op het denken over / het
beeld van de (hedendaagse) kunst en het erfgoed?
Het heikele punt van het decreet is natuurlijk de keuze die de leden van de Topstukkenraad maken. De geschiedenis leert dat smaak en beoordeling van kunstwerken voortdurend veranderen. Zo kenden de Vlaamse Primitieven op het einde
van de 19e eeuw maar weinig bewonderaars en kon je op veilingen voor een relatief lage prijs schilderijen kopen die nu onbetaalbaar zijn. 'dem dito voor de zo
lang verguisde Pompierkunst in Frankrijk waarvan de prijzen op veilingen nu de
pan uitswingen. De keuze van de Topstukkenraad zal altijd getekend zijn door de
tijd, maar dat is niet erg. Het zal voor onderzoekers binnen honderd jaar op zijn
minst duidelijk zijn aan welke kunstwerken en erfgoed we begin 21e eeuw zoveel
belang hechtten.
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`Gewoon normaar
—> Multi-meisjescultuur in Nederland
In de afgelopen jaren zijn er—zowel in Nederland als in Vlaanderen — verschillende maatschappelijke debatten gevoerd over
meisjes. In 2005 en 2006 raakte het Nederlandse publieke debat
volledig geobsedeerd met de zogeheten `seksualisering' van de
samenleving,waarvoornamelijk meisjes het slachtoffer gedacht
van werden te zijn. Er was veel kritiek op de mode die 'pornoch iq ue'(bijvoorbeeld buiktruitjes en strings) voorschreef. De HEMA
raakte bijvoorbeeld in opspraak voor het verkopen van kinderstrings, gericht op meisjes onder de tien jaar. Een andere aanleiding voor deze obsessie was een rapport van de GGD 2 waarin
werd gesuggereerd dat tienermeisjes seks zouden hebben in ruil
voor een klein cadeautje, zoals een breezer, een alcoholhoudende
mix van frisdrank en rum. De term 'breezerseks' raakte al snel
gemeengoed en werd zelfs opgenomen in het Van Dale Jaa rboek
Taal 2007. Met al deze aandacht vergeet men gemakkelijk dat
het debat in de jaren daarvoor zich richtte op wat wellicht de
tegenhanger van seksualisering genoemd kan worden: de hoofddoek. De hoofddoekjesaffaire vond niet alleen plaats in Nederland. Ook in Belgie, Frankrijk en Duitsland werd er gedebatteerd
over de plaats van islamitische symbolen in de publieke sfeer.
Hoewel deze twee kanten nauwelijks met elkaar in verband
zijn gebracht in het maatschappelijke debat, zijn ze op drie
wijzen met elkaar verbonden. Ten eerste centreren beide discussies zich op de school, een plek waar de publieke en private
sfeer samenkomen. Ten tweede wordt in beide gevallen de
seksualiteit van meisjes aan de kaak gesteld: het gaat over te
weinig seksualiteit of juist te veel. Ten derde ligt een ontkenning van agency ten grondslag aan de twee debatten. De kledingkeuzes van meisjes worden niet beschouwd als autonome beslissingen, maar als het resultaat van onderwerping
aan de islam enerzijds of de kapitalistische consumptiemaatschappij anderzijds.
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In beide debatten wordt een aantal aannames gedaan over
wie meisjes zijn, wat meisjes doen en wat dat betekent. Deze
aannames over de identiteit, cultuur en agency van meisjes
worden echter niet empirisch onderbouwd met systematisch

tuur steeds besproken als een exclusief `wit' fenomeen, waardoor bijvoorbeeld moslima's worden uitgesloten. Om een dergelijke eenzijdige benadering te vermijden heb ik hedendaagse
meisjescultuur benaderd als een subcultuur, dat wil zeggen als
een min of meer identificeerbare groep die een min of meer
coherent pakket aan normen, waarden en overtuigingen deelt.
De subculturele benadering houdt ook in dat ik me alleen heb
gericht op meisjes. Controversiele jongenskleding (denk aan
Lonsdale) heeft een fundamenteel andere status in debatten,
omdat deze automatisch onder de vrijheid van meningsuiting
wordt geplaatst. Een vergelijking tussen jongens en meisjes
zou dan leiden tot een vergelijking van de verschillende wijzen
waarop meisjes- en jongenslichamen worden geconstrueerd,
in plaats van tot de benodigde inzichten in meisjescultuur.
Centraal in deze studie staat dus identiteit. Identiteit is geconceptualiseerd als een narratief dat reflexief wordt geformeerd
en onderhouden, en dat zich vormt door identificaties met
verschillende discursieve subjectposities. De nadruk ligt dan
ook op de dingen die een individu doet. Deze theoretische inzichten heb ik geoperationaliseerd in het concept performancepraktijk: een onderscheidende handeling waarmee
performatief een subjectpositie wordt geconstrueerd. In deze
studie heb ik me daarbij vooral gericht op stijl4 als performancepraktijk, dat wil zeggen op de rol van uiterlijk en media
in de constructie van identiteit.

ZWART WIT
Voor dit etnografisch onderzoek zijn tweeendertig meisjes
van verschillende etnische afkomst gevolgd in de overgang
van groep 8 naar de brugklas. 5 Aanvankelijk was het de bedoeling om een gemengde school te vinden die recht deed
aan de diversiteit in de samenleving. Nederlandse scholen
zijn echter steeds meer etnisch gesegregeerd en in Amsterdam zijn gemengde scholen nauwelijks te vinden. 6 Ik heb
daarom besloten om me te richten op een meer `witte' en een
meer `zwarte' school. Het doel hiervan was niet om verschillen tussen wit en zwart te onderzoeken, maar juist om ver-

onderzoek. In beide debatten kwamen meisjes bovendien zelf
nauwelijks aan het woord. Om hedendaagse meisjescultuurte
kunnen begrijpen en duiden heb ik daarom onderzoek gedaan

schijnselen die eerder als onvergelijkbaar werden beschouwd,
tegenover elkaar te zetten. 7

naar de manier waarop meisjes hun cultuur begrijpen. 3 Centraal hierbij stond de vraag hoe meisjes zichzelf positioneren

perende observatie plaatsgevonden op twee Amsterdamse
scholen. Mijn positie in de klas was er daarbij een van een aardig

in de multiculturele samenleving.

en behulpzaam `volwassen meisje': niet zozeer een van hen,

Eerst heeft er gedurende acht maanden in 2005-2006 partici-

De Nederlandse samenleving is divers en in Amsterdam is on-

maar zeker ook Been Ieraar. lk nam deel aan alle activiteiten, zo-

geveer 4o % va n de bevolking van niet-westerse afkomst. In het

als touwtjespringen in de pauze en museumbezoek. De `zwarte'

maatschappelijke debat over seksualisering wordt meisjescul-

school heb ik de Gunningschool genoemd. Deze christelijke

basisschool staat in een van Amsterdams zogeheten Westelijke
Tuinsteden, in een buurt die bekendstaat als achterstandswijk.
In deze groep 8 zaten zevenentwintig leerlingen van wie er
twee van westerse afkomst (een Nederlands, een Portugees).
Zeventig procent van de klas gaf aan moslim te zijn, dit waren
alien leerlingen van Turkse of Ma rokkaa nse afkomst. De `witte'
school heb ik de Kantlijn genoemd, een openbare basisschool
in een van Amsterdams 19e-eeuwse wijken. Hoewel deze
school tien jaar geleden nog bekend stond als zwarte school, is
de school nu, net als de buurt, verwit. Van de achtentwintig
leerlingen wa ren er vijf van niet-westerse afkomst (twee Turks,
drie Indisch/Surinaams-Indisch).
Naast observaties zijn er verschillende andere methoden gebruikt om een zo volledig mogelijk beeld van meisjescultuur te
krijgen. In groep 8 vonden semigestructureerde diepte-interviews plaats met alle meisjes. Daarnaast hebben zij een fotonarratief en een persoonlijke webpagina gemaakt. De eenendertig meisjes van de twee scholen kozen voor achttien
verschillende secundaire scholen, waardoor voortzetting van
de participerende observatie niet mogelijk was. In plaats daarvan zijn zeven meisjes op hun nieuwe school bezocht en eenentwintig meisjes in focusgroepen geInterviewd. Bovendien
hebben eenentwintig meisjes een essay geschreven over hun
eerste dag in de brugklas. De data zijn met behulp van software voor kwalitatieve data geanalyseerd aan de hand van de
codeerprocedures van de gefundeerde-theoriebenadering. 8

HET LEVEN OP SCHOOL: ROUTINES EN RITUELEN
De school is de meest prominente setting in het leven van
jonge meisjes. Niet alleen brengen zij het grootste deel van
hun dag op school door, het is ook de plek waar meisjes elkaar
ontmoeten en dus waar het grootste deel van hun sociale interactie zich afspeelt. Het leven op school wordt gekenmerkt

piano. De weekopening was iedere week een strijd tussen de
directeur en de leerlingen, met de leraren aan de zijkant als
ordebewakers. De leerlingen misdroegen zich zoveel ze konden: op de verkeerde plek gaan zitten, tegen de stoel voor hen

door een structuur van pauzes en vaste activiteiten. School begint al voor de bel gaat, op het schoolplein of in de klas, waar
de leerlingen samenkomen om te spelen (touwtjespringen,
knikkeren) of te kletsen. leder schoolplein kent een eigen hierarchie en iedere leerling kent deze indeling. Voor meisjes in
groep 8 is het belangrijk vooral niet als eerste op het plein te
zijn, omdat je dan alleen moet wachten tot er iemand komt.

aan schoppen, heel luid meezingen. De leraren hadden zichtbaar moeite om orde te houden en vaak werd meer dan de
helft van de leerlingen met straf aan de zijkant gezet of terug
naar de klas gestuurd. De weekopening leidde ook vaak tot
collectieve straf, waarbij alle groepen minder lang speelpauze
hadden. De weekopening op de Kantlijn bestond uit een kringgesprek over het weekend. De leraar informeerde terloops aan

Bovendien kan diegene lager in populariteit staan. Ook in de
klas doet het ertoe met wie je praat en naast wie je zit.
De twee onderzochte scholen verschilden sterk in benadering.
Zo liet de leraar van de Kantlijn regelmatig zijn klas alleen en

het begin van de maandagochtend of er iemand nog lets
leuks' had gedaan in het weekend. Deze terloopsheid was onderdeel van het ritueel waar de leerlingen zichtbaar van geno-

was straf een rariteit. De Gunningschool echter kende een
complex systeem van straffen. De Gunningschool was een gesloten regime, waar de nadruk lag op conventioneel leren. De
SE PT EM BE R2008

rakteriseerden. Een mooi voorbeeld hiervan is de weekopening.
Op de Gunningschool, christelijk in naam maar feitelijk voornamelijk bezocht door moslims, werd de week geopend door
een bijeenkomst voor groepen 6, 7 en 8 in de kleine aula van de
school. [en voor een werden de groepen de aula ingeleid. De
oudste kinderen namen achteraan plaats op stoelen, de jongste vooraan op bankjes. De directeur van de school las dan een
verhaal voor uit de Bijbel. Hierna moesten de leerlingen twee
of drie Bijbelliedjes zingen, door de directeur begeleid op de

ten. Gedurende drie kwartier vertelden de leerlingen over hun
weekend. Deze verhalen waren in de regel kort en gingen bijvoorbeeld over een bezoek aan oma, een slaappartijtje bij een
klasgenoot of paardrijles. De leerlingen luisterden aandachtig

Kantlijn daarentegen was een gezellige gemeenschapsschool,

naar elkaars verhalen en haakten op elkaar in. Deze bespreking

waar de nadruk lag op de eigen leef- en ervaringswereld van

van het weekend leende zich uitstekend voor identiteitsper-

de leerlingen. Deze twee verschillende identiteiten waren te-

formance: door verhalen te vertellen over wat je hebt gedaan,

rug te vinden in de routines en rituelen die de schooldag ka-

kun je tonen wie je bent.

Vlaanderen en zijn moslims: 'mooi en
meedogenloos' (Bambi Ceuppens)
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BOEH! (Baas over eigen hoofd!) is een actieplatform van diverse
allochtone en autochtone vrouwenorganisaties dat ijvert voor
de vrijheid van keuze bij het dragen van een hoofddoek.
Het platform ontstond in januari 2oo7 uit protest tegen een
beslissing van het Antwerpse stadsbestuur dat stadspersoneel
in publiekefuncties geen hoofddoek meer mag dragen.

Hoofddoekenverbod als positieve discriminatie?
(Nadia Fadil en Sarah Bracke)
donsdag 27 november 2007

Vreemd toch, hoe het journalistieke maxime van
nauwkeurigheid, feitelijkheid en grondigheid plots
• let langer Iljkt te gelden wanneer het over de
nhoofddoek - of ruimer: de islam - gaat. In De
Standaard van 27 november beweert journalist
Herman Jacobs dat de hoofddoek een 'religieus en
politiek propagandamiddel' is, en beschouwt hij diegene die daze
stelling niet delen als Imbecielen., of natevelingen die de waarheid
niet recht onder ogen durven aankijken.

Wanneer de hoofddoek onrecht met zich
meebrengt, is het een debat waardi (S. Ouald

www.bliffvanmijnhoofddoek.be

maakt. Dit benadrukken van continuIteit, coherentie en authenticiteit is een manier van omgaan met verandering. Dit
kwam ook tot uiting in de toegenomen behoefte aan roddelen. Roddel is een vorm van reflectie, op eigen handelen en dat
van anderen.

DOEN WIE JE BENT
In de vorige paragraaf heb ik de context besproken waarin

vooral als Ander aangesproken: het verschil tussen autochtone, christelijke staf en allochtone, islamitische schoolbevolking werd steeds benadrukt. Op de Gunningschool stonden
leerlingen en leraren tegenover elkaar in een autoritaire, hierarchische verhouding, terwijI de Kantlijn zichzelf als een gemeenschap presenteerde, waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kreeg.
De overgang naar het secundair onderwijs wordt algemeen
gezien als een grote stap. De overgang naar de middelbare
school betekende dat meisjes voor het eerst werden geconfronteerd met hun plaats in wat ik de `intelligentiehierarchie'
noem. In deze levensfase moeten intellectuele capaciteiten
worden opgenomen in het reflexieve zelfnarratief. Daarnaast
zijn er allerlei praktische veranderingen, zoals een grotere
school die verder van het ouderlijk huis staat. Bovendien komen deze veranderingen ook nog eens op een moment dat het
lichaam drastisch verandert en de puberteit zich aandient.
Niet alleen de leerlingen leefden het hele jaar naar de overgang toe, ook ouders en leerkrachten waren nerveus. De laatste jaren wordt er ook in de Nederlandse media steeds meer
aandacht besteed aan deze overgang en aan het nationale
plaatsingsexamen, de CITO-toets. De meisjes waren veranderd
ten opzichte van groep 8. De afname van volwassen supervisie
betekende dat ze meer tijd, ruimte en praktijken voor identiteitsperformance tot hun beschikking hadden.Voor de meeste
meisjes betekende de overgang nieuwe verbanden en nieuwe
vriendschappen. Daarnaast wordt de plaats in de populari-

identiteitsperformances tot stand komen. Maar hoe zien die
performances er nu uit en welke subjectposities worden er ingenomen? In dit onderzoek lag de nadruk op uiterlijk en media
als performancepraktijken. Door bepaalde kleren en accessoires te dragen namen de meisjes posities in op het spectrum
mannelijkheidivrouwelijkheid. Door bijvoorbeeld roze kleren
te dragen, met roze nagellak en een roze tasje worden discursieve conventies van vrouwelijkheid geciteerd. Een voetbalshirt op zijn beurt citeert mannelijkheid en is dus een manier
om de positie jongensmeisje' (tomboy) in te nemen. Het lichaam speelt hierbij een belangrijke rol: meisjes die erg groot
of wat dikker zijn, kunnen moeilijker het `meisjesmeisje' performen dan petite meisjes. Ook met huidskleur worden conventies geciteerd. Een donkere huid duidt op een niet-Nederlandse afkomst. Identiteitsperformance is dan ook niet een
bewust proces van vrije keuze. Een meisje van Marokkaanse
afkomst met een zeer lichte huid werd verteld dat ze `te wit'
was voor een Marokkaan, en daarmee viel ze gemakkelijk buiten de groep Marokkanen.
Media werden op twee manieren ingezet als performancepraktijk. Opvallend hierbij was dat er nauwelijks verschillen
waren tussen meisjes van verschillende etnische afkomst.Aan
de ene kant werden media in de klas gebruikt. Door te dansen
op muziek van bijvoorbeeld The Pussycat Dolls konden meisjes
een seksuele positie opnemen en oefenen.Aan de andere kant
werd er veel over media gesproken in de klas. Door bijvoorbeeld te praten over een televisieprogramma of een computergame dat geschikt is voor zestien jaar en ouder, kun je laten
zien dat je dit soort media-inhoud tot je neemt. Hiermee worden dan de conventies van oudere tieners geciteerd: een performance van leeftijd dus. Ook hier weer is vrijheid beperkt,
omdat toegang tot deze praktijken beperkt is. Enerzijds moet
men over de nodige cognitieve, culturele en taalvaardigheden

teitshierarchie belangrijker op de middelbare school, wat ook

beschikken. Zo kwam een (moslim)meisje op een dag naar

betekent dat er meer aandacht aan het uiterlijk wordt besteed.
In tegenstelling tot de verwachting werd de overgang achteraf

school met een nieuwe riem waarop stond `SEXX GIRL NEW
YORK'. Ze werd de hele dag 'sexy girl' genoemd, wat haar bijna

helemaal niet als radicaal beleefd. Er kan eerder van een evolu-

tot tranen bracht. Een semiotische analyse zou deze riem (het

tie dan een revolutie in het leven van de meisjes worden ge-

teken) opvatten als een performance van pornochique (het betekende). Echter, kledingkeuzes moeten altijd in context beke-

sproken. Bij het praten over de overgang haalden de meisjes
vooral veranderingen in materiele omgeving aan en benadruk-

ken worden en de intentie achter de boodschap moet worden

ten zij dat zij hetzelfde waren gebleven. Deze manier van inter-

meegewogen. Na die dag droeg het meisje de riem nooit weer.

preteren duidt op een repertoire van authenticiteit, waar het

Zij had simpelweg geen toegang tot de (taal)vaardigheden die

belang van een coherent zelfnarratief continuIteit tot norm

nodig zijn om `SEXX GIRL NEW YORK' te decoderen. Anderzijds
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De verschillen tussen deze twee manieren van de week openen laten zien hoe de scholen hun leerlingen op verschillende
wijze benaderden en zich daarmee positioneerden. De Kantlijn moedigde haar leerlingen aan om vooral reflexief over
zichzelf te praten. Op de Gunningschool werden de leerlingen
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A111
is toegang tot bepaalde performancepraktijken afhankelijk
van financiele haalbaarheid, lichamelijke beperkingen en de
beschikbaarheid van media thuis (denk bijvoorbeeld aan een
computer die met vijf broers en zussen gedeeld moet worden;
of de extra hoeveelheid media die een meisje met gescheiden
ouders tot haar beschikking heeft).
De meisjes in deze studie performden een varieteit aan subjectposities, waarbij ze soms posities afwisselden: dan weer
het streetwise meisje, dan weer het zedige meisje. Zoals echter
hierboven duidelijk werd, is er geen sprake van een proces van
vrije keuze. Dit wordt ook duidelijk wanneer we kijken naar het
begrip en de geleefde ervaring van deze posities. De meisjes
konden alleen over gender praten in termen van een dichotomie tussen man en vrouw. Zo vertelde een meisje dat ze graag
`avontuurlijke' dingen deed, maar zij kon dit alleen begrijpen
als jongensgedrag. Op een vergelijkbare manier begrepen de
moslima's de islam als fundamenteel onverzoenbaar met Nederlander-zijn. In dit begrip volgden zij het dominante vertoog
in Nederland, dat verschil benadrukt door het gebruik van termen als `tweede generatie' en de tegenstelling 'autochtoon/
allochtoon'. Nederlanderschap blijft zo een geboorterecht,
waarop immigranten (en hun nakomelingen) geen aanspraak
kunnen maken. De opstelling van de Gunningschool versterkte
dit bovendien.

gezien als een absolute bonus. Verschil moet dus niet alleen
gerespecteerd worden, maar ook gevierd. De meisjes vonden
ook dat sociale uitsluiting voorkomen moest worden. Pesten
was fout en populariteit niet iets om na te streven. Dit betekende niet dat er helemaal niet gepest werd, zoals ik vaak observeerde op school. Hoe is dat te verenigen?
Een tweede repertoire is dat van keuze. Keuze heeft bijna een
sacrale status onder de meisjes. Wanneer een beroep wordt
gedaan op keuze Chet is mijn keuze') dan wordt deze beslissing in een hogere sfeer geplaatst: het wordt een beslissing
die buiten kijf staat. Het keuzerepertoire werd bijvoorbeeld
gebruikt wanneer de meisjes over de hoofddoek spraken. Als
iemand er zelf voor kiest om deze te dragen, dan is dat lets
moois en goeds. De meisjes gebruikten dit repertoire ook bij
het spreken over seksueel expliciet gedrag in muziekvideo's.
Als een artiest ervoor kiest om op die manier zijn product aan
de man te brengen, dan moet hij/zij dat zelf weten. Dit repertoire van keuze kan ook tegen iemand werken.Zo vonden sommige meisjes het bijvoorbeeld acceptabel om iemand te pesten als deze persoon onwenselijk gedrag vertoonde waar zij

NORMEN

neoliberale subjecten zijn.9 Een andere interpretatie is dat het
een manier van controle toe-eigenen is. Vanwege hun gender
en leeftijd bevinden meisjes zich in een marginate positie. Zij
leven in een wereld waarin volwassenen de meeste keuzes
voor hen maken en waarin ouders de toegang tot bepaalde
performancepraktijken beperken. Het weinige beetje controle
dat ze hebben, wordt gekoesterd: dit is mijn keuze, hier ben ik
verantwoordelijk voor, ik ben eigenaar van mijn leven. Het keuzerepertoire kan daarom worden gezien als verzet tegen hun
gemarginaliseerde positie. Met andere woorden, de nadruk
die zij leggen op hun agency, is een manier van zichzelf als sub-

Meisjescultuur staat niet op zichzelf, maar wordt gevormd in
onderhandeling met familie, leeftijdsgenootjes en de grotere
maatschappij. De meisjes in dit onderzoek waren erg goed in
staat om dominante maatschappelijke opvattingen over gepast gedrag te reproduceren. Zo vonden veel meisjes dat hedendaagse muziekvideo's seksistisch zijn en begrepen veel
meisjes ook dat gewelddadige computerspellen een slechte
invloed kunnen hebben op jonge kinderen (daarmee doelend
op kinderen jonger dan zijzelf). Eerder haalde ik al de behoefte
aan een coherent en authentiek zelfnarratief aan. Deze behoefte vereist min of meer stabiele identiteitsperformances. lk
noem deze behoefte — die beschouwd kan worden als norm —
een Interpretatief repertoire'. Hieronder versta ik een bepaalde
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manier van spreken, waarin bepaalde termen steeds terugkomen en waarmee de meisjes de gebeurtenissen en fenomenen om hen heen ordenden en begrepen; in dit geval 'echt zijn'
en Jezelf zijn'. Naast dit repertoire van authenticiteit, onder-

zelf voor had gekozen. Het is dus niet acceptabel om iemand
te pesten omdat ze lelijk is (geen keuze) maar wel omdat ze
klikt bij de meester (wel keuze) of omdat ze haar eigen snot
opat (wel keuze). Het gebruik van het keuzerepertoire kan
worden gezien als bewijs dat hedendaagse meisjes typische

jecten legitimeren.
Tot slot is er het normaliteitsrepertoire. Meer dan wat dan ook
wilden de meisjes `normaal' zijn en deze behoefte werd sterker
in het secundair onderwijs. De meest gebruikte woorden in de
interviews en focusgroepen waren `gewoon' en `normaal', of

scheid ik drie andere interpretatieve repertoires.

soms zelfs in combinatie `gewoon normaal'. Natuurlijk is normaliteit een uiterst problematische categorie, zeker wanneer
iedereen zichzelf als normaal beschouwt. Het normale werd

Het politiek correcte repertoire is een moreel repertoire. De
meisjes gebruikten dit repertoire wanneer zij spraken over so-

onderling voortdurend geconstrueerd, bijvoorbeeld door te
roddelen over 'nerds' — de belichaming van het abnormale.

ciale uitsluiting en multiculturalisme. Alle meisjes vonden de

Meisjes zijn elkaar voortdurend aan het observeren, en op deze

multiculturele samenleving een groot goed. Opvallend was
hierbij hoe vaak ze het woord `saai' gebruikten. Een homogene

observaties wordt ook voortdurend gereflecteerd: het onein-

samenleving (een meisje van Marokkaanse afkomst gaf Ma-

dige kletsen van meisjes. Op deze manier ontwarden de meisjes gepest en goed gedrag, opdat zij dit gedrag in de praktijk

rokko als voorbeeld) werd gezien als saai en diversiteit werd

konden brengen. De meisjes wisselden repertoires of en com-

bineerden repertoires, soms op een ogenschijnlijk inconsistente manier. De repertoires moesten dus worden gebalanceerd, waardoor bijvoorbeeld de norm van authenticiteit
repertoires van keuze en normaliteit beperkt.

jeugdculturen. Deze drie opmerkelijke uitkomsten zijn het resultaat van de etnografische benadering van deze studie. In
plaats van te focussen op een aspect waarbij van tevoren al is

lk beargumenteer dat meisjes zichzelf in de multiculturele sa-

vastgesteld dat dit afwijkend of zelfs schadelijk is, is meisjescultuur als geheel onderzocht. Dit onderzoek heeft een aantal
implicaties. Het laat zien dat interactie en normativiteit essen-

menleving positioneren door een verscheidenheid van performancepraktijken te gebruiken, waar ze constant op reflecteren.

tieel zijn in het reflexief vormen van een zelfnarratief.1° Het
laat ook zien dat aan jonge meisjes wel degelijk agency toege-

Zij performen verschillende subjectposities op verschillende
momenten, maar dit is geen kwestie van keuze. Enerzijds hebben niet alle meisjes gelijke toegang tot deze praktijken; anderzijds bevordert het dominante discours bepaalde identificaties boven andere. Wat is nu de stand van zaken in de
hedendaagse meisjescultuur?
Meisjescultuur is veel alledaagser dan men zou verwachten op
basis van berichten in de media en de academie. Ten eerste is

schreven kan worden. Theoretisch wordt gesteld dat agency
zich manifesteert wanneer individuen de structuren die hen

de vermeende seksualisering niet zichtbaar bij deze groep.Ten
tweede is het leven op school veel minder digitaal dan gedacht
en voldoet deze groep niet aan de verwachtingen van de`internetgeneratie'. Ten derde is meisjescultuur veel minder geclassificeerd naar verschillende subculturele stijlen dan naar

vormen, bekritiseren." Meisjes laten zulke reflectie voortdurend zien, hoewel dit afhangt van het onderwerp, de setting
en het meisje. Dit heeft ook consequenties voor meisjesstudies, waarin meisjes — ten onrechte dus — worden neergezet
als slachtoffers van het neoliberalisme. Tot slot ligt er waarde
in de gebruikte combinatie van methoden. Door verschillende
methoden te gebruiken is het mogelijk kritisch te luisteren
naar het begrip dat meisjes hebben van de dingen die hen beinvloeden, naar hun onderhandeling van deze invloeden, en
naar hun momenten van transgressie — hoe klein en onbeduidend die soms ook mogen lijken.

Linda Duits is Universitair Docent in kwalitatieve methoden van communicatiewetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in
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9 Zie bijvoorbeeld R. GILL & J. ARTHURS, ' New femininities?', Feminist media studies, 6 (2006) 4, P.443-451.
10 Vergelijk met A. GIDDENS, Modernity and self-identity. Selland society in the late modern age. Cambridge, Polity Press,1991.
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voortdurende vergelijken (nadruk op het observeren en induceren, niet op het evalueren en deduceren), waarbij de onderzoeker zich zo weinig mogelijk laat leiden

identiteit & (de)constructie I Marc Jacobs

Identiteitsd racht
Klederconstructie
Op de allergrootste show die in 2008 plaatsvond, ontbraken klederdrachten niet. Op 8 augustus 2008 vond in het Nationale
Stadion van Bejing, bijgenaamd het Vogelnest, de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaats. Naast de meer dan
gi.000 toeschouwers en staatshoofden in het stadion volgden
vele honderden miljoenen kijkers over de hele wereld het prachtige spektakel. Naast allerlei visuele effecten, vuurwerk en buitengewone staaltjes van simultaanmuziek en -bewegen werden
mijlpalen uit de geschiedenis van het Middenrijk tot de 20 e eeuw
geevoceerd door duizenden acteurs. De harmonie tussen mens
en natuur werd door 2.008 dansers uitgebeeld. Op een reuze
aardbol brachten een Chinese en een Britse zangeres, Liu Huan
en Sarah Brightman, het officiele lied van deze Spelen (playbackend, zo bleek later). Daarna bracht, begeleid door een troep soldaten, een groep van zesenviiftig kinderen, gehuld in de klederdracht van zesenviiftig etnische' groepen in China, de
Chinese vlag binnen. Een bloemlezing van beroemde Chinese
uitvindingen volgde hierop. Vervolgens kwam de urenlange
stoet van atleten en officials, die per natiestaat opstapten, op
gang en brak de strak geregisseerde spanningsboog van het
wervelende eerste deel. Voor die prachtige show tekende filmregisseur Zhang Yimou, die vanuit heel de wereld, ook van zijn
collega's,felicitaties kreeg voor de betoverende opvoering. Yimou
had voor China een heel kleurrijke en goede beurt gemaakt:
show, spektakel en vele boodschappen: het Middenrijk in het
midden van de belangstelling.

export gericht verkoopplaatsen vind je tegenwoordig een ruimer aanbod aan voetbalshirts van diverse grote clubs: de hedendaagse kostuums die in Europa wellicht nog het meest
strijdbaar groepsidentiteiten uitdrukken of oproepen. Zo functioneert het rode shirt van de Rode Duivels — de tegenwoordig
eerder overdreven omschrijving van de Belgische voetbalploeg,

KLEEDGEDRAG EN KLEDERDRACHT

tuum Harer Majesteits onderdanen 1898-7998. 1 De bundel bevat

Hoeveel honderdduizenden mensen in Vlaanderen en Nederland lopen vandaag, aan het begin van de 21 e eeuw, op straat

een aantal bijdragen over nationale kostuums en streekdracht,
over stabiliteit en verandering, over effecten van dracht op de
mode en over de opmars van drachten in reclame tijdens en op
het einde van de 20 e eeuw.

of thuis gehuld in kledij (uit stof) gemaakt in China? Het zullen er heel, heel veel zijn, ook al zijn de meeste dragers er zich
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de Belgische Voetbalbond tijdens de Olympische Spelen van
2008, op io augustus, toegaf aan de druk (ondanks het feit dat
ze de eerste keuze hadden) om hun Chinese tegenspelers in
(communistisch) rood te laten spelen en om zelf in het wit
(van de symbolische overgave) aan te treden. Maar uiteindelijk
wonnen de jonge Belgen wel ... Het zegt veel over het relatief
geringe belang van kledij bij identiteitsconstructie in Belgie.
De Oranjeshirts waren voor de Nederlandse deelnemers aan
de Spelen (en ook bij hun supporters) in bijna alle disciplines
veel dominanter aanwezig. Klederdrachten, denken we maar
aan de Volendamse', Triese' of 2eeuwse"meisjes', zijn ook
meer prominent aanwezig in de marketing van in Nederland
geproduceerde producten of toeristische bestemmingen.
Precies in Nederland werd de problematiek van nationale of
traditionele klederdracht in het vorige decennium grondig onderzocht en gedeconstrueerd in een grote tentoonstelling en
bijbehorende catalogus: Klederdracht en kleedgedrag. Het kos-

niet steeds van bewust waar hun spullen gemaakt worden.
Nog voor ze effectief gedragen wordt, vertelt kledij een verhaal over mondialisering en over de internationale verschui-

Ad de Jong duidde de cultuurpolitieke betekenis van kleder-

vingen en verhoudingen, ook op de markt van kledingproduc-

invloeden in het discours en het denken over klederdrachten
in Nederland, onder meer bij het beschouwen van bijzondere

tie, -distributie en -consumptie. Zogenaamd typische,
streekgebonden of traditionele klederdrachten uit Vlaanderen
en Nederland, met veel kant of veel bonte kleuren, zie je nau-
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een bijnaam die in 1906 bedacht werd door een journalist van
La Vie Sportive — vandaag misschien nog het meest als vestimentair symbool voor 'Belgie'. Het is een veelzeggend feit dat

drachten in de tweede helft van de ige eeuw en het begin van
de 20 e eeuw. De Jong wees daarbij expliciet op internationale

(lokaal diverse) kledij als nationale symbolen, om het hele land

welijks in het straatbeeld. Tenzij je terecht gekomen bent in

(of de regio) te symboliseren. Hij refereerde daarbij aan internationale manifestaties, in het bijzonder de algemene wereld-

musea, vertoeft op folklorefeesten en andere koninginne-

tentoonstellingen en met name de tentoonstelling te Parijs in

dagen, of kijkt naar publiciteitsborden, reclame of postkaarten.

1867. De Zweeds-Noorse presentatie trok toen veel aandacht,

Of wanneer je snuistert in toeristenwinkeltjes en shops op

omdat de kledij niet op paspoppen maar door levende mensen

luchthavens, waar je poppetjes kunt kopen in traditionele kle-

werd gepresenteerd. Bijzonder was dat ze taferelen zoals hu-

derdracht `uit de streek', al dan niet met `traditionele kant' (te-

welijken of feesten naspeelden. Toen Nederland op de wereld-

genwoordig vaak gemaakt in ... China). Maar ook in deze op

tentoonstelling van 1878 te Parijs met levensgrote poppen in
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56 kinderen die `alle' etnische groepen in China moesten
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klederdracht uitpakte, inclusief Hindeloopersklederdracht in
een zogenaamde Hindelooperkamer, werd veel lovend cornmentaar geoogst. Dergelijke presentaties met klederdrachten

GEKOSTUMEERDE FRANSEN:
MODERNITEIT, IDENTITEITEN EN TRADITIE

werden in Nederlandse musea de daaropvolgende decennia
een succesnummer. Ze werden ook ontdekt als inzetbaar voor
nationale en politieke identiteitsconstructie, zoals in latere
tentoonstellingen en publicaties werd aangetoond. 2 Uit de publicatie blijkt ook hoe de opeenvolgende koninginnen, en
daarna koninginnedagen, een bijzondere rol speelden in de

nieuw, soortgelijk project met een reizende tentoonstelling en
een nieuw standaardwerk. Het project Des habits et nous. Vetir
nos identites is het resultaat van samenwerking tussen histo-

geschiedenis van de Nederlandse klederdrachten.
In zijn bijdrage gaat Gerard Rooijakkers in op het gebruik van
beelden van vrouwen in klederdracht in de reclame voor allerIei producten en diensten. Hij maakte duidelijk hoe vanaf het
einde van de 19e eeuw ten aanzien van het vanuit Amsterdam

Met deze bijdrage wil ik vooral de aandacht vestigen op een

rici, etnologen en museumconservatoren in Frankrijk. Zij hebben de handen in elkaar geslagen om de problematiek van
klederdrachten in diverse Franse streken te ontrafelen. Ze benaderen het fenomeen van costume regionale als "une des voles
d'entree dans la modernite". Hun aanpak komt tot op zekere
hoogte overeen met het Nederlandse project van tien jaar geleden, maar verschilt ook op diverse punten. Er wordt veel
meer aandacht besteed aan de economische geschiedenis en

vlot bereikbare Volendam ingespeeld werd op de (onder meer
in postkaarten opgewekte) verwachtingen van reizigers en
Amsterdammers die vrouwen in speciale kledij wilden aanschouwen, om dat imago gunstig te cultiveren. Meisjes in Volendammer kostuum — en, zoals Rooijakkers onderstreepte,
niet Volendamse meisjes' — konden worden ingezet voor re-

er wordt ook bewust veel verder teruggegaan in de tijd, over
de tweede helft van de 19e eeuw heen. In dit project wordt gekozen voor een (Iangetermijn-), historische, vergelijkende en
vooral kritische aanpak.
In Frankrijk zijn er in de jaren 1970,13o en '90 — op basis van
boedelinventarisonderzoek — zeer grondige studies gepubli-

clame voor jenever, kaas, cacao, treinreizen en andere producten. Ook andere fantasiebeelden, zoals `Zeeuws meisje' of de
Douwe Egberts-vrouw in Triese dracht' werkten blijkbaar. 3 Het
succes van Frau Antje in quasi-Volendammer kledij voor marketing van kaas in Duitsland is een ander sterk voorbeeld. 4 Het
hele project Klederdracht en kleedgedrag maakte in 1998 voor

ceerd over de verspreiding en de functies van kledij tijdens het
Ancien Regime. Historici zoals Daniel Roche en Nicole Pellegrin
hebben op dat terrein baanbrekend werk verricht. 6 Uit het on-

Nederlandstaligen met succes duidelijk hoe een eigentijdse,
interdisciplinaire benadering kan bijdragen tot het percipieren
van klederdracht als een culturele constructie. 5

derzoek blijkt duidelijk dat te simplistische ideeen of beelden
van eeuwenoude stabiliteit in vormen en functies genuanceerd moeten worden. De geschiedenis van kledij, ook benaderd vanuit een regionaal of lokaal perspectief, is complex en
evolueert en varieert steeds sneller, in het bijzonder in de 18e,
19e en 2o° eeuw. Met name Lethuillier benadrukt dat een cornbinatie van economische, sociaal-historische en cultuur-historische perspectieven nodig is om een fenomeen als regionale
kostuums te bestuderen. Nicole Pellegrin leverde een bijdrage
tot de nieuwe bundel in de vorm van een presentatie van de
bestaande, in het bijzondergeschreven, bronnen voor kledingsgeschiedenis. 7 Het is belangrijk zowel kritisch te kijken naar
beschikbare bronnen als er ook verantwoord, reflexief en creatief gebruik van te maken. Dit geldt zeker ook voor de collecties kledingstukken die in volkskundige musea terechtgekomen zijn, daar een eigen leven (kunnen) leiden en soms zelf
het bestudeerde fenomeen van `klederdracht in de maatschappij' sterk beInvloed hebben. Als men dieper graaft naar
de herkomst van de stukken, hun representativiteit probeert
in te schatten en de confrontatie met geschreven bronnen
niet uit de weg gaat, wordt telkens opnieuw duidelijk hoe problematisch een etiket als `populair' wel is. De bewaarde stukken in de volkskunde- en modemusea blijken vaak kleding-
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stukken van lokale elites te zijn. Verder lijken, bij nadere
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analyse, concepten a Is `streekdrachten' `regionale kostuums'
de vaak belangrijker eigentijdse boodschappen die via de kledij uitgezonden worden — over fortuin, huwelijkse staat, leefwww.frauantje.de

tijdsgroep, verhoudingen tussen families of buurten, toegang

tot bepaalde producenten, erfenissen, et cetera —te overstemmen en weg te drukken.Tenzij historici dit corrigeren en terug
inbrengen, en dus de zaak complexer en meerlagig maken.8
De geschiedenis van klederdracht moet worden geplaatst in
een bredere geschiedenis van productie, distributie, maar ook
van consumptie, of zelfs van een `consumptie(r)evolutie' die
zich op het einde van het Ancien Regime zou hebben doorgezet en in de 19e en 20e eeuw tot een enorme uitbreiding van
materiele cultuur leidde. Verschillende sociale groepen konden zich er volop in uitleven en uitdrukken, met al het materiaal (andere stoffen, parafernalia,
dat beschikbaar werd,
mede dankzij colporteurs, warenhuizen en andere handelaars.
Uit onderzoek van boedelinventarissen en van andere bronnen bleek dat het aantal kledingstukken (hemden, vesten, rok-

van Benoit Pecheux, gegraveerd door Gatine, werd als eerste
lustratie opgenomen.Ze toont een vrouw in een kleed in empirestijI dat net ander de borsten aangesnoerd is met een lint:
kledij voor rijkere vrouwen. Het ging vooral over het opmerkelijke hoofddekse1.9 Door de publicatie kreeg de opvallende
hoofdtooi bijzondere aandacht in Parijs en in de rest van Frankrijk. Daarmee was voor de bonnet cauchois een plaats in de geschiedenis van de klederdrachten van Normandie verzekerd,
net op het ogenblik dat deze vorm aan het verdwijnen was.

...)

ken, kleedjes,...) in vele huishoudens al gevoelig vermeerderde
in de 18e eeuw: grotere hoeveelheden, een grotere diversiteit
en nieuwe stoffen (zoals de doorbraak van katoen). De !evensstandaard verhoogde op het platteland, heel ongelijk verdeeld
en met schokjes, maar toch konden bepaalde sprongen warden gemaakt. Er waren meer kleerkasten en meer spullen om
erin te bewaren: telkens mogelijkheden om zichzelf, en de eigen smaak, uit te drukken. Er ontstonden nieuwe vormen van
vraag en aanbod, inclusief snelle veranderingen van vorm en
combinaties.
Het is daarbij belangrijk om het verschil tussen representatie
en kleedgedrag in het oog te houden en het samenspel tussen
beide te identificeren waar nodig. Een mooi voorbeeld biedt
het verhaal van de bonnet cauchois,een zeer puntig hoofddeksel, dat gedragen werd in het westen van het land van Caux, in
de streek rond Rouen en Dieppe. Uit bronnenstudie blijkt dat
deze mutsen vooral werden gedragen tussen 172o en 182o,
maar dan wel door een zeer kleine minderheid van welgestelde vrouwen in de stad. De voor de regio en de periode beschikbare beelden kunnen ons op het verkeerde been zetten.Hierbij
speelde de schilder Benoit Pecheux een belangrijke rol. In de
marge van restauratieopdrachten in de streek van Caux maakte hij ini8ii eni812 enkele tekeningen van lokale schoonheden
met opvallende hoofddeksels. Toen hij terug in Parijs was, publiceerde hij een aantal van die tekeningen. Een uitgever van
publicaties over vrouwenmode gaf de opdracht om een hele
serie te maken over dergelijke opvallende haartooi, mutsen en
hoeden in Normandie. Toen Louis Marie Lante in 1819 poogde
een reeks samen te stellen, moest hij vaststellen dat dit soort
mutsen nog nauwelijks voorkwam en zeer snel aan het verdwijnen was. Pas na een zeer intensieve zoektocht slaagde hij

Ingekleurde gravure door Gatine van een Ca uchoise d'Yvelot, op basis
van een tekening van Benoit Pecheux,7827. Musee des Traditions et
Arts Normande, met toestemming van de tentoonstellingsmakers

kon in 1827 toch de publicatie Coiffure des femmes du pays de
Caux et de plusieurs parties de la Normandie worden uitgegeven. Honderdenvijf door Gatine verzorgde gravures van de
tekeningen van Lante en de elf vroege originelen van Pecheux
werden toen gepubliceerd. De hiernaast weergegeven tekening
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erin vrouwen met dergelijke attributen te vinden. Uiteindelijk

-->

Een bijzondere rol in de beeldvorming over klederdracht speelden poppen die werden aangekleed. Ze functioneerden in musea, in tentoonstellingen, in schoolklassen en uiteindelijk ook
in de winkels voor toeristen. Het verhaal van de firma Poupees
Le Minor in de jaren 193o en '4o is een treffend voorbeeld.
Nadat Marie-Anne Le Minor ontdekte dat de pop met Bretoense klederdracht die ze in handen kreeg, in de toenmalige Tsjechoslowaakse Republiek was gemaakt, besloot ze in Bretagne
(Pont-('Abbe, vanaf 1936) zelf een productielijn van echte, 'authentieke', Bretoense poppen op te zetten. Na een succesvolle
presentatie op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1937 kende
de productielijn een groot succes. Zo werden de `klederdrachten' transporteerbaar en konden ze — in vereenvoudigde en
verkleinde vorm — naast vele andere varianten uit andere streken gezet worden. Naast de grote, met 'regionale kledij' geklede poppen die in de etnografische musea te zien waren en zijn,
verspreidden deze kleine poppen ook het idee van klederdracht
als regionale symbolen.

INDUSTRIALISERING EN INSTRUMENTALISERING
Fabrieken worden vaak geassocieerd met standaardisering,

waarmee in de late 19 e en vroege 20 e eeuw gewerkt werd. Deze
voorbeelden illustreren hoe in de 19e eeuw industrialisering en
de ontwikkeling van streekdrachten, of beter gezegd de snel
evoluerende manieren waarop vrouwen experimenteerden
met het uitdrukken van hun identiteiten via kledij, hand in
hand konden gaan. Lethuillier komt tot de volgende belangrijke hypothese:

"Cc n'est qua la fin du XIX' siecle que les costumes regionaux finiront par se separer de la creation industrielle et par en etre les
victimes. La confection est desormais pensee pour un marche
national, les costumes regionaux n'ont plus leur place dans ces
structures. Impensables la plupart du temps sans la revolution
industrielle et l'echange interregional, les costumes regionaux
ont dementi pendant plus de 75o ans le caractere trop etroitement local qu'on voudrait parfois leur donner. Leur caractere
`traditionner sort quelque peu ebranle d'une pareille mise en
perspective.nw
De tentoonstelling maakt goed duidelijk wat Jean-Pierre
Lethuillier haarscherp ontrafelt in het hoofdstuk 'Le costume

massaproductie en andere elementen die op het eerste gezicht haaks staan op regionale variatie en traditie. Maar dit
verhaal, zo toont het Franse project aan, zit anders in elkaar:

reutilise' van de catalogus. ledere onderzoeker van volkscultuur
zou het boven zijn bureau moeten hangen:

vele van de zogenaamde regionale kostuums die in de 19e
eeuw gemaakt werden, waren ondenkbaar zonder de industriele revolutie, de betere transportmogelijkheden van goederen,
mensen en modellen, zonder het verbeteren van nationale
marktmechanismen en interregionale uitwisselingen. Boven-

y regarder de pres, iI n'y a pas d'abord une histoire des
costumes, pure de toute arriere-pensee, puis, au deuxieme
temps, un travail de recuperation qui serait necessairement
une trahison. L'un et l'autre sont meles.""

dien moet men onder ogen zien dat de ontluikende industrie
en fabrieken geen kant-en-klare kleren, maar vooral stoffen en
onderdelen van kledij op de markt brachten, waarmee wie het
zich kon veroorloven verder aan de slag kon. Meer beschikbare
en vooral ook goedkopere stoffen en de verspreiding van bijvoorbeeld naaimachines maakten lokale of regionale toe-ei-

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werden door volkskundigen en anderen systematisch inspanningen geleverd om

gening en vormgeving gemakkelijker en droegen net bij tot
meer variatie in de kledij. Dit proces kwam in de 18 e eeuw al
volop op gang, met de doorbraak van nieuwe stoffen — in het
bijzonder katoen — zowel in de vorm van gekleurde cotonnades
als van indiennes (katoenen stoffen geschilderd met de hand).
Lethuillier wijst erop dat sommige regio's, zoals de Provence,
opvallend snel inspeelden op de innovaties en ontwikkelingen
in de textielnijverheid. Een mooie illustratie is dat de penseelwerksters (pinceauteuses) in de manufactuur van Wetter te
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Details van een scene in de textielfabriek Wetter,
die deel uitmaakt van een vijfdelige reeks
van Joseph Gabriel Maria Rossetti, 7765.
Musee municipal, Orange

"A

klederdrachten te beschrijven en of to beelden. Een belangrijke
episode was, zoals ook Ad de Jong al onderstreept had, de universele tentoonstelling van 1867, waar een speciale serie Classe

Specimens des costumes populaires des diverses contrees te
zien was. De wereldtentoonstelling van 1878 was een bevestiging van deze etnologische aanpak waarvoor grote publieke
belangstelling bestond. Representatie van en via klederdrach-

92:

ten werd vanaf de tweede helft van de 19e eeuw een regelmatig ingezet instrument op internationale manifestaties zoals
wereldtentoonstellingen (en hun latere sportieve varianten,
zoals Olympische Spelen). Dit had ook impact op de musea die
in die periode ontstonden, zoals het in 1896 ingerichte Museon

Orange in 1759 zelf ook de geschilderde stoffen op hun lijf

Arlaten te Arles. De `pittoreske' assemblages met kledingstukken die daar ontstonden, waren invloedrijk onbelangrijk en

droegen. De vrouwen uit Basse-Normandie of Aube schakel-

sorteerden ook buiten de muren van het museum effecten.

den tussen 183o en 1850 snel over op de mechanisch vervaar-

Het musealiseringsproces en de aandacht op wereldtentoon-

digde tule om de opvallende verhogingen van de coiffeste realiseren, als alternatief voor de zware linnen of wollen stoffen

stellingen, en vervolgens de interesse van toeristen, had diverse effecten, temeer daar het proces van evolutie buiten de

uit het Ancien Regime. De opvallende kleuren van de kostuums

musea nog steeds doorging.

van Plougastel zijn te danken aan de chemische kleurstoffen

In het laatste kwart van de -ige eeuw gebruikten regionalistische bewegingen naast dialecten, liederen, (volks-)dansen en
feestgebruiken ook klederdrachten voor hun doelen. Zo zette
Mistral en zijn actiegroep Felibrige vanaf het midden van de
jaren 185o de viering van het kostuum van 'Mire'Ile' op de
agenda. Vooral tussen de wereldoorlogen, toen de kleurrijke
klederdrachten uit het dagelijkse straatbeeld verdwenen waren, werd er door de politiek-culturele regionale bewegingen
op voortgeborduurd. Het Vichy-regime zette tijdens de Tweede
Wereldoorlog bijzondere promotiemiddelen in om beelden
van de folkloristische klederdrachten te verspreiden, opvoeringen van folkloristische groepen te stimuleren, et cetera.
Klederdracht werd, dankzij het negeren van allerlei evoluties
en via details, kleine toevoegingen en veranderingen, een gemakkelijk zichtbare drager van identiteit: mobiel, stabiel en
combineerbaar. Een van Bruno Latours recepten voor macht op
afstand. Wat in deze identiteitsproductie wegebt, zijn de andere circuits waarin zefunctioneerden en grenzen markeerden.
Te gemakkelijk wordt gesproken over typische volksklederSortie de communiantes a Plougastel
© Musee des Jacobins, Morlaix

dracht zonder aandacht te besteden aan de functies ervan (bijvoorbeeld wanneer trouwfeestkledij van welgestelde families

31

Een van de centrale beelden in het project was het portret van een Arlesienne uit 1785, geschilderd door Antoine Raspal (1738-1811). Het is het portret
van een jongedame uit de lokale burgerij, gekleed in een soepel corset van taffetas cannele en een droulet a falbalas, en met een combinatie van
zijde en een katoentje van indienne bewerkt op Franse wijze. Hier worden stoffen die bij de Franse aristocratie voor de Franse Revolutie furore
maakten, gebruikt voor een eigen statement van identiteit van een provinciale bourgeoisie.
Arles bleef een speciaal experimenteergebied in de vestimentaire beeldentaal. Tegen 1870 was ook de petite bourgeoisie gestopt met het dragen
van lokale klederdracht en putte men steeds meer inspiratie uit Parijse modebladen en ingevoerde prets-à-porter in de warenhuizen. Ondertussen
vond, door Frederic Mistral en zijn collega's van de Felibrige, in de musea, in publicaties en in manifestaties, een heruitvinding en herlancering van
een zogenaamde typische klederdracht plaats. © Museon Arlaten, Arles, met toestemming van de tentoonstellingsmakers

Reconstructie van de grote bonnet saintongeais uit de periode 1830-1840. © MUCEM, het hopelijk binnenkort openende Musee des Civilisations
de I'Europe et de la Mediterranee, to Marseille, met toestemming van de tentoonstellingsmakers

werd gedragen in een beperkt gebied, de als `graanschuur' omschreven
gebieden ten westen en ten noorden van Straatsburg. Een soortgelijke
vorm werd aangetroffen in Haute-Alsace maar was er in 1840 al
verdwenen. In Kochersberg en de streek van Hanau evolueerde de
knoop verder en nam die steeds grotere proporties aan, zodat ze kon
uitgroeien tot een symbool en voorbeeld van Elzasser hoofddeksel.
De linten werden steeds langer: gemiddeld 4 centimeter in 1835,
20 centimeter in 1860 en 27 centimeter in 1890. De klederdracht in
de Elzas kreeg een bijzondere betekenis na de aanhechting bij
Duitsland tussen 1870 en 1918, waarna de streek opnieuw door
Frankrijk werd geannexeerd. Vanaf het interbellum hoort een kleine
Franse cocarde op het grote Straatsburgse knoophoofddeksel.
© Musee Alsacien, Straatsburg, met toestemming van de tentoonstellingsmakers

SE PTEMBER 20 08

De illustratie hiernaast toont een poppenhoofd met daarop een coiffe
a nceud frontal uit de streek rond Straatsburg omstreeks 1860.
Het hoofddeksel bestaat uit een bonnet-soutien en een ruban
maintien, die er bovenop wordt geknoopt. Dit opvallende hoofddeksel
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in een museum als typische klederdracht van de streek wordt
gepresenteerd). In hun van meerdere betekenissen gestripte
vorm konden ze voor andere doeleinden worden ingezet, ook
commerciele. De Franse spoorwegen en de diensten voor promotie en toerisme waren er bijvoorbeeld als de kippen bij om

"retie qui conduit tout droit a une fossilisation qui est a ('inverse
de ce qu'etait le costume regional".' Soortgelijke processen
speeiden zich in en na de jaren 1930 of in diverse regio's, in die
folkloregezelschappen maar ook in de musea.
De subtiele vestimentaire codes die signaien gaven over leef-

de beelden daarvoor te gebruiken, net als het bedrijfsleven (in
het bijzonder de voedings- en drankindustrie).
Deze ontwikkelingen gingen gepaard met bevriezende effecten van musealisering. Museummedewerkers werd steeds vaker gevraagd om ook buiten het museum advies te verienen,
stoeten, optochten en processies mee vorm te geven en de
deelnemers of 'figuranten"juisf of `volgens de oude traditie'
aan te kieden. Een mooi voorbeeld van zo'n proces was de introductie van het feest van de `koningin'van Arles in 1930, naar

tijd, huwelijkse staat, rijkdom of armoede en die in kleine groepen perfect functioneerden, werden onleesbaar, omdat vooral
het zogenaamde 'regionale karakter' de bovenhand werd ge-

aanieiding van de honderdste verjaardag van Mistral. Om de
drie jaar werd een koningin van Arles gekozen, die als tack had
zowel het dialect als het `kostuum van Arles' te behoeden:

tegenkomen en die, net zoais zijzeif, kiedij van dezelfde herkomst droegen (uit bijvoorbeeld Frankrijk, Belgie, Groot-Brittannie of tegenwoordig India of China).

geven, wat de andere betekenissen overstemde. Deze regionale codes werden echter viot leesbaar voor toeristen en festivalgangers, die zo de boodschap meekregen dat deze mensen
`anders' waren: anders dan zijzeif, anders dan mensen met
soortgelijke kostuums uit andere regio's en vooral anders dan
de mensen die ze in het straatbeeld in Parijs en elders konden

Klederdrachten helpen bij de marketing van serieproducten: publiciteit voor `authentieke' in de fabriek gemaakteformules voor Flan Mireille, 795o.
Museon Arlaten, Arles

MEER LAGEN, ...DUBIO
De Franse staat heeft de museale vertaling van de net vermelde hedendaagse inzichten uit de historiografie en etnologie
een steuntje in de rug gegeven door de klederdrachttentoonstelling uit te roepen tot exposition d'interet national. De tentoonstelling is te gast bij oude productieplaatsen van regionale
identiteit die — zoals het volkskundemusea die in de 21 e eeuw
willen overleven, betaamt — nu ook plekken van reflexiviteit geworden zijn: het Musee de Bretagne in Rennes, het Musee du
Faouet in Le Faouet, het Museon Arlaten in Arles, ... Ikzelf kon de
tentoonstelling in juli 2008 tijdens mijn zomervakantie bekijken te Arles. Inderdaad, wie grondig toekijkt, leest en zijn tijd
neemt om de expo te laten inwerken, krijgt de reflexieve boodschap mee. Het fenomeen van klederdrachten of het regionaal

(toegepast) etnologische foor bevatte.Journalisten van de Ianden van karaoke, special effects, dubbing en lip-synching (Japan,
de Verenigde Staten en Frankrijk) toonden aan dat het meisje
dat 'Hymn to the Motherland' leek te zingen, eigenlijk lipte of
playbackte, een stand-in voor een meisje met een prachtige
stem maar minder telegeniek of misschien minder stressbestendig. Een trucje zo oud als de straat, zoals de Hollywoodklassieker 'Singing in the Rain' a I toonde. Ook de prachtige footprint fireworks die we op televisie zagen, bleken "pre-recorded
and digitally enhanced". En dan moest de klap op de vuurpijl
nog komen. Er was een 'probleem' met de representatie van de
zesenvijftig 'etnieen'. Bij de openingsceremonie waren de kinderen die rond de nationale vlag liepen, weliswaar gekleed in
de klederdracht van de etnische minderheden in China, met

kostuum wordt helemaal gedeconstrueerd, in een historische

in begrip van probleemgebieden zoals Tibet of Xinjiang, terwijI

context geplaatst, in al zijn complexiteit belicht, aan economische en culturele ontwikkelingen gerelateerd, ... En toch, altijd
weer die dubbeizinnigheid. Midden in de tentoonstelling zaten
vrouwen in klederdracht die probeerden uit te leggen hoe bepaaide vormen van kant werden gemaakt. Net voor en achter

ze toch allemaal 'Han' gelabeld konden worden (naast 'kind' of
`Chinees' ofacteur). Plots was de wereld te klein.
Het bericht werd gelanceerd door de Wall Street Journal op l4
augustus 2008 onder de titel: 'Chinese Children in Ethnic Cos-

de tentoonstelling stonden, bij en haast in de vaste collectie
van het Museon Arlaten, bevallige Franse deernes in klederdracht om de gasten te verweikomen. lk wit proberen te geloven dat het briljante aanvullingen waren op de tentoonstelling,
om mensen in een vervreemdende performance te confronteren met of voor te bereiden op Des habits et nous. Goedgelovigheid en klederdracht gaan hand in hand. De toeristen in Hawaishirts en andere zomerhemdjes made in China en andere
bezoekers die ik zag passeren, speeiden verbazend goed mee,
namen de aangeboden 'authentieke streekproducten' met de
glimiach aan en gingen welwillend mee op de foto. lk heb niet
durven vragen wat de vriendelijke vrouwen in klederdracht in
het museum van de tijdelijke tentoonstelling dachten en hoe
ze zich tot de daar gebrachte boodschappen en inzichten wensten te verhouden. Het zijn andere circuits, andere rotten, andere
speiregeis. Een rondreizende tentoonstelling is de vaste collectie niet, een performance is een bijzondere ontmoeting. Een
museum is het 'echte !even' niet, beide !open in eikaar over:

"run et l'autre sont meles."

tume Came From Han Majority'. 13 Ze hadden een begeleider
van de groep van zesenvijftig kinderen, Yuan Zhifeng, kunnen
interviewen en stelden daarbij vast dat het een optreden betrof van de Galaxy Children's Art Troupe, waar vooral 'Hankinderen' lid van zijn. De journalisten van de Wall Street Jour-

nal verbonden dit met de praktijk in China om etniciteit te
erkennen op de nationale identiteitskaart: elk ouderpaar
wordt uitgenodigd om hun kind in een van de zesenvijftig etnische groepen te identificeren. 92 % van de 1,3 miljard mensen in China wordt als Han beschouwd of beschouwt zichzelf
zo. Daarnaast wordt, abstractie genomen van de aanwezige
expats, de rest van de Chinezen — toch nog een slordige 104
miljoen mensen(!), kortom meer dan de bevolking van Frankrijk en Nederland samen — als minderheid beschouwd, ingedeeld in vijfenvijftig hoofdsoorten. Mensen uit die categorieen
wordt bij officiele gelegenheden, zoals parlementaire bijeenkomsten, gevraagd om hun traditionele kostuums te dragen,
terwijl de Han-Chinezen dan in westerse pakken (`made in
China') rondlopen.
De Wall Street Journal-journalisten vergeleken de openingsceremonie met het gebruik bij grote sportmanifestaties in de

ten bekijken, als je erin opgaat, even de indruk geeft dat je di-

Verenigde Staten om Indianen' in Indianen-outfit' te laten
dansen of paraderen; een gebruik waar nu stilaan problemen

versiteit of andere streken en andere bevoikingsgroepen kunt

rond ontstaan met het oog op 'politieke correctheid'. De jour-

begrijpen, dat de wereld een is in verscheidenheid en dat je dit

nalisten probeerden op straat ook negatieve reacties bij Chine-

in enkele beelden kunt vatten.

zen te sprokkelen, zowel bij Han als bij anderen. Die zagen ech-

Niet iedereen kan een wereidwijd succes helemaal pruimen en

ter Been graten in het verhaal, maar net een erkenning van

diverse journalisten gingen graven naar details en losse eindjes. Naargelang de dagen van de Olympische zomerspelen van

vraagtekens bij het Chinese Ethnic Culture Park nabij het

2008 vorderden, werd duidelijk dat de magistrate openingsce-

Olympisch dorp. Dat kan nog het best worden omschreven als

remonie, die honderden miijoenen televisiekijkers ter wereld

een soort hedendaags openluchtmuseum, met nagebouwde

betoverd had, toch wet enkele trucs van de elektronische en

modeldorpen en acteurs en dansers in `traditionele' kostuums.

culturele diversiteit. Verder plaatsten de journalisten ook
SEPTEMBER200 8

Zoals ook zo'n betoverende show, die we op 8 augustus moch-

Dit park werd voor en tijdens de Spelen overigens ook occasio-

zouden zijn (wat overigens, denk ook aan de Katarakt-

neel gebruikt als podium door actievoerders die schermden
met de Tibetaanse zaak.
De Chinezen hadden dit niet onmiddellijk zien aankomen, zoveel `politieke correctheid' rond klederdrachten en kindjes die
daarmee opgetuigd werden. Waren er dan geen reservaten in
de Verenigde Staten? Bestonden dan geen openluchtmusea in
Europa, Bokrijk en andere, waar mensen in klederdracht rondliepen? Waren er niet tal van shows en manifestaties in kleder-

discussies, op blauwe maandagen ook effectief tot discussies
leidt). Of zoals een lezer op de website van The Times argumen-
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Olympics a non welsh speaking child represented Wales would
you make such a fuss?(...). Get real this is pathetic". 14 Het was op
de openingsceremonie van hetzelfde laken een broek: in de
zesenvijftig etnische klederdrachten waren leden van de Hangroep te vinden. Dan werd in The Times een zekere dr. Glad ney,

drachten in het Westen? En iedereen besefte toch dat dit een
openingsshow was, uitgetekend door een regisseur die een
boodschap wou overbrengen en daar ook perfect in geslaagd
was: diversiteit onder en rond de rode vlag.Toch werden ze onmiddellijk verder aangevallen in een bericht dat verspreid

"a professor at Pomona College in the United States", geciteerd,
die haar wijsheid mocht debiteren: "In the West, we are obsessed with authenticity in such matters but it's different in China. I'd guess many Chinese would not have a problem with it". De

werd door persagentschap Reuters op 14 en 15 augustus. Zelfs
een kwaliteitskrant als The Times in Londen kopletterde op 15

trices die in de diverse dorpen in het 'etnisch park' van Bejing
actief waren. Ze trokken onder meer naar de drie vrouwen die

augustus 2008: 'Latest Olympic Scandal Reveals "Ethnic" Children in Ceremony Actually From Dominant Majority'. In de Telegraph was de titel nog duidelijker: 'Beijing Olympics: "Ethnic"
children exposed as fakes in opening ceremony'. De Chinese organisatoren werden door de journalist vastgepind en gepakt
op een zinnetje in de uitgebreide persmededeling die verspreid
werd naar aanleiding van de openingsceremonie: "Fifty-six

in augustus in de zengende hitte in Vaditionele Mongoolse
(winter)mantels'figureerden in de Mongoolse sectie. Die vrouwen probeerden ongetwijfeld hun job zo goed en creatief mo-

internationale journalisten maakten grappen met de brave ac-

gelijk te doen,toen ze met de journalisten-jagers-verzamelaars
u it het Westen geconfronteerd werden."Speaking perfect Man-

children from 56 Chinese ethnic groups cluster around the Chinese national flag, representing the 56 ethnic groups". In kranten

darin, they insisted they were Mongolian, but when asked to say
common phrases such as 'Welcome to the Beijing Olympics' in
the Mongol language, they could not. 'Some things are harder to
translate into our language', said one." Slim en elegant excuus;

in de hele wereld werd op het incident ingegaan, meestal door
het Iicht varieren op het bericht verspreid door Reuters en an-

ze hadden de journalisten ook een traditioneel Mongools oplawaai mogen verkopen, een andere manier van reageren,

dere persagentschappen.

aangezien de impliciete spelregels in het park niet gevolgd
werden. Hadden ze inderdaad, tot volledige bevrediging van

En passant werd, net als de Wall Street Journal dat deed, inge-
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teerde: "Come on this is getting really petty if at the London

zoomd op het 'China Ethnic Culture Park' in Bejing. Heel kritisch werden de 'precise re-creations' van het leven van de zesenvijftig 'etnische groepen' van China onder de loep genomen.
Er werd aangeklaagd dat in het park, dat tot voor kort de nogal

de Westerse journalisten, Chinese schoolkinderen en toeristen, drie jonge talenten uit Mongolie moeten wegrukken om

ongelukkige Engelse vertaling 'China Racist Park' droeg, de acteurs geen 'lid' waren van de 'etnische minderheden' die ze

aan dat er `fake children at the Olympics opening ceremony" gesignaleerd waren. 16 In discussiefora ging men andere titels ge-

moesten uitbeelden. Het is alsof Bokrijk zou worden aangeval-

bruiken om het bericht van Reuters aan te kondigen, waarvan

in Beijing in de zengende hitte Mongool te zitten wezen? 15 In
de krant The Independent ging men nog verder en klaagde men

len omdat in het Kempense ofWest-Vlaamse dorp geen rasech-

ik deze eigenlijk nog de mooiste en meest veelzeggende vind:

te Kempenaars of in West-Vlaanderen geboren acteurs actief

"China's fake ethnic costumes during the opening Ceremony".17

© Belga

Maar hoe zit dat nu ook alweer precies met die klederdrachten
en authenticiteit? Wat leert recent onderzoek over de geschiedenis van dit soort kleedgedrag en symbolen?

daarvoor verantwoordelijk is, maar wel de persaanvallen op
onderdelen van een wereldwijd gesmaakte openingsceremonie. De gevolgen zijn moeilijk te overzien.Wat krijgen we in het

Midden augustus 2008 leek er iets onherroepelijks gebeurd te
zijn in de wereldwijde geschiedenis van klederdrachten en
werd misschien een cyclus die in 1876 op de wereldtentoonstelling van Parijs geopend werd, gesloten. Het is natuurlijk

multiculturele Londen, met een hoge concentratie aan Pakistani, Indiers en Chinezen (al dan niet in Chinatown) te zien? lk
vermoed dat er geen klederdrachten te zien zullen zijn of dat
er anders opnieuw een interessante reflectie bij past. Erfgoed-

niet de in de Franse periferie rondreizende tentoonstelling en
het bijbehorende boek dat we hier hebben gepresenteerd, dat

werkers en klederdrachtexperts hebben vier jaar om zich klaar
te maken om olympisch te scoren.

Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898-199. Nijmegen, SUN,1998.
2

Ad DE JoNo,`Dracht en eendracht. De politieke dimensie van klederdrachten, 1850-192o', in: Klederdracht en kleedgedrag, p.67-82.

3 Gerard RoouAKKERs,`Klederdracht en reclame. Van Volendams naar Hollands meisje', in: Klederdracht en kleedgedrag, p.1o4-11o.
4 Sophie ELPERS, Frau Antje bringt Holland. Kulturwissenschaftliche Betrachtungen einer Werbefigur im Wandel. Munster, Waxmann - Verlag, 2005.
5 Gerard RoouAKKERs,`Dragers van traditie? Klederdracht als culturele constructie', in: Klederdracht en kleedgedrag, p.173-188.
6 Lees onder andere: Daniel ROCHE, Le peuple de Paris. Paris, Aubier, 1981; Daniel ROCHE, La culture des apparences,

siecle. Paris, Fayard, 1989; Daniel ROCHE,

Histoire des choses banales. Naissance de la consommation. Paris, Fayard,1997; Nicole PELLEGRIN,'Ordre et desordre des images. Les representations et les classifications
des costumes regionaux d'Ancien Regime', L'Ethnographie,1984, p.387-400; Nicole PELLEGRIN, 'Le costume, fait social total', in: Christophe CHARLE (red.), Histoire sociale,

histoire globale? Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme,1993, p.81 - 94.
7 Nicole PELLEGRIN, TOUr une approche critique des sources ecrites de l'histoire vestimentaire des identites francaises', in:Jean-Pierre LETHUILLIER (red.), Des habits et nous.

Vetir nos identites. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p.16-22.
8 Lethuillier waarschuwde voor het felt dat het zeer moeilijk is nu al een synthese te maken omdat sommige regio's zoals Bretagne of de Provence zeer goed onderzocht werden, maar andere veel minder:

"A chaque fois, nous sommes pries de prendre garde aux pieges de l'abondance ou de la rarete des sources, de leur inegale

exploitation. Ainsi it faudra verifier que la Flandre n'offre guere matiere a une distinction avec les modes citadines, ..." , Jean - Pierre LETHUILLIER, 'Le costume vivant', in:
LETHUILLIER, Des habits et nous, p.26-35, 31.
9 A.J.,'Cauchoise d'Yvelot', in: LETHUILLIER, Des habits et nous, p.55.
io Jean-Pierre LETHALIER,`Tulles et cotonnades', in: LETHUILLIER, Des habits et nous, p.88-98, 9
11 Jean-Pierre LETHUILLIER, 'Le costume reutilise', in: LETHUILLIER, Des habits et nous, p.172.
12

Idem, p.179.

14 Zie www.timesonline.co.uk/tol/sport/olympics/article454o9o7.ece.
15 Zie http://news.sg.msn.com/topstories/article.aspx?cp-documentid=i625756(geconsulteerd op 22/8/2008).
16 Zie www.independent.co.uk/sport/olympics/news-and-featuresiethnic-children-faked-at-games-opening-89821o.html.
17 Zie www.topix.com/forum/world/china/T807H0JoL9L4oKCO0.
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13 Loretta CHAO & Jason LEow,`Chinese Children in Ethnic Costume Came From Han Majority', The Wall Street Journa1,14.08.2008, p.A5.
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veiligheidszorg

I

Leon Smets

Ve i1 g n erfgoe
,

ar d?

--> Erfgoed en veiligheidszorg
De allereerste doelstelling van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet is "een cultureel-erfgoedbeleid uit te bouwen, namelijk
vanuit een geIntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed te stimuleren"(artikel 3, § 7). Het decreet heeft het verder (artikel 67)
over het subsidieren van de uitvoering van een geIntegreerd en
integraal lokaal cultureel-erfgoedbeleid, en geeft meteen aan
wat hieronder verstaan wordt: "integraal betekent dat er met
alle aspecten van de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed rekening wordt gehouden. GeIntegreerd betekent
dat de omgang met het cultureel erfgoed verankerd is in andere
beleidsdomeinen". GeIntegreerd, integraal, kwaliteitsvol en
duurzaam, het zijn de vier adjectieven die deze beleidstekst van
voor- tot achteraan doorweven. Dergelijke termen groeien al
snel uit tot mantra's, slagwoorden van wensdenken. Maar hoe
krijgen deze begrippen concreet verankering in het streven en de
dagelijkse praktijk van de erfgoedbeheerder? En waaraan kunnen de resultaten afgemeten worden, van welke indicatoren
kan men zich bedienen?
Het domein van de veiligheidszorg biedt daartoe een grote
uitdaging. De doeltreffendheid en duurzaamheid van het veiIigheidszorgplan van een erfgoedinstelling hangt immers in
grote mate of van de kwaliteit van de interne organisatie. Bij
veiligheidszorg is samenwerking essentieel: niet alleen binnen
de eigen organisatie, maar tussen erfgoedinstellingen onderling, en met de gemeente en gemeentelijke hulpdiensten zoals brandweer en politie. Daarbij is het uitgangspunt dat de
preventie- en calamiteitenplannen van de instellingen aansluiten op de gemeentelijke preventie- en rampenplannen,
met de bedoeling om de bescherming van het erfgoed in het
gemeentelijke rampenplan te verbeteren. GeIntegreerd dus,
zowel binnen de eigen organisatie als binnen het lokale cultureel-erfgoedveld en het gemeentelijke rampenplan. Integraal
omdat het alle aspecten van de organisatie en de werking, en

maliseren, de weerbaarheid te vergroten en voorbereid te zijn
op noodsituaties. Daarvoor is het belangrijk dat de organisatie
een eigen preventie- en calamiteitenplan heeft en implementeert. Een dergelijk plan moet de aandacht voor preventie
wakker houden en ervoor zorgen dat er alert en gestructureerd
gereageerd kan worden op probleemsituaties. Daarnaast vervult het de rol van kwaliteitszorgsysteem voor de afhandeling
van incidenten en calamiteiten.
FARO is momenteel betrokken bij de ontwikkeling van preventie- en calamiteitenplannen voor erfgoedinstellingen. Sinds
november 2007 loopt een traject waaraan meer dan dertig
collectiebeherende instellingen participeren — archieven, bewaarbibliotheken, musea, kerken, een huis voor figurentheater
en een centrum voor religieuze kunst — uit de steden Gent,
Leuven, Antwerpen en Mechelen. Het initiatief gaat uit van de
stedelijke erfgoedcellen. Zij brachten, in een eerste stap, de erfgoedbeherende instellingen rond de tafel en vroegen FARO
om het belang en de aanpak van calamiteitenplannen te komen toelichten.'
Vervolgens beslissen de organisaties of instellingen of zij in
het traject instappen. Deze beslissing houdt een bepaald engagement in. Op de eerste plaats om binnen de eigen organisatie veiligheidszorg als een permanente en integrate opdracht
te zien en dit engagement in een beleidsnota neer te schrijven.
Bovendien treedt men toe tot een samenwerkingsverband. De
essentie van het project is namelijk dat de deelnemende instellingen samen het voorbereidende parcours doorlopen en
voortaan de krachten bundelen, een netwerk vormen. Van bij
de aanvang is deze netwerkaanpak wezenlijk. De deelnemers
wisselen hun ervaringen uit, maken samen de verschillende
fasen door van de opbouw van het preventie- en calamiteitenplan en kunnen gezamenlijk deelnemen aan praktijkoefenin-

iedere medewerker aanbelangt.

gen (brandoefening, EHBO, eerste hulp bij waterschade). De
plannen worden uitgewerkt in overleg met politie en brandweer. Deze hulpdiensten worden zoveel mogelijk betrokken bij
het maken van de noodzakelijke risicoanalyse per instelling.

SAMENWERKEN AAN INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG

goedorganisatie: ligging en behuizing, toestand van de infra-

Onder het ruime begrip veiligheidszorg verstaat men zowel de

structuur, de aanwezige voorzieningen en routes in en naar

zorg voor de veiligheid van mensen en gebouwen (Engels:
safety, Frans: securite) als voor de beveiliging van het gebouw,

het gebouw, eventuele knelpunten wat betreft diefstalbeveiliging en brandveiligheid. Even belangrijk is hun directe contact
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Daardoor krijgen ze al snel een inzicht in de situatie van de erf-

de collecties en bestanden, en de bedrijfsmiddelen (Engels:se-

met de verantwoordelijken en medewerkers van elke organisa-

curity, Frans: protection). Het doel van veiligheidszorg is op de

tie, en de praktische afspraken die tot stand worden gebracht.

eerste plaats een proactief beleid uit te werken, met het ac-

In geval van ernstige nood zal men niet alleen op de hulpdien-

cent op preventie. Het streven is om de kwetsbaarheid van or-

sten een beroep moeten kunnen doen, maar ook moeten kun-

ganisatie, personen, gebouw, collectie en bestanden te mini-

nen rekenen op de helpende handen van de collega-instellin-
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---> Brand op het kasteel van de Landcommanderij Alden Biesen, 8 maart 1971.
De schilderijen worden door omwonenden in veiligheid gebracht.
Brand in het stadsarchief en museum van Mechelen, ondergebracht in het historische schepenhuis, 4 juli 1914.
Burgers, soldaten en politieagenten konden de kostbare stukken tijdig evacueren uit het gebouw.
Stadsarchief Mechelen
-' Portretfoto met waterschade en schimmel,

2000. ©

Studiecollectie Nederlands Fotomuseum

gen, met wie men samen het traject heeft doorlopen. Goede
calamiteitenplannen bevatten actuele waarschuwingsadres-

dige risicoanalyse, met oog voor de kritische waarden: mensen
(personeel, bezoekers, dienstverleners, ...), het gebouw, de col-

sen, afspraken met collega-organisaties, lijsten van aanwezige
beredderingsmaterialen enzovoortVandaar ECCE!, de projectnaam van het in de vier steden lopende traject. Niet alleen te
lezen als acroniem van Terste hulp bij Calamiteiten van Cultureel Erfgoed', maar evenzeer als de vertrouwde Latijnse uitdrukking voor'ziehier!rhier ben 'kr, waarmee de bereidheid te
kennen wordt gegeven om collega-instellingen bij te staan.
Ook dit past wonderwel in de filosofie van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet: door de handen in elkaar te slaan ten
dienste van een gemeenschappelijk belang geven de lokale erfgoedorganisaties vorm en inhoud aan het in het decreet gelanceerde nieuwe begrip van een cultureel-erfgoedgemeenschap.

lectie, bestanden, kennis en informatie, infrastructuur, ... Het
verslag van de plaatsbezoeken van politie en brandweer levert

VERLOOP VAN HET TRAJECT

hiervoor zeer nuttige informatie.
In vier opeenvolgende werkbijeenkomsten, met tussenposen
van circa twee maanden, wordt de structuur van het preventie- en calamiteitenplan systematisch per onderdeel aangereikt. Risk- en crisisorganisatie, organisatie van interventieploegen voor evacuatie, bedrijfs- en collectiehulpverlening,
EHBO, samenstellen van de prioriteitenlijst in geval van collectieontruiming, waarschuwingsadressenlijsten, Kortom, hoe
bouw ik het organisatieoverzicht en het afspraken- en waarschuwingssysteem uit waarvan mijn organisatie zich moet
kunnen bedienen in het geval van een calamiteit? Hoe bereid
ik mijn organisatie voor op het onverwachte, en hoe scherp ik
de aandacht voor preventie? Hoe kan ik in een noodsituatie
zoveel mogelijk de regie in handen houden, tijd winnen en zo
gepast mogelijk reageren?
Deze gezamenlijke sessies,waarin tevens de hulpdiensten hun
inbreng hebben, worden begeleid door een extern bureau op
het gebied van veiligheidsadvies; voor het lopende traject is
dit het bedrijf Optimit security consultants, dat ook individu-

Praktijkoefening tijdens de
workshop Waterschade in
archieven'.© FARO

Redden van fotomateriaal tijdens
de workshop Waterschade in
archieven'.© FARO

Van de erfgoedinstellingen die ingaan op de oproep van de
stedelijke erfgoedcel, wordt verwacht dat ze overtuigd zijn van
het belang van dit initiatief en van de noodzaak van een integrale en geIntegreerde benadering van veiligheidszorg. Het
vergt van de instelling organisatorische inspanningen, personele inzet en middelen, die weliswaar voor de totstandkoming
van een goed preventie- en calamiteitenplan niet buitenmaats
of onoverkomelijk zijn, maar in beleidsplan en begroting voor-

krijgen om de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen,
hulpdiensten en preventieambtenaren in het licht te stellen
en het belang van dergelijke calamiteitenplannen binnen het
provinciale of stedelijke rampenplan te onderlijnen.
Het preventienetwerk kan slechts doeltreffend en duurzaam
zijn in de mate dat het op een actieve manier onderhouden en
aangestuurd wordt. Deze rol wordt opgenomen door de stedelijke erfgoedcel, die borg staat voor de coordinate. Totnogtoe
heeft Mechelen hierin de meeste ervaring, met de opvolging
van het bij het eerste traject in 2005 ontstane netwerk. Een
viertal maal per jaar komen de erfgoedorganisaties samen rond

van het management en een draagvlak binnen de eigen orga-

vooraf bepaalde thema's (diefstalpreventie, evacuatieplanning,
...) en maken concrete afspraken rond onderlinge hulpverlening.

nisatie zullen er immers weinig garanties kunnen worden geboden inzake opvolging, actualisering,financiele middelen en

Op deze manier worden zowel het eigen calamiteitenplan als
het preventienetwerk actueel en dynamisch gehouden.

taan wel een plaats moeten krijgen. Zonder de betrokkenheid
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ele begeleiding verstrekt indien de organisatie dat wenst. Tijdens de laatste en vijfde sessie zou elke deelnemende instelling een plan, toegesneden op maat van de eigen situatie,
uitgewerkt moeten hebben en gaat de aandacht vooral naar
het toekomstige functioneren van het netwerk. Aansluitend
volgt een officieel publiek moment als feestelijke afsluiting,
waarop de stedelijke en provinciale overheden de gelegenheid

vorming. De beleidsnota bevat daarom een geschreven enga-

Hoe ervaren de deelnemers zelf de zin (of onzin) en de effecten

gement van de directie, waarbij aangegeven wordt hoe het
plan binnen de instelling verspreid zal worden, welke strategie

van een dergelijk traject? FARO ging op visite bij twee deelnemers, beide uit Gent en verantwoordelijk voor een archief-

gehanteerd zal worden op het vlak van opleiding, oefening,

instelling, weliswaar van een verschillende schaalgrootte.

actualisering van het plan, de budgettering,
Een goed plan is gebaseerd op een systematische en zorgvul-
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EEN KWESTIE VAN
AUTO R ITE IT
-> Portret Annemie De Porre

Stadsarchief Gent

De Zwarte Doos, het historisch kenniscentrum van de stad
Gent, huisvest het stadsarchief en de archeologische dienst
van de stad. Het gebouw — een oud fabriekspand met hedendaagse aanbouw — Iigt op de vroegere Arbedterreinen in Gentbrugge. Wat vroeger een industrieel stukje van de ige-eeuwse
stadsgordel was, krijgt Iangzaam maar zeker nieuw leven als
een plek met veel groen, diensten en bedrijven. In 2005 verhuisde het stadsarchief van het centrum van Gent, waar het
meer dan zeventig jaar onderdak had in de oude Berg van
Barmhartigheid, naar deze locatie. "De naam was er eerst",
zegt Annemie De Porre."Een archief kan men vergelijken met
een zwarte doos in een vliegtuig, waarin alle gegevens worden
geregistreerd, opgeslagen en bewaard, en wanneer nodig geanalyseerd. Daarop heeft men beslist de buitenkant van ons
archiefdepot met zwarte platen of te zetten. Het is tevens de
isolerende buitenschil van het archiefdepot."Annemie De Porre
staat in voor de publieksbegeleiding in de leeszaal en voor alles wat preservering en conservatie betreft.
"Ik ben geen historica, maar van opleiding geografe", onderlijnt
ze."Van bij mijn indiensttreding, op de vroegere locatie van de
Berg van Barmhartigheid, hield ik mij bezig met temperatuuren vochtmetingen. lk trachtte wel wat aandacht te hebben
voor veiligheidszorg, rond waterschade bijvoorbeeld, maar alles bleef te fragmentarisch en kwam niet echt van de grond."
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de werkzaamheden van die tijd. Hier en daar wat vorming vol-

Annemie De Porre. © FARO

gen, dat kon, maar voor een totaalproject was de tijd nog niet
rijp. In de 'Berg' hadden we niet echt de mogelijkheden, ook
niet voor beveiliging. Bij mij leefde al langer het gevoel dat het
op die manier toch niet verder kon, dat wat we hier doen, veiliger moest kunnen. Zeker ook naar het publiek toe. Er werden
wel grote evenementen georganiseerd, maar niemand stond
er verder bij stil: is er een veiligheidsprobleem? Kunnen bij een
ramp de mensen tijdig buiten geraken? Kunnen de deuren
open? Ook in dit nieuwe gebouw is er een deur die niet open
kan, maar de gebouwendienst is erover aangesproken en zal
zorgen dat het in orde komt: er wordt een sleutelkastje geplaatst. Eigenlijk zijn dat zaken waar je niet bij stilstaat als je
aandacht er niet op gefocust werd tijdens je deelname aan
een dergelijk vormingstraject."

Het project talamiteitenplannen' was meteen van nut
"Het kwam zeker goed op tijd. Het is een belangrijk voordeel
dat de stedelijke erfgoedcel dit project heeft willen trekken. lk
heb er zeker een en ander kunnen uithalen. Wie het hele traject heeft doorlopen verwerft binnen zijn organisatie toch wel
autoriteit op dit gebied. Had ik vroeger slechts fragmentarische kennis en niet het globale inzicht in wat er moet gebeuren, dan kan ik nu met enige grond zeggen: ik heb het rampenplannentraject doorlopen en zo en zo gaan we het nu doen.
Gewoon omdat je er nu een beter zicht op hebt. Anders blijf je
toch maar een buitenstaander, terwijI je je nu kunt beroepen
op enige autoriteit die je vroeger niet had. Vooral omdat in de
stad alles nogal hierarchisch functioneert, is het belangrijk te
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Waarom niet?
"Het opmaken van een rampenplan was niet opgenomen in

Vocht, schimmel en insecten kunnen archiefstukken
langzaam vernietigen en de leesbaarheid ervan bemoeilijken.
Erfgoedcel Antwerpen

kunnen zeggen: ik heb er iets over opgestoken en wil jullie
daarmee ook helpen. Zo wordt het dan gemakkelijker aanvaard. Nu is het aan de stad om ermee voort te gaan. En ik
twijfel er niet aan dat dit zal gebeuren. Er heeft zich onlangs
een probleem voorgedaan, dat ook op het gebied van financien consequenties had, waardoor het op de tafel van het directieteam van de dienst Cultuur is beland. Het ging om een ernstige overstroming binnen een erfgoedinstelling die niet op de
hoogte was van het lopende traject van preventie- en calamiteitenplannen. Gelukkig heeft de bibliothecaresse meteen
contact met mij opgenomen.Wij kennen elkaar door regelmatige contacten over preserveringsaangelegenheden. lk kon
haar meteen toezeggen wat we konden leveren: mankracht,
kennis en beredderingsmateriaal. ledereen van mijn collectiehulpverleningsploeg was toevallig op die dag beschikbaar, een
collega had vroeger een workshop `waterschade' gevolgd, en
onze gebouwenverantwoordelijke had al wel gehoord van een
firma voor vriesdrogen. Bij de spoedinterventie speelde het
netwerk een cruciale rol. lk wist wie ik moest contacteren en
kon meteen rondbellen om hulp te krijgen."

Stond de netwerking dankzij het project al goed op poten?
"Dat moet zeker nog groeien maar je merkt wel dat je meteen
de juiste mensen kunt bellen. We hebben de gegevens van iedereen uit het netwerk en er is al een groot potentieel aan
hulpkrachten voor als er zich een ramp voordoet. Maar het
moet verder uitgebouwd kunnen worden: binnen het GOF, de
vriendenkring van het Stadsarchief, bijvoorbeeld, en bij onze
buren, de archeologen. Als de andere instellingen dat ook
doen, bouw je al een behoorlijke adressenlijst en knowhow op
van mensen die bereid zijn tijdens weekends, 's avonds of
nachts mee in te springen."

Zijn de buren van de stadsarcheologische dienst al mee aan
boord?
"Zij waren al vrij snel op de hoogte van onze instap in het traject. In het calamiteitentraject was een van de eerste opdrachten een beleidsnota maken, met een duidelijke intentieverklaring voor de hele dienst. Die hebben we onmiddellijk aan de
dienst Archeologie voorgelegd: het geldt ook voor jullie, we zitten samen in het gebouw. Ofschoon zij geen waardevolle archieven en weinig kostbare stukken beheren, was dit voor hen
geen probleem.Tenslotte zitten we samen in de lijsten en contacten van brandweer en politie.
lk wil zeker ook onze vrijwilligers bij de zaak betrekken. lk werk
op dit ogenblik aan een brochure die aan iedereen die hier
werkt, overhandigd zal worden en waarin beschreven wordt
dat er een calamiteitenplan bestaat en wie wat moet doen. Er
wordt hen tevens een technische rondleiding aangeboden,zodat iedereen voortaan weet waar de zekeringen zich bevinden,
waar en wanneer water en elektriciteit af te sluiten. Ook bij de

arbeiders van de archeologische dienst leeft dit sterk, zij willen
er zeker bij betrokken worden. In deze materie moet je niet
noodzakelijk topdown werken; iedereen moet op de hoogte
zijn en een minimum aan kennis hebben, zeker in het geval
dat je maar met een kleine bezetting aanwezig bent op het
moment dat er zich een incident voordoet. Daarom bevat de
brochure onder andere procedures voor in geval van brand:
hoe te handelen, hoe moet er geevacueerd worden? En over
alle mogelijke veiligheidprocedures en -controles, bijvoorbeeld
waar samenkomen bij alarm en evacuatie enzovoort. Je moet
ervan uitgaan dat iedereen die hier in dienst komt, aanvankelijk hierover niets weet. Het is dus zeker nodig."

Kortom, de Zwarte Doos is een veilige doos
"In het verleden gebeurde weinig of niets rond veiligheid. Geen
alarm, niets. Nu pas merkt men welke lacunes er zijn. De relatie
met politie en brandweer is veranderd. Het gaat nu heel veel
vlotter, er zijn rechtstreekse contacten. De dienst Preventie is
op mijn uitnodiging langs geweest, de politie heeft een nieuw
technopreventief verslag gemaakt, en de bra ndweer zal komen om het gebouw te inspecteren en verslag op te maken.
Dit is pas mogelijk geworden dankzij het traject, het zet je aan
om er zelf werk van te maken. Je moet er niet van uitgaan dat
je gewoon moet wachten op instructies en directieven van bovenaf over wanneer je wat moet doen in geval van een noodsi-

tjes. De partijen kennen elkaars werking niet. Maar de contacten worden gemakkelijker door het feit dat de politie en brandweer bij dit traject betrokken zijn.
We hebben ons engagement voor preventie en calamiteiten in
het beleidsplan 2008 — 2013 ingeschreven. We laten medewerkers EHBO-cursussen volgen, we zullen brandoefeningen
doen. De archieven worden systematisch op schimmel onderzocht. We doen zelf wel testen om levende schimmel vast te
stellen, controles met de ara-kit. Hiervoor hebben we contact
opgenomen met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek in Melle (I LVO). Ze leveren steeds een zeer goede en
vriendelijke service.
Nu en dan organiseren we een 'tabletop-oefening', en daar
hebben we toch al het een en ander kunnen uithalen, zoals
een geblokkeerde vluchtweg, aandacht voor snellere detectie
in geval van waterdreiging in de omgeving van de server. We
bespreken wat te doen bij brandalarm en hoe we een eventuele evacuatie beter kunnen organiseren. Daar denken we nu
over na en niet op het moment dat er zich een ernstig incident
voordoet. We merken dat de mensen hiermee bezig zijn, overtuigd zijn en meedoen."

tuatie, en op welke manier. Als je zelf niet weet hoe je het moet
aanpakken, zelf niet de mensen opbelt, dan gebeurt het niet."

Stadsarchief Gent
p.a. De Zwarte Doos
Dulle-Grietlaan 12

Heb je het werken aan dit project als een zware last ervaren?

9050 Gentbrugge (Gent)
T 09 266 57 6o

"Om te beginnen is het engagement van de top belangrijk, en
de zekerheid dat het project door de hele organisatie gedragen wordt. Die bereidheid van de top was er al heel vroeg.Toen

F 09 266 57 39
stadsarchief@gent.be
www.gent.be/zwartedoos

vanuit de erfgoedcel het voorstel kwam om dit traject in netwerkverband op te pakken, werd ik door de archivaris zelf gedelegeerd vanuit het engagement `wij stappen mee'. Het ligt
ook in het verlengde van waar ik al mee bezig was. lk ben met
het wetenschappelijke aspect van 'bewaren' wat betreft preservering en conservatie begonnen toen ik hier arriveerde.
Zeker gedurende de eerste maanden van het traject moet je
rekenen op een tweetal dagen per maand dat je er de handen
vol mee hebt. En dan had ik het voordeel van een nieuw gebouw, dat ik over de plannen beschikte. Mochten wij nog in
het oude gebouw gezeten hebben, zou het veel meer werk geweest zijn. Werken aan een dergelijk organisatieplan gebeurt
fragmentarisch. Wat het enigszins ingewikkeld maakt, is de
structuur binnen de stad; iedereen heeft zijn eigen vakje. lk
merkte geen structuur wat betreft de veiligheid voor elk gebouw, je moet zelf contact opnemen. ledereen heeft daar zijn
eigen onderdeeltje in, het was een kwestie van de juiste personen te vinden; blijven vragen en bellen dus. Hier intern gaat
het vlot, daarbuiten moet je zelf op zoek gaan naar alle rader-
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VEILIGHEID WAS
GEEN ITEM
---> Portret Kaat Leeman

Archief en Museum van de Zusters van Liefde (Gent)

"Kijk niet naar de wanorde. Men heeft zopas overal nieuwe ramen geplaatst", verontschuldigt Kaat Leeman zich wanneer ze
me binnenlaat in het Archief en Museum van de Zusters van
Liefde in de Molenaarsstraat te Gent. Met die wanorde valt het
at bij at best mee. Enkel aan de zorgvuldig met plastic afgeschermde schilderijen in de inkomhal merkt men dat er onlangs in het gebouw gelabeurd is. "We hebben tijdelijk enkele
kasten en rekken in de gang moeten plaatsen", voegt ze er nog
aan toe, maar het zou me niet opgevallen zijn. Alles is er net,
ordelijk en overzichtelijk. Niet alleen in het archief op het gelijkvloers, maar ook in het kleine museum op de derde verdieping. Aan de hand van foto's, objecten en documenten wordt
er getoond hoe het leven van de kloosterlingen georganiseerd
was, met de nodige human interest. Daarnaast is er aandacht
voor de begingeschiedenis van de congregatie, die teruggaat
tot 1803, en haar cultuurhistorisch erfgoed. Vanaf het einde
van de 19 e eeuw verspreidden de zusters zich over de hele wereld en werkten er in diverse dienstverlenende sectoren. Daardoor kwam een varieteit aan materiaal en (kunst)objecten in
het hoofdhuis terecht, wat het museumbezoek tot een multiculturele ervaring maakt.
"De congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria
werd in 1803 opgericht in Lovendegem onder impuls van pastoor Petrus Jozef Triest, en was at snel actief in de hele sociale
sector", resumeert Kaat wanneer we in haar bureau plaatsnemen."De congregatie zwermde meer dan honderd jaar geleden at uit over de gehele wereld: eerst Congo, vervolgens
Azie: Brits-Indie, Sri Lanka, ... Daar zit nu de toekomst. Het huidige bestuur is zeer internationaal. De Algemeen Overste is
een Indische gynaecologe van vierenvijftig jaar."

zicht te hebben op de situatie, maar de regels over archivering
en archiefbewaring worden bepaald van hieruit. Wij hangen
immers direct van het algemeen bestuur at dat alle provincies

Is het archief van de congregatie hier in Gent gecentraliseerd?

overkoepelt. Dat betekent dat het bestuur, het algemeen secretariaat en het archief van hieruit de instructies uitsturen en

"Oorspronkelijk was het hier bewaard, het werd zeer centraal
geleid. In 1968 werd het algemeen bestuur van Gent naar
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Kaat Leeman. © FARO

uitgaan van de verwachting dat die door iedereen naar gods-

Brussel overgebracht en werd besloten tot opsplitsing in pro-

vrucht en vermogen nageleefd worden. Uit India kwam de

vincies, verdeeld over Belgie, Nederland, Engeland-lerland,

concrete vraag welke documenten bewaard moeten worden

Congo, India, Sri Lanka en Pakistan. Ook op andere plaatsen in

en hoe ze geordend moeten worden. Hierover zijn op de laat-

Europa, Azie, Afrika en Zuid-Amerika waren of zijn er zusters

ste algemene vergadering voorstellen geformuleerd, maar het

werkzaam. Sinds die datum worden de archieven van elke pro-

is altijd de vraag of dit opgevolgd wordt en resultaat heeft.

vincie niet meer overgebracht, maar ginder ter plaatse be-

Misschien moet ik wet eens een ronde doen langs alle huizen?

waard. Het is niet evident om van hieruit nog op afstand een

In de Belgische en Nederlandse provincies werd alles altijd

goed bijgehouden, maar in zuidelijke landen of waar meer extreme klimatologische omstandigheden heersen, is dat veel
moeilijker en minder evident."

Zijn er afspraken over het bewaren van digitaal archief?
"Daarin is tot op heden nog maar weinig structuur gebracht,
iedereen bewaart het op zijn manier. Omdat er nog niet veel
richtlijnen naar buiten zijn doorgegeven, heerst er vooralsnog

mijden dat men te snel zou den ken: dat zal toch niet interessant zijn voor het archief. Mensen hebben de neiging om wat
met hen persoonlijk te maken heeft, gemakkelijker weg te
gooien. Men heeft soms een verkeerde voorstelling over `dat is
de moeite of de moeite niet om te bewaren'. Ik laat het brengen en ik selecteer, niet zij."

Is er altijd aandacht geweest voor veiligheidszorg?

wildgroei en verdwijnen er veel van de e-mails. Dat is duidelijk

"Veiligheid was vroeger geen item, zoveel is duidelijk. Er is al-

nog een lacune."

tijd wel aandacht geweest voor de manier waarop archieven
bewaard moeten worden: temperatuur, vocht, Iicht, type van

Hoeveel medewerkers zijn er voor het archief en museum?

dozen, verwijderen van nietjes enzovoort. Ook voor andere
materialen zijn we van in het begin alert geweest: penningen,

"Ik werk hier voltijds, als historica. Dan is er nog iemand die de
foto's bijhoudt, drie dagen in de week, zonder specifieke opleiding weliswaar, maar met veel veldervaring.Verder heb ik hulp
van een zuster die de dossiers van de zusters bijhoudt en documenten transcribeert, en dan nog enkele vrijwilligers. Soms
werken er onderzoekers met een tijdelijk contract; zo werkte
hier gedurende vier maanden een historicus op de geschiedenis van de zusters in Nederland. Voor bijzondere gelegenheden, zoals een jubileum bijvoorbeeld, wordt een tijdelijke onderzoeker aangetrokken. Maar we werken voor iedereen.
ledereen kan hier terecht. Vragen per mail, het fotoarchief napluizen, het voorbereiden van tentoonstellingen, hulp bij opzoekingen in de zin van: een zuster viert haar kloosterjubileum,
of iemand is overleden: wat kunnen we hier zoal aan documenten vinden?

textiel, ... Via het KADOC kon ik bewaarmaterialen bestellen.
We beschikten wel over een thermohygrometer, maar de vraag
bleef hoe er dan verder iets kon gebeuren om de situatie te
verbeteren. Gelukkig zien de bestanden er in goede staat uit,
en is het gebouw gezond en de bewaaromstandigheden vrij
stabiel. Klimaatveranderingen verlopen zeer geleidelijk. Voor
het overgrote deel zijn de dingen die hier toekomen, in vrij
goede conditie en moeten we niet te sterk ingrijpen. We kijken
naar schimmel en insecten en maken dan schoon. Kortom:
aandacht voor de veiligheid van materiaal, dat wel. Maar wat
met de infrastructuur?!
Aandacht voor calamiteiten? Voorheen heb ik me daar zeer
weinig vragen over gesteld, en ik vraag me nu af hoe dat komt.
Wat zou ik nu doen als het brandt, wat als de zaak hier onder

Ik ben hier vijfentwintig jaar geleden begonnen, als BTK'er zoals de meeste van mijn generatiegenoten destijds, en werd
dan met tussenperiodes opnieuw in dienst genomen, uiteindelijk met een definitief contract. Ik beschikte toen over: een
pakje fiches, een potlood en een Boos, een tafel en zes stoelen.
Wat heb ik nu aangenomen, vroeg ik me af. Ik heb het archief

water staat? Hierboven wonen oude zusters. Dat biedt een
valse veiligheid, omdat het redden van geteisterde archieven
niet aan hen overgelaten kan worden. Er werd nooit over gepraat: hoe ga ik verwittigd worden als er hier iets gebeurt? De
man van de technische dienst woont hier dertig kilometer
vandaan! Een voorbeeld: de kraan van de watertoevoer: als ik

meteen overgebracht, in rekken geplaatst en zo meer. Er be-

vroeg waar die staat, was het antwoord:`Och, die krijg jij nooit

stond in die tijd nog geen opleiding in de archivistiek. Ik heb
twee dagen in het KADOC kunnen meedraaien. Jan De Maeyer

dicht.' Maar ik moet ze op zijn minst weten staan! Als ik ze niet
dichtkrijg, kan het misschien een ander wel lukken. Tot voor ik

kwam hier om de twee weken langs. We voerden lange ge-

in dit preventie- en ca la miteitentraject ben ingestapt, bestond
er weinig of geen belangstelling voor.Verzamelplek bij evacuatie? Hoe geraakt de brandweer bij het gebouw? Er bestonden

sprekken, over wat wel en wat niet zou aangenomen en gerealiseerd worden. Dat was bij het prille begin van het KADOC.
Ik kreeg gelukkig veel feedback van hen. Toen KADOC verder

helemaal geen afspraken over, geen plan. TerwijI de tweede

groeide, is Godfried Kwanten gekomen en samen hebben we de

verdieping voor bewoning in gebruik is, de eerste verdieping

inventaris afgewerkt. Ik had hier toen nog geen medewerker.

voor kantoren en museum. De brandblussers werden gecon-

Ik heb hier altijd graag gewerkt, tot op vandaag. Ik heb uiter-

troleerd, en dat was het."

aard heel veel archiefwerk moeten doen, en mettertijd is er
veel meer materiaal bijgekomen:foto's, objecten, beelden, kos-

En toen werd het anders?

tuums. Er wordt van je verwacht over alles een mening en de

"De persoon die hier pas is komen werken en de infrastructuur
moet opvolgen, had er wel oren naar, hij vond het toch wel erg
dat er totnogtoe geen oefeningen zijn gebeurd. Hij was aan-

Hoe gebeurt de selectie voor het archief?

wezig bij de risicoanalyse naar aanleiding van het traject, maar

"Ik laat alles brengen en selecteer dan. Ik doe geen selectie aan

dan kwamen er de verbouwingen. Nu wil ik dit verder oppik-

de poort. 'bat maar brengen', is mijn boodschap. Om te ver-

ken en de bovenste verdiepingen, met de vertrekken van de

SE PTEM BER 2008

nodige kennis te hebben."

oudere bewoners, erbij betrekken. Op de eerste verdieping
staat de server die verschillende ziekenhuizen en rustoorden
bedient. De verantwoordelijke voor ICT is zich van de mogelijke
problemen bewust, maar er moet nog een consensus groeien
om er iets aan te doen. Het hoofd van de technische dienst
moet nog overtuigd worden dat het noodzakelijk is. Het is een
moeizaam proces. De politie is er wel zeer bij betrokken, ik heb
er veel aan gehad, zij hebben een rapport opgemaakt. Een andere kwestie zijn de middelen: er zullen de nodige financiele
inspanningen gedaan moeten worden om een en ander technisch te verbeteren.
Bij aanvang van het calamiteitenplannentraject was mijn eerste gedachte dat ik tekortschoot. lk had me er weinig vragen
over gesteld, was mij onvoldoende bewust van wat er kan misgaan. En als er iets misgaat, dat we totaal onvoorbereid zijn.
Die sessies hebben me dat duidelijk gemaakt. Prioriteitenlijsten, hoe de belangrijkste stukken herkennen? Dit soort vragen
had ik me tot dan toe nog niet gesteld.
Mee het hele traject van preventie- en calamiteitenplannen
doorlopen was soms wel moeilijk. Zeker voor een kleine organisatie als de onze. De aanpak leek me aanvankelijk vooral voor
grote instellingen geconcipieerd. Die hebben al wat voorsprong, omdat ze bijvoorbeeld een technische dienst in huis
hebben of al over plattegronden beschikken. In het begin was
het een probleem om alles te verkleinen naar de eigen schaal.
Van bij de aanvang moet er veel gebeuren: een beleidsnota
uitschrijven voor de veiligheidszorgaanpak bijvoorbeeld, en
heel veel praktische dingen komen op je af. Zorgen voor goede
plattegronden van het gebouw was al het eerste. Als die niet
beschikbaar zijn, vraagt het veel inspanning om er zelf te maken. Dan moeten er allerlei zaken nagekeken worden: waar is
de watertoevoer, hoe lopen leidingen en afvoeren? Er moet
een risicoanalyse gemaakt worden. lk had aanvankelijk het gevoel niet echt vooruit te gaan. Maar ik heb dan beslist me te
concentreren op de echte basisdingen: wat moet ik strikt hebben om verder te kunnen en hoe kan ik de bevindingen doorgeven binnen de organisatie, bijvoorbeeld omtrent evacuatie.
Dat vraagt een goed plan van aanpak. Kortom, ik heb me geconcentreerd op het praktische basiswerk, ofschoon ook dit

Wat raad je, op basis van jouw ervaringen, de beperkt bemande
erfgoedinstellingen aan om binnen een redelijke termijn tot
een goed veiligheidsplan te komen?
"Loop je eigen parcours. In het begin tracht men voluit mee te
lopen met wat in de sessies wordt aangebracht. Maar ik kan de
kleinere instellingen alleen maar aanmoedigen om hun eigen
ding te doen, op hun eigen schaal, en niet dat van een ander na
te doen.Ga in je eigen lokaal staan en denk: wat is nu het beste om te doen, hoe doe ik het binnen mijn mogelijkheden en
met wie?
Op dit moment is de netwerking tussen de Gentse archieven
nog te zwak. Er moet wat meer sa men gezeten worden, en afspraken gemaakt rond samenwerking, onderlinge hulpverlening, afstemmen van noodmaterialenvoorraad. (Het vraagge-

sprek vond plaats enkele maanden voor de laatste sessie van het
traject, die geheel is afgestemd op samenwerking en versterking
van het lokale netwerk, LS).
Hoewel de informatie en de opdrachten vanuit het project
`preventie- en calamiteitenplannen in netwerkverband' als
een massa op je lijken afte komen, en wij juist in een moeilijke
periode van verbouwingen en interne verhuis zaten, ben ik
toch blij dat ik er ingestapt ben.
Het verhaal dat Sylvia Van Peteghem, hoofdbibliothecaris van
de Gentse Universiteitsbibliotheek, bracht over de catastrofe
in de boekentoren verleden jaar, hoe zij er voorstonden, waar
ze nog moesten aan beginnen en wat ze nog niet hadden,
heeft ons allemaal (de deelnemers aan het Gentse archieven-

overleg, LS)

overtuigd van het belang van zo'n plan. Maar zonder dit project was ik er nog niet echt aan begonnen, denk ik."

Archief en museum van de Zusters van Liefde (Gent)
p.a. Molenaarsstraat 28
goo() Gent

T 09 235 82 32
F og 235 82 20
info@archiefzvl.org
www.archief-museum.nd.org

extra inspanningen vraagt, wanneer je, zoals hier, geen dienst
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of medewerkers hebt om op terug te vallen. Het komt bovenop
mijn dagelijkse werk."

In

2oo5

werden twee dergelijke proefprojecten gelopen, onder impuls van Culturele Biografie Vlaanderen (nu: FARO), waarbij de Antwerpse stedelijke bibliotheek

en musea, de provinciale musea en de musea van de Vlaamse Gemeenschap op het grondgebied Antwerpen waren betrokken. Simultaan gebeurde hetzelfde voor
een zesta I Mechelse erfgoedinstellingen. Toen heette het `proefprojecf omdat voor het eerst het Nederlandse systeem van `calamiteitenplannen in netwerkverband' in Vlaanderen werd uitgetest, naar het voorbeeld van het zogenaamde `Haagse pilootproject' uit 2oo3.

publieksgeschiedenis

I

Bart De Nil

de Koe van Wetteren
Sociale geschiedenis op een bedje van culinair erfgoed
PUBLIEKSGESCHIEDENIS
Publieksgeschiedenis is de `vertaling'van de historische kennis
naar onderwijs, musea en historische tentoonstelling, herdenkingen, publieksboeken, de audiovisuele media, enzovoort. Als
zodanig is men in Vlaanderen al decennia bezig met geschie-

Zwart-witfoto van de stakers met een koe in de Statiestraat,
geschonken door de socialisten van Aalst voor de werkstakers
tijdens de staking bij Beernaerts.Wetteren,1907.© AMSAB-ISG
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denis to vertalen, maar het is pas de laatste jaren, met de ont-

1
1

Tijdens de Week van de Smoak in Vlaanderen van 13 tot en met
23 november 2008 wordt in Wetteren een activiteit georganiseerd waarbij op een originele manier een link wordt gelegd tussen sociale geschiedenis en culinair erfgoed. Een knap uitgewerkt
staaltje publieksgeschiedenis waarbij ook wordt gereflecteerd
over het maatschappelijke belong van cultureel erfgoed.
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Zwart-witfoto van een groep stakers met
vrouwen en kinderen voor de poort van de
fabriek Beernaerts tijdens de staking bij
Beernaerts. Wetteren, 7907 © AMSAB-1SG

wikkeling van de erfgoedsector, dat de omgang met het verleden, zowel in de publieke als in de persoonlijke sfeer, op de
onderzoeksagenda van historici komt te staan. Met de oprichting van het Instituut voor Publieksgeschiedenis' in 2007 heeft
de opleiding Geschiedenis van de Gentse Universiteit het concept publieksgeschiedenis in Vlaanderen gelanceerd.
De aandacht vanuit academische kringen voor de vertaling van
geschiedenis naar het brede publiek is echter verre van nieuw.
In 1966 schreef de Britse historicus E.P. Thompson (1924-1993)
in Times Literary Supplement een baanbrekend essay getiteld
`History from below? Het essay schetste de nieuwe wegen die
de (sociale) geschiedenis sinds het einde van deTweedeWereldoorlog was uitgegaan. De focus was verschoven van de elite
naar sociale groepen die voorheen verborgen waren voor de
geschiedenis, zoals industriearbeiders, boeren, etnische minderheden en armen. Deze radicale benadering van de `nieuwe'
sociale geschiedenis legde in de jaren 1950 de basis voor een
history-from-belowbeweging. 3 Het blootleggen van de geschiedenis van de `gewone man', arbeiders, minderheden en
vrouwen was niet zomaar een academische bedrijvigheid,
maar diende om deze groepen te helpen in hun zelfemancipatie (empowerment in het Engels). Zo pleitte de historicus
Raphael Samuel (1934-1996) ervoor dat men amateur-historici
of genealogen dezelfde status als academici in universiteiten
zou geven. Samuel was gangmaker van de History Workshopbeweging die de people's history, waarbij historische gebeurtenissen worden verteld vanuit het perspectief van het `gewone
yolk', propageerde. In Groot-Brittannie ging deze democratisering van de geschiedenis samen met de verspreiding van het

county archives network. Onder het motto 'historyfrom below is
of the people, and from the people' werden overal publieke a rchieven opgericht, die voor iedereen gratis toegankelijk waren.
Het — vaak politiek geInspireerde — engagement van deze generatie is nu passé, maar het erkennen van het maatschappelijke belang van erfgoed door de erfgoedsector en het beleid behoort tot de erfenis van historici zoals E.P. Thompson,
Raphael Samuel of de bij een ruimer publiek beter gekende
Erik Hobsbawm. Cultureel erfgoed is immers veel meer dan
de grondstof voor een vrijetijdsindustrie rond geschiedenis

willen en kunnen. Vaak blijft het bij een leuke activiteit waar
men op een veilige, bewarende en vooral kritiekloze manier
met het verleden omgaat. Daar is ook niets mis mee. Je kunt
immers aan heemkundige genootschappen die bijvoorbeeld
via oude foto's en postkaarten hun verleden willen tonen, niet
steeds vragen om hierover te reflecteren. Louter het felt dat ze
de relicten van hun lokale verleden bewaren en aan het publiek zichtbaar maken, heeft op zich een immense maatschappelijke waarde. Anderzijds is het niet eenvoudig om te reflecteren over geschiedenis en erfgoed in een eenmalige
feestelijke context. Want hoe je het ook bekijkt: Erfgoeddag of
de Week van de Smaak zijn verzamelingen van korte publieksactiviteiten die in de praktijk veelal viug tot stand moeten
worden gebracht. Het ligt dan aan de lokale situatie of er genoeg tijd en middelen kunnen worden vrijgemaakt om een
activiteit uit te diepen of op een 'andere' manier te presenteren.Waar dit gebeurde, leverde dit mooie resultaten op. Zo organiseerde gidsenvereniging Klare Lijn tijdens de Erfgoeddag
in 2oo7, die liep onder het thema 'Wordt Verwacht', een wandelvoordracht en rondleiding onder de titel: `De Marollen, alles
wordt beter'. Het uitgangspunt was de sfeer van goede voornemens en hoop die heerste na de Tweede Wereldoorlog. In de
Brusselse volksbuurt Marollen werden voor de arbeidersgezinnen alfabetiseringscampagnes gestart, gezondheidsvoorzieningen opgezet en werd er menswaardige woongelegenheid
gecreeerd. Tijdens deze wandeling werden niet alleen de verhalen over de hooggespannen verwachtingen verteld, maar
ook over grote teleurstellingen.
Het voorbeeld van de Marollen illustreert helder dat het dagelijkse leven van merien ook minder mooie kantjes heeft. De
geschiedenis van onderuit heeft ook als taak de negatieve of
de kleine kantjes te tonen. Nochtans klinkt uit de erfgoedprojecten, die de laatste jaren bij bosjes werden gerealiseerd, nog
niet zo vaak een kritische stem of dissonant geluid. De euforie
over het behandelde thema voert vaak de boventoon.Toch zijn
er uitzonderingen die de regel bevestigen. Erfgoedprojecten
die ook een andere zijde van het verleden tonen en waarbij dit
verleden actueel wordt gemaakt. Zo zijn er binnen het thema
van het oorlogserfgoed enkele best practices te vinden. In een
artikel uit 2004 in Mores signaleerde Marc Jacobs twee ten-

en herinnering. In een samenleving kan erfgoed worden ingezet als een actueel concept om bepaalde maatschappelijke

toonstellingen over bombardementen in 1944 in twee ver-

thema's scherp te stellen. Het musealiseren ofwel kritiekloos
en eenzijdig positief aanbieden van objecten, gebruiken of de

log, erfgoed en herinneringen die los van elkaar tot stand
kwamen. In beide gevallen werden mondelinge bronnen ver-

historiografie als een attractie zou, zoals de Nederlandse et-

zameld, waarmee ik wil aangeven dat de mondelinge geschie-

noloog Gerard Rooijakkers zo treffend omschreef, de angel uit
het concept trekken.

denis een uitgelezen instrument is om de perceptie over het
verleden naar boven te halen. Het eerste project herdacht het

Vanuit het bovenstaande perspectief ligt het voor de hand dat
we cultureel erfgoed steeds plaatsen in een actuele en maat-

bombardement op Pinksteren 1944 op Sint-Michiels bij Brugge. Marc Jacobs schrijft over de cd Grote Blinkende Vogels.
Luisterfragmenten over het leven in oorlog in Sint-Michiels die

schappelijk relevante context. Er is echter een verschil tussen

door de Erfgoedcel Brugge zestig jaar na dato werd gemaakt:

schillende gemeenten.4 Twee bescheiden projecten over oor-

"Het zijn sterke verhalen, waarin met name gewone mensen,
hun dagelijks leven en een plotse traumatische ervaring aan

CC Belgica engageerde de kunstenaar Nilton Moreira om de
collectie in de stedelijke musea kritisch tegen het Iicht houden
en te trachten de kloof to dichten tussen de erfgoedcollectie en
de huidige culturele diversiteit. Het effect van dit project was

bod komen. Veel aandacht gaat ook uit naar de manieren
waarop een lokale gemeenschap met zo'n ramp omgaat, zowel op positieve als op negatieve wijze. Het verhaal van de
pastoor die ontdekt hoe de vingers van zijn tijdens het bombardement overleden moeder afgesneden zijn om haar ringen

dat de kloof tussen een `elitair' museum en het publiek iets
kleiner werd. Over de maatschappelijke dimensie van het project getuigde Lieve Van Cauwenberghe, de cultuurfunctionaris

te roven, is hiervan wellicht het meest treffende voorbeeld." 5
HetwdprojckamtsndiLoerwa, dactie van Bjorn Rzoska, een boekje verscheen: Een dodelijke

vergissing. Het bombardement van ii mei 1944 op Lokeren. Brochure bij de wandeltentoonstelling 17 mei — ii augustus 2004.
Een sterk uitgewerkt project waarbij het plaatsen van dit drama in het "collectieve geheugen van de Lokerse gemeenschap"
de voornaamste motivatie voor de herdenking was. Jacobs
maakt in het slot van zijn artikel een bruggetje naar het In
Flanders Fields Museum waar de methodiek van onder uit, die
men onder meer in Sint-Michiels en Lokeren heeft gebruikt, al
jaren met succes wordt toegepast: "het museum wil moreel
relevant zijn door kleine maar algemeen-menselijke verhalen
te vertellen en zo het oorlogsverleden'actueete maken.Tegen
het einde van het bezoek praten veel mensen over wat hun

van CC Belgica: "Door de voorwerpen Ietterlijk in de handen
van gewone mensen te duwen, werd dat erfgoed echt weer
van henzelf. De drempel werd verlaagd door de mensen zelf te
laten kiezen, zonder criteria op te leggen. Ze mochten iets kiezen omdat ze het mooi vonden en er hun eigen verhaal bij konden maken. Dat hoefde geen bestudeerde keuze te zijn." 9

DE KOE: HET VERHAAL°
In 1884 werd in Overbeke, een gehucht van de Oost-Vlaamse
gemeente Wetteren, gelegen tussen Gent en Aalst, door Felix
Beernaerts een katoenweverij opgericht, die tijdens het begin
van de 20 e eeuw uitgroeide tot een van de grootste textielfabrieken van het land. Beernaerts koos voor het Iandelijke
Wetteren om de hoge lonen en de vakbonden in Gent te ont-

oorlog — heeft meegemaakt. Het museum slaagt er zo in (...)

lopen. Om `zijn' arbeiders financieel en moreel aan de fabriek
te binden, liet hij in Overbeke enkele nieuwe straten aanleggen en een arbeiderscite bouwen vlak aan zijn fabriek. Het is

om het verleden voor de eigen leefwereld van zijn bezoekers
van belang te maken — om ( herinnering'te creeren." 6

hier niet de bedoeling om heel het verhaal van deze textielfabriek uit te doeken te doen. lk beperk me tot een moment

Een hele reeks goede voorbeelden, waarbij erfgoed actueel

van sociale hoogspanning in haar geschiedenis dat als kap-

werd benaderd, staan in het onderzoeksrapport van de Koning
Boudewijnstichting Alledaags is niet gewoon: reflecteren over

de Smaak, editie 2008.

eigen familie in de oorlog — evenzeer is dit de Tweede Wereld-

stok dient voor een evenement in het kader van de Week van

het Cultuurcentrum Belgica in Dendermonde is een van de

In 1907 was de fabriek van Beernaerts het toneel van een sta-

tweeenveertig projecten met een maatschappelijke meerwaa r-

king die nationale weerklank kreeg. Het was een van de eerste

de, die tijdens de twee campagnes rond Actuele Volkscultuur

massale syndicale protestacties op het Vlaamse platteland. De

werden ondersteund, die in deze publicatie staan beschreven. 8

staking, die uitbrak op 28 mei 1907 rond een geschil over loons-
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volkscultuur en samenleven uit 2002.7 `Duik in de Dender' van

Zwart-witfoto van de bereiding van de soep in het socialistisch lokaal De
Zon tijdens de staking bij Beernaerts.Wetteren,i9o7.© AMSAB-ISG

verhoging, werd op juli algemeen waardoor 1.200 arbeiders
en hun gezinnen zonder inkomen vielen. De staking werd gesteund door de Gentse socialisten die, om de stakers en hun
gezinnen te voorzien van voedsel, een landelijke solidariteitscampagne organiseerden. Om elke staker te kunnen voorzien
in een wekelijkse uitkering van vijf frank en twee grote broden
werd in heel Belgie geld ingezameld. Ook werden, om de last
voor de gezinnen van de stakers te verminderen, circa vijfhonderd kinderen ondergebracht bij pleeggezinnen in verschillende Vlaamse gemeenten. Door Leuvense socialisten werd op de
binnenkoer van het vakbondslokaal De Zon, gelegen aan de
Vennemansdries (in 193o omgedoopt tot het Felix Beernaertsplein"), een grote volkskeuken ingericht waar dagelijks soep en
brood werden uitgedeeld. De bevoorrading gebeurde door de
stakers zelf, die elke ochtend samenkwamen aan De Zon, om
daarna in de omliggende gemeenten en gehuchten de boeren

afte lopen voor groenten en aardappelen.Als blijk van solidariteit brachten Aalsterse arbeiders in augustus duizend broden
en een koe naar de Wetterse sta kers. De koe werd in een stoet
onder de tonen van C'est la luttefinale door de straten van Wetteren geparadeerd.Voor propagandadoeleinden werd het rund,
met daarachter de stoet, vereeuwigd op een foto die werd verkocht ten voordele van de stakerskas. Hierdoor werd het beeld
van de koe van Wetteren ruim verspreid als een symbool van de
onderlinge solidariteit tussen arbeiders. Na het kiekje werd
van het brave dier stakerssoep gemaakt en uit haar vel werd
een vlag gesneden die nog steeds bekendstaat als `de koevlag'.
Midden september liep de staking af met een compromis tussen Beernaerts en de Gentse socialistische voorman Edward
Anseele. Het bereikte akkoord bleek uiteindelijk een pyrrusoverwinning voor de arbeiders.

Zwart-witfoto van de socialistische keuken voor de werkstakers in het lokaal De
Zon tijdens de staking bij Beernaerts.Wetteren,i9o7.© AMSAB-1SG

De volkskeuken, de stakerssoep en de brooduitdelingen zijn culinaire facetten van een emancipatorische strijd tijdens het
laatste kwart van de 19 e tot het begin van de 20e eeuw. Over de
dagelijkse eetgewoonten van industriearbeiders tijdens deze
periode is daarentegen nog relatief weinig bekend. Het clichébeeld van een arbeidersgezin dat in miserabele omstandigheden enkele aardappels onder elkaar moest verdelen, blijft overeind. Nochtans was door de stijging van de levensstandaard
tijdens het laatste kwart van de 19e eeuw het menu van een
arbeidersgezin gevarieerder dan algemeen wordt aangenomen en spiegelde de arbeidersbeweging zich voor hun banketten graag aan de rijkelijke en uitgebreide burgerlijke menu's.
De cultuurraad van Wetteren greep de Week van de Smaak
aan om een activiteit te organiseren rond het culinair erfgoed
van textielarbeiders, met de volkskeuken en het beeld van de
koe van Wetteren tijdens de staking bij Beernaerts als uitgangspunt. Op 18 november 2008 zal in het cultureel centrum
Nova een avond worden georganiseerd met als gastspreker
historicus Bart De Wilde, die de evolutie zal schetsen van wat
en hoe textielarbeid(st)ers en hun gezinnen aten en dronken
in de age en 20e eeuw. De Wilde, doet al jarenlang intensief onderzoek naar de textielarbeid in Belgie in al zijn facetten. De
werkgevers, de syndicale organisaties, vrouwen- en kinderarbeid, seksualiteit op de werkvloer, alcoholgebruik, het dagelijkse leven van de textielarbeider maakten onderwerp uit van
zijn studie. Gebruikmakend van heel wat alternatieve bronnen
zoals afbeeldingen, volksliederen, interviews, regionale pers,
rapporten, ... komt hij tot een levendige, zeer herkenbare vorm

worden getoond. In het eerste filmpje kookt Guy Van Cauteren,chef-kok van 't Laurierblad in Berlare en peter van de Week
van de Smaak 2008, samen met voedselhistoricus prof. dr. Peter
Scholliers een gerecht dat op het banket van een vakbeweging
in het begin van de 20 e eeuw had kunnen staan. In het tweede
filmpje wordt een gerecht uit de dagelijkse keuken van arbeiders klaargemaakt door de chef van een grootkeuken onder
begeleiding van dr. Marc Jacobs. Dit gerecht wordt opgediend
aan de bewoners van een Wetters rusthuis, waaronder enkele
nazaten van de stakers uit 1907. Het laatste filmpje is een reportage van de re-enactment van de volkskeuken uit 1907 op
dezelfde plaats als destijds in Wetteren. De bezoekers aan de
zondagsmarkt op het Felix Beernaertsplein kunnen soep krijgen terwijI gelegenheidsacteurs de originele toespraken van
de stakingsleiders van weleer declameren. Na afloop kunnen
de aanwezigen proeven van de gerechten die werden getoond
op de filmpjes,terwijI er een koor arbeidersliederen zal zingen.
Ondertussen loopt er in het cultureel centrum ook een tentoonstelling waarbij originele foto's van de volkskeuken de
rode draad vormen.

DE KOE: DE REFLECTIE
Het `gebruiken' van een staking voor een publieksactiviteit
rond sociale geschiedenis en culinair erfgoed is niet zo vanzelfsprekend. De staking van 1907 was voor de betrokkenen destijds allesbehalve een plezierritje. In een tijd zonder sociale
zekerheid, geen arbeiderswetgeving en zware werk- en leefomstandigheden liepen de stakers een groot risico om hun

van geschiedschrijving. Hij publiceerde at enkele standaard-

werk te verliezen. Zo kon alleen door een directe interventie
van de Wetterse burgemeester worden vermeden dat Felix

werken over de geschiedenis van de Belgische textielnijver-

Beernaerts stakende arbeidersgezinnen uit de huizen, die ze

heid waarin hij ook clichebeelden over het dagelijkse leven van

huurden in de cite van de fabriek, werden gezet. Het degrade-

industriearbeiders tracht bij te sturen.
Tijdens het tweede gedeelte van de avond zullen drie filmpjes

ren van dit brokje sociale geschiedenis tot louter een leuke publieksactiviteit zou niet alleen de Wetterse stakers uit 1907
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DE KOE: HET EVENEMENT

Zwart-witfoto van een groep werkstakers van Beernaerts, op den Dries, na de uitdeling van de soep. Wetteren, 7907 AMSAB-ISG

oneer aandoen, maar tegelijk de maatschappelijke relevantie
van erfgoed ondergraven.
De organisatoren van 'de Koe van Wetteren' reflecteerden over
het maatschappelijke belang van hun evenement wat resulteerde in enkele activiteiten 'met een angel'. Zo worden de bezoekers van de zondagsmarkt, tijdens de re-enactment van de
volkskeuken, geconfronteerd met de originele toespraken van
de stakingsleiders waarbij wordt gerefereerd naar maatschappelijke en sociale (mis)toestanden die vandaag nog actueel

zijn.Tijdens het evenement op 18 juni zal Bart De Wilde in zijn
referaat clichebeelden over het dagelijkse leven van industriearbeiders bijsturen en verbanden leggen met hedendaagse
leefomstandigheden. Daarnaast krijgen de aanwezigen een
brochure waarin twee erfgoedprofessionals hun visie geven
over het maatschappelijke belang van erfgoed.
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eetcultuur

I

Fien Danniau & Sophie Serraris

Culinaire
ontvoo d.ng
---> De gezinstafel onder druk?
Onze eetcultuur stoat niet stil: de toegankelijkheid van voedsel
en het spectrum aan eetstijlen zijn nog nooit zo groot geweest.
De laatste viiftig jaar kwam onze westerse eetcultuur bovendien in een stroomversnelling. Nieuwe trends zorgen voor nieuwe uitdagingen en dat veruitwendigt zich onder andere in de
bezorgdheid van ouders over de culinaire opvoeding van hun
kinderen. Soms lijkt het wel of kinderen enkel friet en hamburger willen voor de televisie. Om de bezorgdheid van ouders over
het eetpatroon van hun kinderen te begrijpen, bekijken we nader hoe onze eetgewoonten en de plaats van kinderen aan de
gezinstafel in de loop derjaren zijn veranderd.

we stilaan kennis met de diversiteit in eten en de tafelgewoontes van andere continenten. In Belgie werd deze internationalisering van ons voedselbeeld symbolisch ingezet op Expo
'58: de verschillende nationale paviljoenen op de wereldtentoonstelling beschikten vaak over een restaurant dat uit eigen
nationale keuken serveerde. De internationalisering van het
voedselaanbod bereikte ons niet enkel via televisie, marke-

SOCIO-CULINAIRE EVOLUTIES
De geschiedenis van de gezinsmaaltijd hangt sterk samen met
de dagelijkse arbeidsverdeling en financiele middelen. Wat er
op je bord kwam, en vooral wanneer, waren tot de Tweede
Wereldoorlog permanente zorgen. Toegang tot voedsel was
geen vanzelfsprekendheid:schaarste en honger loerden om de
hoek. Dit gold althans voor het gros van de samenleving: de
elite kon zich altijd al allerlei excessen veroorloven.'
De constante angst voor schaarste maakte dat mensen voedsel vooral vanuit lichamelijk oogpunt benaderden, als een
noodzaak om de maag te vullen en te overleven.Variatie, evenwicht en smaak van voedsel waren van ondergeschikt belang.
Moeders waakten erover hun kinderen zo calorierijk mogelijk
te eten te geven: hoe meer calorieen kinderen immers opnamen in periodes van overvloed, hoe groter hun kans om periodes van schaarste, dan wel ziekte te overleven.
Na 196o deden er zich vier belangrijke ontwikkelingen voor in
onze omgang met en visie op eten. In de eerste plaats maakte
de derde agrarische revolutie voorgoed een einde aan de voedselschaarste in de westerse wereld. Na decennia van dreigende tekorten en hongerwinters maakte het Westen in de tweede helft van de

20e

eeuw kennis met de spreekwoordelijke

melkplassen, boterbergen en graanoverschotten. De psychologische impact van deze voedseloverschotten kort na twee we-

kenisverschillen) fundamenteel.
Een tweede belangrijke ontwikkeling hangt samen met de
toenemende mondialisering: in de jaren igso en '6o maakten

Titelplaat Jean-Jacques Rousseau, Emile, ou de reducation (7762)
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reldoorlogen kan moeilijk worden overschat: het veranderde
ons idee over voedsel, eten en voeden (noteer de subtiele bete-

Foto: Delphine Lebon. © de Week van de Smaak

teers en wereldtentoonstellingen. Buitenlandse reizen werden
betaalbaar en ook de aanwezigheid van (nieuwe) allochtone
gemeenschappen was betekenisvol: onder andere de Italiaanse, Spaanse, Chinese, Turkse en Marokkaanse keuken verwierven zo een plaats in ons straatbeeld en in onze kookboeken.
Ten derde onderscheiden we het buitenshuis eten als een naoorlogse culinaire eettrend. De verworven welvaart zorgde er-

Foto: Bart Van Der Moeren. © de Week van de Smaak

ste het kind-zijn met een eigen natuur en belevingswereld. 3
Sindsez'otkgvanheid'wrkntoenemende mate gecontroleerd, onderwezen, verzorgd en gesentimentaliseerd. Vanaf de jaren 1970, na mei 1968, werden
kinderen ook actieve partners binnen de opvoeding en het samenwonen. 4 Na de herkenning van het kind door Rousseau,

voor dat eten op verplaatsing voor veel meer rangen en standen bereikbaar werd en ook het aantal eetgelegenheden nam
toe.' Onder buitenshuis eten verstaan we zowel 'op restaurant

werd het ook erkend. Kinderen zijn rechthebbenden geworden: ze hebben recht op liefde, gezondheidszorg, scholing, ontspanning, informatie, privacy, vereniging, gezondheid en op
vrije meningsuiting. 5 Gevolg is dat kinderen ook meer en meer

gaan', als eten afhalen in — bijvoorbeeld — de `McDrive'. Het verschijnsel fastfood, overgewaaid uit de Verenigde Staten, had in

inspraak krijgen in wat er op tafel komt. Verder betekende een
nieuwe gezinssamenstelling de doorbraak voor gemaksvoed-

de jaren 196o en '7o nog lang niet de negatieve connotatie die
het vandaag heeft. De Amerikanen bleven immers nog een
hele tijd na de Tweede Wereldoorlog de onaantastbare helden
uit het land van melk en honing.

sel. Meerdere kleine huishoudens en vrouwen die buitenhuis
werken in plaats van in de keuken te staan, betekenen een gat
in de markt voor kant-en-klare producten. De magnetron

Ten slotte veranderde de maaltijd fundamenteel door een andere gezinssamenstelling en een toenemende individualisering.

maakt volledige maaltijden in een paar minuten tafelklaar en
verschaft de verschillende gezinsleden de mogelijkheid zelf
hun eetmoment te kiezen in hun hectische dagen.

Vooral in het laatste kwart van de 20 e eeuw zien we een zeer
grote verscheidenheid in arbeids-, inkomens- en samenlevingsvormen. Het traditionele 'paargezin' met een vader die

DE GEZINSTAFEL ONDER DRUK?

buitenshuis werkt, en een moeder die thuisblijft, verloor meer

het als de `maaltijd' of wat op ons bord komt en als een mo-

en meer terrein en binnen een levensloop werden verschillende

ment dat de familie samen aan tafel zit. In onze westerse sa-

samenwoningstypes gecombineerd. Ook de positie van het kind

menleving komt het sociaal gedifferentieerde karakter dat de

Het begrip `gezinstafer dekt twee ladingen: we interpreteren

in het gezin en in de maatschappij veranderde fundamenteel.

maaltijd in het verleden had, vandaag de dag minder tot uit-

FilosoofJean-Jacques Rousseau verbond in de 17e eeuw als eer-

drukking.Voor veel mensen, of toch voor degenen die het zich

Foto: Bart Van Der Moeren. © de Week van de Smaak

kunnen permitteren, is eten deel geworden van de ontspan-

De pluriformiteit van onze eetcultuur en de overvloed aan

ningscultuur. Op enkele decennia tijd kregen de maaltijd en
het tafelen nieuwe betekenissen. Functies als genot en amu-

keuzemogelijkheden roepen zowel voor kinderen, jongeren
als volwassenen nieuwe vragen op. Hoe maak je de juiste keuzes? Waar vind je juiste informatie? Wat en wie geloof je of wil

sement zijn daarbij niet meer weg te denken. De mogelijkheden van voedsel en bijhorende manieren van tafelen lijken
onbegrensd: gezond, biologisch, exotisch, ecologisch, extravagant, lokaal, Iangzaam, ... De indeling in eetstijlen houdt
verband met ieders Ievensstijl of de keuze voor een bepaalde
Ievensstijl op een bepaald moment. In onze geIndividualiseer-

je geloven? Waar vind je het evenwicht tussen wat lekker, gezond en leuk is?
Een interessant fenomeen terzake zijn de onheilsberichten
over onze gezondheid en de voedselketen die regelmatig de
media halen. Denk aan nieuwsberichten over de voedselveilig-

de maatschappij kiest eenieder een eigen instelling tegenover

heid, humaninterestprogramma's waarbij kinderen en volwas-

eten en drinken. We combineren naar hartelust verschillende

senen proberen of te vallen (of juist opnieuw bij te komen),
films als Supersize me, (kook)boeken met gezondheidstips tot

eetstijlen, al dan niet onder invloed van de Iaatste modetrends.
Eten heeft, net als kledij, een onderscheidende functie gekregen. Nieuwefood habits en trendy eetlocaties blijven een eftciente methode om je te onderscheiden van anderen. Eet-

en met de talloze reclames voor producten om slank en fit te
blijven, de cholesterol te verlagen en de darmflora te optimaliseren. Berichten op voedselgebied waar de 21e-eeuwse mens

trends als de moleculaire keuken en nieuwe vormen van food

zijn ogen niet voor kan sluiten. Aan elk van deze berichten is

design volgen elkaar in sneltempo op.Als gevolg kenmerkt plu-

een (semi-)wetenschappelijke uitleg verbonden waarbij er ge-

riformiteit onze eetcultuur. 6

schermd wordt met grafieken, studies, theorieen en best practices. De diverse en vaak tegenstrijdige berichtgeving maakt

Ook kinderen en jongeren proeven van het culinaire aanbod.
Ze zijn zich bewust van gezondheid, eetstijlen, hun omgeving
en hun identiteit en maken navenante keuzes. Ouders en

mensen onzeker over wat er nu werkelijk op het bord ligt en
zou moeten komen, en waar betrouwbare informatie te ver-

marketeers proberen eten en het bereiden van eten kramp-

krijgen is.

achtig fun te houden. Ook voor kinderen moet eten immers
gelijk staan aan ontspanning. Illustratief is de boom van al-

Naast de pluriformiteit van ons eetgedrag en de onzekerheid
over het voedsel dat op de tafel komt, onderscheiden we een

lerhande kookboekjes en -rubrieken speciaal voor kinderen

derde belangrijke trend met betrekking tot wat rond de tafel

sinds het einde van de jaren 197o.

gebeurt: het tijdsgebrek. De agenda van kinderen en volwas-
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senen Iijkt overladen met werk, school, hobby's, filerijden, televisie en pc en dat heeft een impact op wanneer, waar en met
wie we aan tafel eten. Het is een dagelijks gepuzzel om met
het gezin aan tafel te zitten en niet zelden worden porties opgewarmd in de magnetron en opgegeten voor de televisie of
boven een krant. Eten verwordt zo opnieuw een fysiek noodzakelijk tussendoortje.
In een reactie op het gevoel dat het gezinstafelen hen ontglipt, zien we meer en meer dat mensen teruggrijpen naar
hun culinaire roots, naar de keuken van `ons moeder'. Bemerk
bijvoorbeeld hoe populair kookboeken zijn als Jamie Olivers
The Essential Family Cookbook en De keuken van ons moeder
van Tony Le Duc. Marketeers spelen gretig in op deze familiale
zoektocht: de Franse, Italiaanse en Marokkaanse keuken worden voorgesteld als huiselijk,familiaal, rustbrengend en basic.
Die huiselijkheid uit zich niet enkel in gerechten die lang op
het vuur moeten staan op een druilerige zondagochtend,
maar ook in de illustraties van rijkelijk met mensen en eten
gevulde tafels.
Of is het teruggrijpen naar de traditionele, al dan niet Vlaamse, familiekeuken een deel van het proces van volwassen worden? Krijgen mensen op een bepaald moment in ieder geval
opnieuw interesse in de kookstijl van hun kindertijd/ouders en
in huiselijkheid? Hoe dan ook houden we graag vast aan het
culinair erfgoed, dat zich onder andere manifesteert in producten, recepten, verhalen, bereidingswijzen, ... We willen dat
erfgoed koesteren en overdragen op onze kinderen, zodat ook
zij betekenis kunnen geven aan eten en tafelen.

TAFEL-EDUCATIE
Uiteindelijk overstijgen koken en eten de spelvorm, de mode of
de fysieke opname van voedsel. Eten, als zelfstandig naamwoord en als werkwoord, betekent ook samen-zijn, socialisatie, traditie, geschiedenis, herinnering en culturele overdracht.
Sociale relaties worden in stand gehouden door samen te eten
en te drinken, we leren wat wel en niet mag in gezelschap. Aan
de eettafel worden al generaties lang waarden en normen
doorgegeven. 7 Voornoemde associaties verklaren voor een
Foto: Bart Van Der Moeren. © de Week van de Smaak

groot deel de bezorgdheid van ouders over de culinaire opvoeding en het eetpatroon van hun kinderen: die beperkt zich niet
tot wat kinderen eten, maar ook hoe, wanneer en met wie.
Een veelheid aan eetstijlen betekent gelukkig ook een rijkdom
aan ervaringen. De enige manier om kinderen en jongeren te
wapenen tegen smaakvervlakking en modeverschijnselen is
om hen op hun eigen tempo te laten kennismaken met verschillende eetstijlen en eetculturen. Dat gebeurt in de eerste
plaats aan de gezinstafel, maar ook op school en buitenshuis

00

op restaurant. Het is daarom niet enkel de verantwoordelijkheid van ouders, maar ook van opvoeders, restauranthouders
en iedereen die beroepshalve bezig is met eten, om kinderen
te begeleiden op hun culinaire ontdekkingstocht. Het is onze

a
H

Ln
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taak hen te wijzen op smaken, producten, ambachten, recepten, verhalen en gewoontes waar ze in het dagelijkse leven
misschien niet onmiddellijk mee in contact komen. Het is niet
nodig dat kinderen zich alles eigen maken, wel dat ze met een
gezonde dosis verwondering en kritische zin leren open staan
voor allerlei culinaire prikkels.

EETiKET

taurant gaan, ontvangen een kleurrijk, interactief boekje8 over

EETiKET is een initiatief van Vlaams minister van Cultuur Bert
Anciaux in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed vzw en de Week van de Smaak in Vlaanderen. EETiKET wil kinderen prikkelen om op culinaire ontdek-

eetkunst en -cultuur, leuke onderleggers, een warm welkom
en een gezond menu dat de traditionele `kip met appelmoes'
overstijgt. EETiKET maakt zo het restaurantbezoek voor fami-

kingstocht te gaan. Smaak, sociale vaardigheden, historisch en
cultureel bewustzijn staan daarbij centraal.
EETiKET wordt gedragen door drie pijlers: de thuisomgeving,
de school en het restaurant werken samen en vullen elkaar
aan om EETiKET tot een (meerlagig) succes te maken.

40 EETiKET-RESTAURANTS
Het ervaren en beleven van een restaurantbezoek krijgt grote
nadruk binnen EETiKET. Op een leuke en originele manier worden kinderen warm gemaakt voor (uit) eten (gaan), zo maken
zij kennis met eetcultuur en tafelmanieren. Een kindvriendelijk onthaal, kindvriendelijkheid in de gerechten of de infrastructuur: elk restaurant legt zijn accenten, maar de centrale
boodschap is dat kinderen er welkom zijn. Kinderen die op res-

Eric

VANHAUTE,

`Gezin, bevolking en a rbeid', in: Marc

DEPAEPE

lies met kinderen tot een prettige en leerzame ervaring.
Veertig restaurants in Vlaanderen engageren zich duidelijk
voor kindvriendelijkheid en voldoen aan de criteria inzake
kindvriendelijkheid die het EETiKET-team opstelde. EETiKET
begeleidt deze veertig EETiKET-restaurants intensief in hun
kindvriendelijke werking en ontwikkeling. Bij de selectie van
de restaurants is gezorgd voor een evenwichtige mix tussen
eenvoudige restaurants met brasseriekeuken en echte gastronomische restaurants, tussen restaurants met een kindvriendelijke infrastructuur (speeltuin, dierenpark, speelhoek) en
restaurants die speciale aandacht hebben voor kinderen in
hun manier van koken of bedienen. Ze laten zien hoe EETiKET
voor verschillende restaurants kan werken.
Meer weten? www.eetiket.be

e.a., Paradoxen van de pedagogisering. Handboek pedagogische historiografie. Leuven, Acco, 2oo5, p.239-

266 (p.239-241).
2

Jozien

3

VANHAUTE,‘GeZin,

JOBSE-VAN PUTTEN,

Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland. Nijmegen, SUN,1995, p.5o6-52o, p. 5o8.

bevolking en arbeid', p.26o-262.Vanhaute waarschuwt ons voor het hanteren van het kostwinnersmodeLZoals elk model is het kostwinnersgezin

ook een mythe omdat het zowel een wervend als verhullend karakter heeft. Het is een verhullende mythe omdat via een verenging van de definitie van de arbeidsmarkt vele arbeidstaken van de vrouw aan het officiele,statistische oog worden onttrokken. Het is ook een `wervende mythe' omdat het model wel degelijk gebruikt
is als een ideologisch breekijzer om een bepaald seksemodel in maatschappij en huishouden door te drukken.'VANHAuTE, p.265.
4 Bruno

VANOBBERGEN,'OVer

pedagogisering en commercialisering', in:

DEPAEPE,

Paradoxen van de pedagogisering, p.333-358 (p.342-344); Hans

ques Rousseau (1712-1778). Het onmogelijke huwelijk van gezin en opvoeding', in:
5 Het Verdrag inzake de rechten van het kind werd op

20

DEPAEPE,

VAN

CRomBRuGGE,`Jean-Jac-

Paradoxen van de pedagogisering, p.213-238 (p.214-215).

november 198.9, na meer dan tien jaar onderhandelen, vastgelegd door de Algemene Vergadering van de

www.un.org en www.kinderrechten.nl .
6 Jobse-VAN
7 Audrey

PUTTEN,

EERTMANS,

p. 5o8, 519-52o.

Waarom kinderen geen spruitjes lusten en volwassenen niet zonder koffie kunnen. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2oo8, p.69-73, 89-91.

8 In samenwerking met ABC

—

ART BASICS for CHILDREN — maakte EETiKET dit speelse en artistieke boekje over eetkunst- en cultuur, uit eten gaan en samen eten thuis.
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Verenigde Naties. igi landen ratificeerden het verdrag. Alleen Somalie en de Verenigde Staten hebben (nog) geen handtekeningen gezet. Meer info vind je op
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De keuze van de redactie
DAVID HAJDU

kende wekelijkse oplagecijfers tussen

RUTGER WOLFSON

THE TEN-CENT PLAGUE
THE GREAT COMIC-BOOK SCARE
AND HOW IT CHANGED AMERICA

tachtig en honderd miljoen exemplaren.
Comics waren met andere woorden big

HET MUSEUM ALS PLEK
VOOR IDEEEN
ESSAY

New York, Farrar, Straus and Giroux,
2008, 435p.
Het stripverhaal in de Verenigde Staten
— de comic of dikwijls ook wel simpelweg funny genoemd — zat vanaf het
einde van de 19 e eeuw stevig in de lift.
De strijd van krantenmagnaten als Rudolph Hearst om de krantenlezer zorgde
voor extra creatieve impulsen. Tijdens
en vlak na WO II bloeide de 10 cent comic-Industrie als nooit tevoren, met
tijdschriften als Crime does Not Pay en
Smash Comics. Die haalden indrukwek-

business en verschaften werk aan talloze
schrijvers, illustratoren, uitgevers en tekenaars. In zijn boek The Ten-Cent Plague
reconstrueert David Hajdu een verrassende periode in de mentaliteitsgeschiedenis van de Verenigde Staten
van Amerika. Medio jaren 1940 Iinkten
moraalridders de `stijgende jeugddelinquentie' en de `morele achteruitgang
van de jeugd' aan de gestaag groeiende
populariteit van comics. Bezorgde psychologen en sociologen schreven zowat
alles tussen `tienerzwangerschappen'
en 'de dreiging van het communisme'
toe aan de verderfelijke invloed van
tijdschriftjes als It rhymes with Lust en
The Crypt of Terror. Er ontstond een heuse hetze tegen de comics en h un makers,
met boekverbrandingen, eden die werden gezworen, national houseclearings,
live door de televisie uitgezonden hoorzittingen in het Amerikaanse Congres
en zo meer door (en onder impuls van)
jeugdbewegingen, Ieerkrachten, ouderverenigingen, politici en geestelijken.
Aan de hand van bronnenonderzoek en
meer dan 15o interviews met
getuigen schetst Hajdu dit
tijdsgewricht. Pas met de
komst van de rock 'n roll verschoof de aandacht van de

A/

Amsterdam,Valiz,

2007

Dit essay Iijkt met eenzelfde gemak geschreven als een idee op een bierviltje.
Bestel het meteen, en op basis van de
omslag alleen al zul je begrijpen wat ik
bedoel. Al is de grote waarschijnlijkheid
dat je er wel minstens een interessant
idee uit zult halen, natuurlijk een betere
reden voor de aanschaf van dit boekje.
De uitgangsvraag die Rutger Wolfson
hanteert, is hoe een museum zich — en
ik gebruik voor de gelegenheid dezelfde
terminologie als de auteur — tot de moderne werkelijkheid (als een snel veranderende massamediale maatschappij)
kan verhouden. Het antwoord van musea op deze vraag zit vaak vervat in de
manier waarop ze zich positioneren, namelijk als een plek voor diepgang, inhoud en echtheid. Met andere woorden,
als een antidotum voor massacultuur of
vervlakking.
Rutger Wolfson, zelf directeur van De
Vleeshal te Middelburg, neemt met dit
antwoord alleen echter geen genoegen.
Musea mogen zich naar zijn mening
niet van deze moderne werkelijkheid afsluiten. Musea mogen deze massacultuur niet negeren. Ze is immers een

moraalridders naar een nieuw

(deel van de) realiteit. En de kunst be-

gevaar voor de jeugd
[RD]

staat erin om hieraan eveneens interessante betekenissen vast te knopen. Dat
kan maar door het net in de musea toe
te laten in plaats van het te bannen als
lage cultuur'. Een pleidooi voor
meer massacultuur in musea dus,
om het in dezelfde stellige stijl samen te vatten. Hoe men dit dan pre-

ABE R2008

cies als museum kan aanpakken,
vertelt de auteur je vervolgens aan
de hand van een aantal voorbeelden
en een paar bijzondere ideeen.
[HVG]
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OP ZOEK NAAR MEER?
Duik in de FARO-bib!
Maak je een verhandeling over erfgoededucatie? Ben je op zoek naar publicaties rond conservering van museumstukken? Of
ben je eerder gelnteresseerd in studies rond volkscultuur, lokale geschiedenis, museologie of erfgoedbeleid? De FARO-bibliotheek is Mt instrument voor wie professioneel, vanuit wetenschappelijk oogpunt of vanuit een eigen interesse, onderzoek
doet naar de vele deeldomeinen van het cultureel erfgoed.
De bibliotheekcatalogus is onderdeel van LIBIS-Net en kan online geraadpleegd worden via http://opac.libis.be .
Wil je een bezoek brengen aan de bibliotheek? Welkoml De bibliotheek van FARO is elke werkdag op afspraak toegankelijk.
Gelieve (zo mogelijk) twee werkdagen op voorhand een afspraak te maken; het aantal zitplaaisen is beperkt. Een afspraak
maken kan via e-mail (annemie.vanthienen@faronet.be ) of telefoon +32 2 213 10 68.

ERFGOED 2.0
Nieuwe wegen voor digitaal erfgoed

De erfgoedsector staat aan de vooravond van een fundamentele verandering op het vlak van samenwerking en publiekswerking. We leven immers in een'netwerksamenleving, die erfgoedorganisaties ertoe verplicht op een andere manier om te gaan
met hun eigen werking, kennis en publiek. Ze zullen met behuip van nieuwe media naar nieuwe werkingsmodellen moeten
zoeken.
Daarom organiseren de partners binnen het IBBT-project El.goed zo sa men met de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie
voor Wetenschappen en Kunsten een colloquium dater op is gericht het Vlaamse en Nederlandse erfgoedveld en andere geinteresseerden te laten kennismaken met nationale en Internationale cases, theorieen en visies op digitaal en mobiel erfgoed.
Het doel van dit colloquium Is de deelnemers in staat te stellen contacten te leggen, ideeen op te doen en ervaringen te delen
betreffende de wijze waarop erfgoed vandaag en in de toekomst kan ervaren worden.
Datum: 20 maart 2009
Locate: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten te Brussel
Info en inschrijven: http://events.ibbt.be/conferentie-erfgoed2o/
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Driekoningen

Marc Jacobs

Driekoningen, bonenkoningen,
echte koningen,feesten en macht
-3

De koning drinkt: een spanningsboog van millennia
DUIZENDEN KONINGEN EN RITUELE BEDELAARS

Met de erfgoedvlag (of is het een draaiende ster?) komje nog eens
ergens. De druk is groot om binnen de lijntjes te kleuren en je of
met kunstgeschiedenis, ofwel met geschiedenis, ofwel met
volkskunde te identificeren, je ofwel met hoge kunst, ofwel met
volkscultuur bezig te houden,je tot een periode (soms zelfs hooguit enkele decennia), een gebiedje of een onderwerp te bekennen,
alsof je zou moeten kiezen en geloven in de lijnen die getrokken
worden en aan reOcatie moet toegeven Een andere aanpak is
de lijnen te volgen waarheen ze je Leiden. Door de eeuwen heen,
over genres, geijkte procedures et cetera.
Een van de fascinerende lijnenclusters die over de eeuwen heen
kunnen worden gevolgd, is hoe beelden, rituelen, verhalen en kalenderfeesten elkaar beInvloed hebben en blijven beInvloeden.
Daarbij blijkt de notie Viminaliteit' (Victor Turner) belangrijk te
zijn. Dit is een van de onderzoekslijnen die ik als cultuurwetenschapper momenteel exploreer. In een lopend project probeer ik
dat bijvoorbeeld te doen rond de geschiedenis van 'Het Laatste
(Avond)maar, wat zal resulteren in een monografie. Ook kalenderrituelen zijn erg interessant in dat verband. Ze kunnen topkunstwerken in musea en volkscultuur verbinden, zo ook kinderspel en lantasie en klassieke literatuur, dagelijks Leven en elitaire
kunsten, stripverhalen en meesterwerken van barokschilderkunst,
jezuretencolleges en bakkerijen, herbergen en vorstenhoven,...
In deze bijdrage wordt bijzondere aandacht besteed aan recent
onderzoek over het fenomeen van Driekoningen en het feest van
de `koning/holhouding voor een dag' en van 'de koning drinkt'
Hierbij wordt zowel voortgebouwd op een recente bijdrage in het
Engels van miin eigen hand in een bundel over vertogen, mythes
en rituelen rond koningschap als op een recent Duits proefschrift. 1

Als men er op begint te letten, valt het op hoeveel duizenden
mensen in Vlaanderen zich even of heel het jaar koning, prins of
prinses mogen noemen of die een kroon op het hoofd geplaatst
krijgen. Hoeveel schoonheidskoninginnen worden er niet gekroond? Denk aan vele jarigen die in de klas, thuis of elders op
hun verjaardag een kroontje krijgen. Of aan de koningen en keizers in schutterskringen, carnavalsgilden en andere vieringen
Het is al eeuwen zo dat er in onze streken tijdelijke koningen
worden gekozen en de uitverkorenen die rol ook opnemen en
meespelen. Denk ook aan het gebruik om, via een taart met een
boon erin, een feestkoning te kiezen voor een avond. Dat vindt,
eveneens al eeuwen, plaats rond de jaarwisseling. In de periode
van twaalf nachten na kerstdag was het lang gebruikelijk om de
wereld op zijn kop te zetten en kinderen, jongeren of grote mensen tijdelijk tot heerser voor een dag/etmaal te kiezen, of het nu
gaat om de verkiezing van kinderbisschoppen, neppausen of
spotabten in de middeleeuwse kloosters dan wel om Driekoningen of geschenkheiligen Dit is niet helemaal vrijblijvend: het
ressorteert effecten op de beleving van bijvoorbeeld koningschap, hierarchie en orde.
Ook in 2008-2009 zullen tijdens de kerstvakantie en rond 6 januari op allerlei plaatsen in Vlaanderen groepjes kinderen — koningen — van deur tot deur gaan, met een zelfgemaakte kroon
op het hoofd, eventueel met draaiende ster, verkleed, soms geschminkt. Liedjes zingend hopen ze op een geschenkje, geld of
snoep."Hoog huis, laag huis, er zit een gierige pin in huis", klinkt
nog zelden: de dreiging met een trick is minder sterk dan de vrij-

Bijzonderachtlibjuganrstiewd
omgekeerde wereld en officiele instituties elkaar raken, waar het
koninkrijk voor een dag of de bonenkoning en de echte vorstenhoven en gekroonde echte koningen elkaar ontmoeten en er een
meerlagig samenspel ontstaat.
In het recente onderzoek, dat sterk beInvloed is door het werk
rond Viminaliteit;wordt speciaal de nadruk gelegd op het belong
van omkeringen en fantasiewerelden om de gebruikelijke orde en
hierarchie te bevestigen. Sandra Billington formuleerde het heel
fraai als volgt: "Net zoals men daglicht, wit of geluk niet kan begrijpen zonder het contrast met nacht, zwart en verdriet, zo waren ook de grenzen van heerschappij gedefinieerd door het bestaan van zijn tegengestelde". 2

ere keuze om al dan niet een treat te geven. De voorbije decennia werden herhaaldelijk kinderen en jongeren gespot die als
twee, drie of meer koningen zingend van deur tot deur gingen
in de wintermaanden. Zowel 17e-eeuwse schilderijen als 20 eeeuwse foto's bewijzen dit. Niet alleen volkskundigen probeerden zo'n gebruik systematisch te registreren; ook persfotografen legden mooie collecties aan. Een fraaie reeks foto's van
sterrezangers in Vlaanderen (Mechelen, Lier, Kortrijk en diverse
dorpen), waarvan we er hier twee weergeven, maakte Jacques
Hersleven (1880-1967) in 1930. Deze fotograaf voor onder andere

Le Soir maakte duizenden foto's van het dagelijks leven en van
feesten in Vlaanderen en Wallonie en van de Belgische koninklijke familie.
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Driekoningenfeest in Vlaanderen: sterreman, ca. 1930
Foto: Jacques Hersleven. IRPA-K1K, Brussel

Dergelijke vormen van bedelzingen verwijzen naar een belangrijk fenomeen tijdens de kerstdagen de voorbije eeuwen. Bedelzingen kon agressieve vormen aannemen, vooral ook als oudere
jongeren of echte bedelaars van de formule gebruikmaakten. In

Beroemd is de passage in de Annales van Tacitus (circa 55 - circa
117 na Christus) waar het verhaal wordt gebracht van de Saturnaliafeesten die in het jaar 55 aan het hof van keizer Nero werden gehouden. Zoals gebruikelijk was, werd met dobbelstenen

het onderzoek van Van Wagenberg-ter Hoeven wordt erop gewezen dat in de schilderijen van de 17e eeuw het sterzingen
vooral opkwam. Daarvoor was een ander ritueel vooral bekend,
namelijk dat van de bonenkoning of de koning-voor-een-avond,
gekozen door lottrekking. Dat is op tal van schilderijen weergegeven.Voor we hier dieper op ingaan, is het nodig terugte keren
in de tijd en elementen op te sporen. Vermeldt het Nieuwe Tes-

een koning aangeduid en `als bij wonder' werd Nero geselecteerd als feestkoning.Volgens de spelregels van het feest mocht
hij de anderen dan taken opleggen. Nero gaf Britannicus, de
zoon van wijlen keizer Claudius, een opdracht in de verwachting
dat zijn stiefbroer zou falen en uitgelachen worden. Maar Brittanicus bracht het er schitterend vanaf, met een lied over zijn
situatie en uitsluiting van de troon. Nero stelde vast dat onder
zijn officiele en zijn feestgezag subtiel kritiek werd geleverd in
een situatie waarin op het eerste gezicht net iets meer mocht
(door de context van drankverbruik en Saturnalia), dat de gebruikelijke maskers en toneelrollen even verschoven en dat
daardoor meerlagig gecommuniceerd werd. Hij besloot dat Britannicus snel uit de weg geruimd moest worden. Toen Britannicus wat later vergiftigd aan een eettafel neerzeeg, vluchtten
diverse hovelingen in plaats van mee te pretenderen dat het gewoon een plotse natuurlijke dood was, zoals Nero hen voorhield.
Op dat cruciale moment speelden ze het gewenste toneelscenario niet meer perfect mee en aan een hof was dit aartsgevaarlijk. Verschillende commentatoren, zoals Suetonius en Tacitus, begrepen heel goed hoe het koning-voor-een-dagritueel
aan een echt hof (in het bijzonder dat van Nero) een heel complexe en meerlagige zaak was. Niet alleen is dit een van de be-

tament eigenlijk wel drie koningen? Wat hebben al die rituelen
met elkaar te maken? We gaan hierbij eerst en vooral peilen
naar enkele aanknopingspunten in de oudheid, zo'n zestien a
twintig eeuwen geleden.

wijzen voor de stelling dat het ritueel van het door het lot laten
aanduiden van een koning en van het vervolgens door de tafelgenoten haast absoluut laten volgen van zijn bevelen in het
oude Rome bekend was. Het maakt ook duidelijk hoe spannend
en interessant het werd als de wereld op zijn kop en de zwaar
(machts)geladen leefwereld aan het hof onderling interfereerden

Driekoningenfeest in Vlaanderen: sterreman,ca. 793o
Foto: Jacques Hersleven. IRPA-KIK, Brussel

SATURNALIA EN KERSTAVOND
In de klassieke oudheid zijn er sporen van rituelen waarbij rond
de winterzonnewende (25 december volgens de kalender van
Julius Caesar) een koning voor een dag werd gekozen. De reli-
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De geleidelijke verspreiding van het christendom bracht een
strategie van het vervangen van de 'heidense' feesten met zich
mee. Als a lternatief voor het feest van de geboorte van de Onoverwinnelijke Zon op 25 december, dat in het Romeinse Rijk
tussen 274 en 323 tot de officiele staatscultus behoorde, werd
vanaf de tweede helft van de 4e eeuw de viering van de geboorte van Christus naar voor geschoven. Het fixeren van kerstdag
op 25 december werkte als een magneet en trok allerlei feest-

gieuze riten op 17 december (het feest van Saturnus) en vooral

vieringen naar zich toe, die mee poogden de oudere Romeinse
feesten te overvleugelen. Tegen het begin van de vroege mid-

de wereldse festiviteiten die daar de volgende twee a zeven

deleeuwen waren een hele reeks van uitgevonden tradities en

dagen op volgden, bevatten interessante voorbeelden. Tijdens

heilige dagen samengeclusterd tussen 24 december en 6 janu-

de Saturnaliafeesten werd de wereld op zijn kop gezet: meesters bedienden hun slaven, dienaars mochten voluit drinken,

ari. De kerken in het Oosten vierden vanaf de

gokken en feesten. Ook op de Kalendae van de tweekoppige

2 e eeuw na Christus op 6 januari al Epifanie, het doopfeest van Christus door Johannes de Doper. Ook de besnijdenis van Jezus was een

Janus werd uitbundig gevierd: vanaf 153 voor Christus werd

concurrerend feest. In de westerse christenheid maakte een an-

Nieuwjaar op i januari gevierd.

der verhaal furore, de aanbidding van Christus door de magi, de

wijzen. In Mattheus 2:1-12 wordt een onbepaald aantal wijze
mannen vermeld die uit het Oosten .gekomen zouden zijn met
mirre, wierook en goud om het Kind te vereren. Tegen de 6e

aan de Viaamse meidengroep K3. Ze werd bewust gecast en samengesteld: een blondine, een roodharige en een zwartharige.
Deze format is een beproefd en eeuwenoud procede. In de ver-

eeuw was dit verhaal vermengd geraakt met verhalen over koningen, die in de Psalmen 72:10-11 worden opgevoerd als de

beelding werden ook de `wijzen' in het format van een drietal
gegoten en vervolgens op kenmerken van huidskleur, haardracht en baarden, kledij en geschenken maximaal gedifferenti-

vleugelde geleidelijk de doopfeest-story. De spanningsboog tussen de sterke verhalen over de geboorte van Christus enerzijds
en de verering door koningen anderzijds was zo sterk dat het

eerd.Voor de drie werden ook namen gezocht, waarbij er uiteindelijk drie de bovenhand kregen. Opmerkelijk is dat ervervolgens
ook geraamtes of relevant geachte beenderen bij werden gezocht, wonderen bij werden gefantaseerd, vereringsplaatsen

concilie van Tours de twaalf dagen (en dertien nachten) als een

werden aangeduid en ook gewoon heiligverklaringen werden
georganiseerd.

feestcyclus identificeerde en propageerde. Zo werd in die twaalf
dagen na de zonnewending zelfs 1 januari ingekleurd als de vie-

De ongekroonde koning van het karikaturiseren en vervolgens
becommentarieren van een bepaalde inkleuring van het begrip

ring van de besnijdenis van Christus. 4

heritage, David Lowenthal, heeft herhaaldelijk het verhaal van

K3 EN 3K

de drie heilige koningen en hun relieken als ultiem schoolvoorbeeld van de fabricatie (fabrication) of constructie van het verle-

Geleidelijk aan begon men dit alles ook of te beelden. Cruciaal
was een in 561 gedateerde mozaTek van drie magi op weg naar

den gebruikt.5 Een van de sterke voorbeelden is het geschenk
van Frederik Barbarossa in 1165 (enkele maanden voor de zalig-

Jezus in de Sant'Apollinare Nuovo-kerk in Ravenna, besteld door
de Byzantijnse vorst Justinianus in de 6 e eeuw. Op die mozalek

verkiaring van Karel de Grote, die keizer was van Boo tot 814)
van de relieken van de drie koningen aan de aartsbisschop van
Keulen. De translatie van de beenderen van de drie heiligen van

prijken drie heel verschillende figuren met frygische mutsen
(een met wit haar en een ringbaard, een met zwart haar zonder
baard, een met zwart haar en een voile baard) met daarboven
de aanduiding `S[an]c[tu]s Balthasar, S[an]c[tu]s Melchior en
S[an]c[tu]s Gaspar', op weg naar de ster. Zowel de namen als de
verschillende bovenlichamen zijn eeuwen later toegevoegd.
Het symboliseert een krachtig procede dat mnemotechnisch
werkt. Zowel de keuze van drie figuren als de differentiatie op
verschillende kenmerken kristalliseerde zich tussen de 6' en 12 e
eeuw uit. Hoe dat werkt, is perfect te begrijpen als men denkt

Milaan naar Keulen was een enorme gebeurtenis. Een bezoek
aan het schrijn van de heilige Balthasar, Melchior en Gaspar
vormde voortaan een deel van het overgangsritueel bij de investituur van nieuwe Duitse koningen.

BONENKONINGEN EN ZOTTENFEESTEN
Uit de periode van de 12 e tot de 16 e eeuw (toen het verschijnsel
in kerkelijke instellingen krachtig bestreden werd) zijn talloze
teksten bewaard waarin zottenfeesten en ezelsmissen in

K3 en het ijsprinsesje
© Studioioo
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brengers van geschenken voor de Messias. Tertullianus (16o220) was een van de auteurs die dit geheel als een geslaagde
combinatie naar voor schoof. Dit gecombineerde verhaal over-

7

abdijen, kloosters en kathedralen beschreven worden. Op 28
december bijvoorbeeld namen de koorknapen en lagere geestelijken voor een dag de mis, de klas en de leiding over. Ook in
adellijke families en poortersgezinnen werden rond Nieuwjaar
winter(feest)koningen gekozen. Het oudste geschreven spoor
is er een uit het huidige grondgebied van Belgie. Gilles Li Muisis (1272-1353) noteerde in een kroniek dat in 1282 te Doornik
naar een oude gewoonte (secundum consuetudinem ab antiquo approbatam) de burgers en hun kinderen aan een ronde
tafel een koning hadden gekozen.6
Tijdens de late middeleeuwen en vooral in de 16e en 17e eeuw
bereikte het gebruik om een bonenkoning te kiezen een hoogtepunt. De vinder van de erwt of boon die in een taart verstopt
was, was de uitverkorene. De oudste (totnogtoe bekende) afbeelding is te vinden in een Getijdenboek van Adelaide van
Savoye, hertogin van Bourgondie, in het midden van de 15e
eeuw. Bij de maand januari werd een miniatuur opgenomen
van een viering in een huiskamer,waarbij aan diverse mannen,
vrouwen en kinderen een grote koek gepresenteerd wordt. Een
kind met een banderole met daarop de tekst Phoebe Domine,
de bonenheer, maakt duidelijk waarover het gaat.7

levensverbetering aansturende boodschappen meegegeven
worden, zoals het onderschrift voor de koning in een "nieuwen
wereltlicken Heeren Coninck Brief' (Amsterdam, drukker Harmen Jansz Muller, the eeuw) ill ustreert:"De Coninck ghebiet aan
zijn ondersaten/Geschict en beleeft te zijn of zijn Hof te laten".
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ONTDEKKINGEN EN UITVINDINGEN
De feesten en verhalen, beelden en rituelen van `de koning
drinkt' en de `3K' raakten in elkaar verstrengeld. Richard Trexler
lanceerde onlangs een fascinerende hypothese. Hij wees op de
populariteit in de 15e eeuw van het verhaal over Priester John,
die een afstammeling zou zijn van een van de drie koningen,
zich in Zwart Afrika (Ethiopie) zou hebben gevestigd en daar
over een welvarend rijk zou regeren.Vanaf de jareni44o gingen
Portugezen en andere Europeanen op papier en in de praktijk op
zoek naar het land vol edelmetaal en specerijen. Dat dit verhaal
ontdekkingsreizigers motiveerde, wordt het best geIllustreerd
door het feit dat Columbus zelf zowel op zijn eerste 0492) als op
zijn tweede reis 0495) refereerde aan de magi en zelfs Cuba als
Sheba/Saba omschreef.8
De boek- en prentdrukkunst speelde eveneens een belangrijke
rol, onder meer bij de massaproductie van de zogenaamde koningsbrieven. Dat waren houtdrukken met afbeeldingen en namen van nepfuncties (koning, koningin, kok en kokkin, raadgever,...) en vaak ook rijmpjes waarin de verschillende rollen in een
nephofhouding waren aangeduid. Die 'brieven' konden in stukken gesneden worden, als een soort van scripts fungeren of anders ook dienen voor een lottrekking. Er waren zowel rollen voor
mannen als voor vrouwen voorzien. Vanaf de 16e eeuw werden
ze op tienduizenden exemplaren verspreid in diverse steden. Op
het einde van het Ancien Regime, in 1786,1787 eni788,verkocht
de Gentse drukker Bernard Poelman alleen al 6.000 exemplaren.9 In de koningsbrieven konden zowel heel ludieke en subversieve instructies, maar ook heel ernstige, op zelfbeheersing en
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Koningsbrief van uitgeverij Tercelin te Bergen, begin 19e eeuw.
Tegelijkertijd is het ook een liedblad, op de wijs `Ontwaakt gij,
schone slaapster.'

Naast het opengaan van een heel nieuwe wereld en een mediarevolutie kende Europa in de 16e en 17e eeuw ook een groot aanslepend religieus conflict of godsdienststrijd. Opmerkelijk is dat
in de strijd tussen katholieken, protestanten en calvinisten hun
posities ten opzichte van de praktijken rond Driekoningen conflictstof boden en zelfs aanleiding gaven tot taalgebruik waarin
kritiek kon worden geventileerd. Een voorbeeld vinden we in
een brief van Tomas Armenteros aan Antonio Perez, gedateerd

de voorgaande dagen een groep mensen uit Mechelen in dorpen de mis gingen verstoren, door op het ogenblik dat de priester de hostie in de hoogte bracht,te roepen dat hij moest oppassen dat hij zijn God niet liet vallen en pijn zou doen. Bij het
breken van de hostie schreeuwden de indringers de vraag waarom hij zijn God lasterde. Bij het naar de mond brengen van de
hostie of van de wijn (lees/hoor: het `bloed van Christus'), riepen
ze luidkeels:"De koning drinkt! De koning drinkt!".''
Het motief wordt volop ingezet in een meesterwerk van Filips
van Marnix, heer van Sint-Aldegonde (1540-1598). Hij is vandaag
vooral bekend omdat het volkslied van Nederland, het Wilhelmus, aan hem werd toegeschreven. Als theoloog (opgeleid in
onder andere Leuven, Dole, Parijs en Geneve) koos hij voor het
calvinisme. Zijn bekendste werk is wellicht De Byencorf der H.
Roomsche Kercke, voor het eerst gepubliceerd in 1569 en daarna
frequent herdrukt." In deze satire op de rooms-katholieke kerk
werden diverse referenties aan Driekoningen ingelast.
Het begint al in de bijtend-satirische opdrachtbrief, gericht tot
de pas benoemde bisschop Franciscus Sonnius."de H. Paus met

alle sijne cramen ende winckelen hadde torts doer na de Landen
moeten ruymen, overmits het nieuwe Evangelium datmen ons
wilde voort-brengen, doer uwe Bisschops Myter ende staf ende
uwe Inquisiteursche Eerweerdigheyt noyt veele van gelesen
heeft (overmidts uwe ghetijden-boeck met een kanneken goeden Rijnschen wiins U. E. lichtelijck vergenoegen kan)". Er wordt
in het werk voortdurend gezinspeeld op het liederlijke leven van
de geestelijkheid, met speciale nadruk op eten en drinken:"Hier

mede wil is uwe Bisschops myter ende staf onsen Heere den Paus
bevolen hebben, die u met al u medebroeders, onse nieuwe Bisschoppen, wil in u goede welvaert ende voorspoet tegen alle Ketters bewaren, ende vele goede renten ende vette prebenden (om
de keucken altijt warm te houden) deur sijne Pauselijcke mildicheyt verleenen". Het werk wordt op een heel speciale datum
gedateerd vanuit de geleerde werkplaats (`museum') waar
Van Aldegonde actief was: "Datum in onse Musaeo, den viffden

January, welcke was dry Coningen avont, als de goede Catholijcken hen vrolijc maken, ende roepen: De Coninc drinckt. Int Jaer
1569".12

voorts wat sy houden van de drije Coninghen die te Ceulen ligghen, ende zijn nochtans evenwel te Milanen in ltalien, van S.Jans
hooft dat te Ghent ghewesen wordt, niet teghenstaende dat die
van Amiens beweeren dat sy het hebben." 13 Marnix van Sint-Aldegonde ging ook specifiek in op hoe constructies met elementen van heel diverse origine gemaakt waren, met name rond
Driekoningen: "Ende dat sy voort van de drije wijsen uyt den

Oosten, drije Coninghen ghemaect heeft, ende den eenen peckswart als een Moriaen, is uyt de prophecie Davids oft Salomonis
gevisschet, segghende dat de Coningen uyt Moorenlandt sullen
comen Christum aenbidden. Want dit heeft sy alsoo uytgheleght, als dat het van de drije wijsen gesproken is. Ende hoewel
dat Moorenlandt den Joden vele eer in 't Westen gheleghen is
dan in 't Oosten, doer de wijsen van ghecomen waren, nochtans
de h. Kercke can de gelegentheyt van de landen wel veranderen,
ende van het Westen het Oosten maken."' 4
In het hoofdstuk over heiligen en in het bijzonder Maria als middelares wordt met scherp geschoten: "Want sichtent dien tijdt

heeft de h. Kercke in veel Concilien besloten, dat sy oock souden
onse middelaers ende tusschensprekers oft advocaten wesen,
ende dat wy tot hen souden roepen om hulpe in alle onsen noodt.
Jae sy heeft eenen yegelijck sijn ampt ende officie voorgheschreven, gelijck men op de dry Conincx avondt eenen yeghelijcken
sijn ampt ende officie met briefkens uytdeylt. Onse 1. Vrouwe
heeft de boone uyt de koeck ghecreghen, ende is de Coninginne
der Hemelen, hare hope, hare toeverlaet, de poorte des Hemels,
de Coninginne ende Moeder der barmherticheyt, Moeder der
ghenaden, hoer leven, hare soeticheyt, ende hare sonderlinghe
advocateresse ende middelaresse." 15

JEZUS AAN DE BORST
In een pas verschenen proefschrift onderzocht Dominik Fugger
hoe de tijdgenoten in de 16e en 17e eeuw deze cluster van feesten
beschreven, schilderden en verklaarden. In het keukenboek van
hertog Karel van Gelder bijvoorbeeld werd in 1525 opgetekend

In het boek zelf wordt op allerlei aspecten van de driekoningen-

dat er een koning in de keuken gekozen werd op Driekoningen
om duidelijk te maken dat God koning boven koning is en blijft
tot in de eeuwigheid en dat andere vorsten `onwaardig en tijdelijk' waren. 16 Een van de coherente uitweidingen werd geboden

cluster ingehakt, te beginnen bij de vaststelling dat de beenderen van de drie koningen net als andere relieken een wonder-

in dichtvorm door een rederijker uit Deinze,Gillis Rooman, in het
werkstuk Den Coninghs Groete op Derthien Avont Feeste in het

baarlijke vermenigvuldiging lijken te hebben onderdaan: "item
wat sy van de heylighe Reliquien houden: als by exempel, of sy
niet gelooven in dot besneden voorhuyt onses fiefs Heeren,
dat tot Antwerpen is; ende in dot ander dat te Romen is, ende
noch een andere te Bezanson, ende noch een vierde, dat een enghel van Jerusalem tot in de stadt van Aken eenmael ghevoert
heeft, ende ten laetsten in het ghene dat in een Abdije tot Poytiers in Vranckrijck ghesien ende aengebeden wordt ende

jaer 1706:
"Het is een out gebruijck, ghepleecht veel hondert jaeren,
Waer dat in compagnie het volck vergadert waeren,
Dot men den Coninck kiest met briefkens of met lodt
En oock een Coninghs hof; een ider volght 't gebodt
Dot Coninck aen vasael of imandt wilt gebieden.
Den sot doet oock dar bij sijn mallicheyt geschieden
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te Brussel op 17 november 1566. Daarin wordt gesignaleerd dat

Men siet dot ider huijs den derthien-ovont viert,
Ja oock in cloosters sells doer alles ghemaniert
Voor eenen blijden geest den Coninck wordt ghetrocken
Maer waerom suick een vreucht gheoeffent in dees
daeghen?
Welck is de reden doch, souse imant moghen vraeghen,
De reden hier van is dot Christus een cleijn kindt
In eenen open stal in 't blaesen van den windt,
Van coningh en heer is gheeert voor eenen koningh,
Al ist dat sij hem sien in dees seer slechte woningh.'" 7
Rooman Iegde vervolgens, zoals vele tijdgenoten en voorgangers, de link tussen de constructie op basis van Bijbelse bouwstenen en het drink- en vreetfestijn via een scene waarbij de drie
wijzen of koningen in de stal zouden gezien hebben hoe Maria
Jezus de borst gaf en daarbij uitriepen: "De Koning drinkt!" In
tweede instantie werd gesuggereerd dat dit allemaal lessen in
nederigheid waren, omdat drie koningen zelfs in armzalige omstandigheden de Vorst der Vorsten of de Koning der Koningen
konden herkennen.

kind vast had. 18 0ok bij de katholieke Jan Steen uit Leiden komt
het motiefvoor, in diverse versies van 'de koning drinkt'-schilderijen. In een versie die momenteel in Houston hangt, is op de
voorgrond zowel een zogende vrouw met baby als een drinkende `koning-voor-een-avond'te zien. 19 Jacob Jordaens (1593-1678)
speelde vlot in op de grote vraag naar dergelijke afbeeldingen in
en rond Antwerpen in de 17e eeuw. Hij en zijn schilderfirma produceerden een hele reeks schilderijen met rijkelijk gevulde tafels in een burgerlijke setting, vaak met een feestkoning op hogere leeftijd en een pseudohofhouding. Naarmate de
alcoholconsumptie en de effecten daarvan sterker werden uitgebeeld, verschoven de religieuze connotaties meer naar de
achtergrond. In plaats van een drinkend kind aan de borst zien
we in een geval een wel heel prozaIsch beeld van een moeder
die bezig is het naar de kijker gewende achterwerk van haar
kind of te vegen of een al wat groter, urinerend kind. Hier wordt
dronkenschap en de roes, de `andere wereld', centraal in beeld
gebracht. Zo'n voorstellingen kunnen zowel vermanend werken
—"Kijk eens hoe erg het uit de hand kan lopen als er niet gematigd gevierd en geleefd wordt!"— maar ook een wereld van ontsnapping en tijdelijk plezier oproepen. De flirt van Jordaens met
het calvinistische gedachtegoed en de morele gevoeligheden in
het centrum van contrareformatorische beeldenpropaganda
dat Antwerpen in de 17e eeuw was, zouden kunnen verklaren
waarom het feest op de schilderijen, naarmate de tijd vordert,
steeds meer uit de hand loopt.

WIE BETAALT DE REKENING?
In het korte bestek van dit artikel kunnen we niet de tientallen
schilderijen over de rituelen op 5 en 6 januari analyseren en bespreken. Toch willen we nog een interessante hypothese meegeven. In de door Anke Van Wagenberg-ter Hoeven gepubliceerde catalogus van achtenzeventig afbeeldingen van driekoningenfeesten uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
in de 16e en 17e eeuw zijn twee grote groepen of repertoires te
onderscheiden: aan de ene kant voorstellingen van een drankfestijn thuis en aan de andere kant een collectieve actie op
straat. Van Wagenberg-ter Hoeven stelde vast dat de meeste
Detail uit De Koning drinkt!, origineel van Maarten van Cleve
(0527-7587), geretoucheerd door Pieter Paul Rubens (7577-7640),
namelijk het ontbloten van de borst voor de baby met koningskroon, op basis van een foto van een veiling bij Christie's-Londen,
op 8 december 2004, lotnummer 22 (huidige verblijfplaats
onbekend)

voorstellingen in de Lage Landen het feest binnenshuis als onderwerp hadden: beelden van rijkelijk gevulde feesttafels met
drank, wafels en ander lekkers, met een bont gezelschap van
volwassenen en kinderen. Het thema van de sterzangers was
vooral te situeren in producten uit de periode vani63o tot de 19e
eeuw. De omslag (minder afbeeldingen van 'de koning drinkt',
meer van de viering op straat) gebeurde in de tweede helft van

ceerd werden, is vastgesteld dat een drinkende zuigeling op

de 17e eeuw. Dit verklikt ook een belangrijke evolutie in de beleving van driekoningenvieringen in Europa.Trexler stelde dat het

heel wat voorstellingen van 'de koning drinkt' voorkwam. Ru-

gebruik,waarbij groepen jongeren als bedelende magi of konin-

bens verzamelde niet alleen schilderijen van andere meesters

gen met een stok met een ster van deur tot deur gingen om

maar `verbeterde' ze ook. I nteressa nt is bijvoorbeeld de correctie

drank, eten en geld te krijgen, opkwam tussen 146o en 157o en

Bij de analyse van de schilderijen die in de 17e eeuw geprodu-
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van De Koning drinkt van Maarten Van Cleve: hij ontblootte (met

zich vooral vanaf de tweede helft van de 16e eeuw steeds meer

zijn penseel) de borst van een vrouwelijk personage dat een

verspreidde.

vloedig gaven (bier, geld, voeding, ...) en trakteerden gedurende
een dag of een avond naareen praktijk van bedelende koningen.
Het is heel verleidelijk om een analogie te zien met een andere
inkleuring van het koningschap in de 16e en 17e eeuw. Vorsten
hadden, met het oog op oorlogsvoering, het onderhouden van
staande legers en andere aspecten van staatsvormingsprocessen, steeds meer nood aan het opnemen van krediet en het verhogen van belastingen.Trexler wees in een studie terecht op het
belang van de archiefvondsten dat in de 15e en de vroege 16e
eeuw telgen van de Bourbon- of d'Este-families zich verkleedden in de driekoningenperiode om als `arme"wijzen' op straat
rond te gaan om geld in te zamelen en het daarna te herverdelen onder de armen. Ze gaven deze nieuwe praktijk snel op (om
het aan jongeren over te laten en omdat het te gevaarlijk was).
Trexler suggereert dat dit toch wel lets verklikt: "Already in the

fifteenth century, princes were rethinking the nature of the prince as a fiscal and a monetary creature. No longer the purely liberal giver, he was now a collector, and the resulting gift became a
proof of the prince's legitimacy as a representative of his people."2°
De dynamiek en evolutie van het op straat opvoeren van Driekoningen moet, los van dit symbolische of suggestieve niveau,
vooral aan andere, meer lokale processen en machtsverhoudingen gelieerd worden. De formule van rituele bedeltochten paste
uitstekend in de zeer levendige, al dan niet in gilden georganiseerde jongerencultuur van abbayes de la jeunesse of `de Jonkheid', die in vroegmoderne buurten en dorpen een belangrijke
sociale rol vervulde. Door het uitoefenen van vormen van sociale
controle (bijvoorbeeld via charivari's) maar ook via trick or treatformules konden jonge mannen (en hun vriendinnen) aan behoorlijke hoeveelheden drank en voedsel geraken om de periode
tussen Kerstmis en Driekoningen feestelijk in te kleuren. De
exuberante feesten en de daarmee verbonden dronkenschap en
het liederlijk gedrag lokten reacties, veroordelingen en campagnes uit van de kerkelijke overheden, zowel aan de kant van reformatie als van contrareformatie. De georganiseerde jongerencultuur werd grondig bestreden en aangepakt, maar niet alle
rituelen en volksgebruiken sneuvelden daarbij. Zowel publieke
collectieve acties zoals charivari's of bedelzingen als huiselijke
rituelen als `de koning drinkt' bleven beoefend worden. Er werd
getracht de wereldlijke overheden van de gevaren en van de
flood tot Afschaffine te overtuigen, maar dit lukte slechts in be-

heersing te benadrukken, de religieuze achtergrond te accentueren en het drankmisbruik of te wijzen. Dat deed de 'pallet
Johannes David (1546-1613) toen hij in 1607 te Antwerpen een
Bloem-Hof der kerckelicker Cerimonien uitgaf in vraag- en antwoordvorm. Na het geven van de hoofdverkla ring voor het verschijnsel — het uitdrukken van blijdschap, dankbaarheid en
goede ghedenckenisse wegens het feit dat de koningen de eerste heidenen waren die het Licht gezien hadden — wees hij op
het belang van Iichamelijke en geestelijke zelfbeheersing (zich
goed gedragen, alsof men koning of hoveling was) om de hemel
te verdienen.

"Vraag: Leert men noch wat anders uyt het Koninck-kiesen?
Antwoord: Jae't: te weten dat wy als koninghen onse krachten van siele ende van lichaem wel behoorden te regeren als
onse ondersaten; te weten onse memorie, verstandt, wille,
onse vijf sinnen, ende al dat ons aengaet: op dat wy al te samen Koninghen moghen worden in't Rijck der hemelen; het
welck ons belooft is ende bereydt staet, behoudens dat wy
ons-selven wel regeren.
Vraag: Doen sy wel, die uyt dese oorsake drinken ende schincken, ende soo tieren ende ghebaren als den Koninck drinckt?
Antwoord: Neen sy: want dat zijn al abuysen ende excessen
van overwillichheydt." 21

FEESTEN IN VORSTENHOVEN
In de geschiedenis van zelfbeheersing en etiquette, van beschavingsoffensieven en verspreiding van regels van `goed gedrag' in
de samenleving speelden de vorstenhoven en netwerken, die
daaraan verbonden waren, een belangrijke rol. Daarbij was het
belangrijk de spelregels van het theater aan het hof en van de
ceremonies en omgangsvormen in de hogere kringen tot in de
puntjes te beheersen: carrieres en het lot van de eigen streek
konden ervan afhangen en soms zelfs levens (zoals het vroege
voorbeeld aan het hof van keizer Nero pijnlijk illustreerde). In de
16e en vooral de 17e eeuw, met als hoogtepunt het hofleven in
Versailles, werd daar volop mee geexperimenteerd en over gereflecteerd. Een deel van het repertoire werd gekenmerkt door figuren en metaforen van de omgekeerde wereld, gaande van de
vrijpostige hofnar tot de driekoningenvieringen.
Een bijzondere verhalenvariant van de `vorst-voor-een-dagformule', verbonden met dronkenschap, moet hier expliciet worden
vermeld. Zo schreef de Spaanse humanist Luis Vives (1492-1540)

aan de vorstenhoven zeer geliefd was. Zoals we in de laatste pa-

een paleis wcrd binnen
over een slapende, dronken man (lit
gedragen en daar,toen hij 's morgens wakker werd, door de echte

ragraaf zullen vaststellen, werd de meest systematische poging

hovelingen werd behandeld alsof hij de vorst of de hertog was.

perkte mate, zeker voor een feest als `de koning drinkt', dat ook

om het feest van de bonenkoning en `de koning drinkt' uit te

Dit verhaal is in talloze varianten bekend en werd onder meer

roeien, ondernomen tijdens de Franse Revolutie.
Een vaak gehanteerde strategie bestond erin het gebruik selec-

gesitueerd te Brugge of te Brussel in het hof van een hertog van

tief te interpreteren en te duiden, door de kans tot hoofse be-

werd het verhaal in didactischetoneelstukken gebruikt in jealie-

Bourgondie, Filips de Goede (1419-1467). In de 17e en 18e eeuw
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Abstracter bekeken zou men kunnen zeggen dat er een verschuiving plaatsvond van het idee van rijke mannen die over-
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ten- en andere colleges om de jonge elites inzichten over ijdelheid, relativiteit, hierarchie, overtuigende schijn en werkelijkheid
bij te brengen. 22

tijdelijke) op een vijftigtal grote sledes georganiseerd en toneelspelen opgevoerd. Een heel formeel (dubbel) koningsmaal en
een bal sloten de dag af. Gedurende heel deze dag werd het hofceremonieel zo goed mogelijk gevolgd of nagespeeld in het hof.
Het was een oefening waarbij in het dubbelspel de details van
dat dagdagelijkse hofceremonieel nog eens extra werden Inge-

Bij het schrijven van een geschiedenis van de vieringen van de
koningen en hoven voor een dag valt het op dat er erg veel bronnen en verhalen bewaard bleven met betrekking tot de huishoudens en hoven van edellieden en echte vorsten, koningen en keizers. De kans dat een echo of spoor van een viering op 5 of 6
januari in een rekeningboek, een kroniek of een andere bron terechtkwam,was uiteraard veel groter dan in andere middens.Als
er iets fout liep, dan werd het opgetekend. Een van de bekendste
incidenten is wellicht het felt dat de Franse koning Francois I in
1521 gewond raakte in een reuze-nepoorlog met sneeuwballen,
appels en eieren tegen de Koning van de Boon uit het huishou-

prent. 25 In 1662 rapporteerde de Hollandse Mercurius over de
driekoningenviering aan het hof in den Haag "dat den jongen

Prince van Orangien in den Hage zijnde op 3 koningen-dagh in
presentie van sijn Groot-Moeder de Princesse Douagiere van
Orangien, Prins Wilhem Stadtholder van Vrieslant, en meer andere illustre Persoonen in het trecken den hoogh-gemelten Prince
het Lot van koning te zijn is toe-gekomen: waer op oock een heerlijcke Donatie soude zijn gevolght." 26 De latere Engelse koning

den van de Graaf van St.-Pol. Ronald Hutton spoorde systematisch vermeldingen van Bean Kings en Lords of Misrule op in de
archieven en kronieken van de Engelse en Schotse hoven in de
middeleeuwen en de nieuwe tijd. Hij vond sporen van verkiezingen van een `boonkoning' in de eerste helft van de 14e eeuw en
van een heel intensieve koningsfeestcultuurtusseni45o eni55o.
De Engelse en Schotse koningen betaalden toen in de kerstperiode fors voor de activiteiten van een King of the Bean, Abbot of
Unreason of Lord of Misrule en heel hun gevolg, zowel aan hun
eigen hoven als bijvoorbeeld in de universitaire colleges. Onder
Edward VI (1547-1553) nam dit enorme proporties aan met zeer
uitgebreide (nep)hofhoudingen, met heuse nepambassadeurs,
intochten in Londen,grote banketten enzovoort.Aan het Schotse
hof van opvolgster Oueen Mary werd een Oueen of the Bean gekozen en draaiden de vrouwennetwerken op voile toeren.

William III beschouwde het als een teken aan de wand.
In Parijs werd het felt dat de moeder van Lodewijk XIV op 5 en 6
januari 1649 koningin van de boon mocht zijn, uitgebreid gevierd
onder de slogan La reine bolt. Verslagen van de feesten aan het
hof van Lodewijk XIV haalden de periodieken zoals de Mercure
Galant. In 1684 werd daar uitvoerig gerapporteerd over de viering, die een week later werd overgedaan,waarbij ervoor gezorgd
werd dat die keer Lodewijk zelf de boon had. Dit gaf aanleiding
tot een bijzondere sfeer waarbij de hoge edellieden hun uiterste
best deden om zowel spontaan, spits als humoristisch over te
komen. De aanwezige verslaggever merkte op dat "chacun avait

de la peine a prendre un air libre devant le roi." 27

AANVALLEN EN SPOT
Precies omdat rituelen en beeldvorming rond het koningschap
zo gevoelig lagen en vergaande implicaties konden hebben, bleken de rituele vormen, beelden, metaforen en gebruiken ook uitstekende instrumenten om al dan niet subtiel kritiek te leveren.
Dit is tot in de 20 e eeuw het geva I geweest, zelfs in op het eerste

Terwijl het ritueel aan het koninklijke hof wegdeemsterde in de
tweede helft van de 16 e eeuw, bleef het verkiezen van nepheersers in de kerstdagen nog erg levendig aan de universiteiten, in
rechtbanken, in adellijke families en op andere plekken. De doodsteek van het ritueel kwam er met de Engelse revolutie in de 17e

gezicht onschuldige stripverhalen. De koning drinktwerd als zesde album van de Suske en Wiske-reeks gepubliceerd. 28 Willy Van-

eeuw. Hutton vatte dit scherp samen: "What killed the taste for

those figures among the English ruling classes was an experience
of genuine misrule and political inversion in the form of the Civil
Wars and Revolution of the 764os. When the traditional political
and social order was resorted in 766o, almost nobody felt much
like simulating that experience any more." 23

dersteen tekende en schreef het in 1947. Het werd tussen i juli en
7 november van dat jaar gepubliceerd in De Standaard en in dezelfde periode ook in De Nieuwe Gids. Dit was een interessante
fase in de krantenoorlog tussen de twee net genoemde gazetten
en achterliggende katholieke netwerken, waarbij stripverhalen

Op het continent werd het feest van de bonenkoning in vele vor-

van Vandersteen een belangrijke
commerciele rol speelden. 29

stenhoven wel nog intensief gevierd. Bij zijn doortocht in Wenen
noteerde de Engelse arts Edward Brown in 167o dat aan het kei-

Precies dit verhaal 'de koning

zerlijk hof daar nog steeds het oude gebruik werd gehonoreerd
om een koning en koningin te kiezen op driekoningendag. Dat

drinkt' bereikte in 1947 een uitzonderlijk groot lezerspubliek en be-

jaar werd graaf Lesly koning voor een avond. Bijzonder was wel

roerde de publieke opinie. Vander-

dat de echte keizer de tafel dekte en de keizerin wijn inschonk. 24

steen en andere stripauteurs
Intersaid jen1680ahtofvdekurs

oogstten veel succes met het inlas-

te Munchen er een doordachte verweving van officiele en speel-

sen van duidelijke en impliciete ver-

se ceremonies werd gecultiveerd, net zoals in Engeland ander-

wijzingen naar de repressie,Vlaam-

halve eeuw eerder. Er werden gemeenschappelijk vieringen in de

se kwesties en andere problemen.

hofkapel ingericht, stoeten met de twee hoven (het echte en het

Duidelijke links werden in die peri-

ode en in dit specifieke album gelegd naar de koningskwestie
rond Leopold III, wat toen de media beheerste. 3° Naar verluidt

1619, mede omdat hij rekende op de steun van zijn schoonvader,
de Engelse koning James I (die regeerde van 1603 tot 1625). De
reactie van de ondertussen keizer geworden Ferdinand II (die het

inspireerden de schilderijen van Jacob Jordaens over 'de koning
drinkt' de striptekenaar. Het verhaal van Vandersteen speelde
zich of in het rijk der Kannekijkers en dat der Droge Levers. De
verhaallijn is complex en betrekt een voorouder van de later heel

Heilige Roomse Rijk der Duitse natie zou besturen van 1619 tot
1637) was hard en direct. Zijn troepen behaalden een verpletterende overwinning in de beruchte slag bij Wittenberg op 8 no-

bekend geworden figuur Tante Sidonia, namelijk een Sidonia die
boo jaar eerder getrouwd was met een koning Poefke. Via een
spiegel keerden Suske en Wiske terug in de tijd, waar ze onder

vember 1620. Frederik V zou Been tweede winter in Bohemen
beleven als koning. Hij moest op de vlucht, samen met zijn koningin Elisabeth en hun kinderen. Hij vluchtte naar Den Haag en

meer met een tweekoppige draak moesten worstelen. Wiske
slaagt er door bier te brouwen in om de koning van zijn `droge
lever' te genezen. Interessant is een scene waarin koning Poefke
op een bepaald ogenblik opmerkt: "Wat kan onze weerstand

vervolgens naar Londen. Heel Europa sprak over de gevluchte
`(winter)koning' (voor een jaar), niet alleen in paleizen en herenhuizen maar ook in herbergen en stadswoningen. In tal van

hier nog batenj geloof dat ik er beter aan gedaan had mijn yolk
niet alleen te laten." Wiske repliceert:"Dat is maar een gedacht,
Poefke! Begin dan maar al met een villa in Zwitserland te huren."
ledere lezer in die tijd snapte de verwijzing naar de grote, eigentijdse problemen rond de Belgische monarchie.
Een van de sterkste voorbeelden van een propagandaslag met
belangrijke effecten op de perceptie van de notie `koningschap'
is in de vroege jaren 162o te situeren: het betreft een hele zware

pamfletten, spotprenten en boekjes werd de spot gedreven met
deze koning, en bij uitbreiding, wat veel gevaarlijker was, met
royalty in het algemeen. De Antwerpse uitgever van kranten en
pamfletten Abraham Verhoeven wijdde verschillende afleveringen van zijn gazet Nieuwe Tijdinghen aan de Iotgevallen van de

`verjaeghde coninck'. Er werd herhaaldelijk gebruikgemaakt van
verwijzingen naar de hier behandelde omkerings- en feestritue-

legitimiteitscrisis in de geschiedenis van het idee `monarchie'.
Een van de sleutelepisodes van de voor Midden-Europa desastreuze Dertigjarige Oorlog (1618-1648) is bekend geworden onder de benaming`Winterkoning'. Die geuzenterm slaat op paltsgraaf Frederik V van Bohemen, de leider van de Protestantse

len. In een beschrijving van zijn passage in Heidelberg werd gevraagd of de calvinistische notabelen hem daar misschien `Koning Lappeken' hadden gemaakt op 6 januari. In januari 1621
werd in de krant van Verhoeven niet alleen een gedicht over het
Coninck-feest van den Palatin opgenomen, maar ook een Franse
versie van Joyeux Billets et rhimes pour creer le roy. Frederik werd
er opgevoerd als Coninck Lappeken van corte rijcken en de an-

Unie, die in 1613 met de Engelse prinses Elisabeth was gehuwd.
In 1617, na de dood van keizer Rudolf II (1612) en net voor het over-

dere regerende vorsten en topgeneraals in Europa kregen ook
een rol in de hofhouding voor een dag toegewezen. Dankzij de

lijden van keizer Matthias (1619),werd de katholieke, Habsburgse
aartshertog Ferdinand koning van Bohemen. Hij maakte snel

formule kon voluit spottende kritiek worden geleverd, en dit in
een periode waar majesteitsschennis en beledigingen van een
regerend vorst mensen letterlijk hun hoofd konden kosten. In de

een einde aan het tolerante religieuze beleid. Als reactie stelden
diverse machtige actoren in Bohemen dat de kroon van Bohemen niet erfelijk was, maar het voorwerp uitmaakte van verkiezingen. Op 26 augustus 1619 nodigden ze Frederik V uit om hun
koning te worden. Frederik aanvaardde de troon op 4 november

religieuze polemieken tussen katholieken en protestanten, die
bekend geworden zijn als de Roffelpotaffaire van 1621, werd heel
ver gegaan in het evoceren van Koning-Lap en koningschap in
bijvoorbeeld carnaval.
Frederik V zou de volgende jaren, telkens het weer begin januari
werd aan de vorstenhoven waar hij vertoefde, geconfronteerd
worden met het ritueel. In een dagboek noteerde een gereformeerde schoolmeester uit Keulen, die in 1624 in Den Haag was,
wat er begin januari gebeurde aan het hof. Bij de hoffeesten was
er een "treffelyck bancket ende ballet, hebbende haare Ma_ estei-

ten de Coning ende Coninginne [van Bohemen], de hertog van
Saxen Weymar, Prins Hendrik, de jonge Lantgraf van Hessen met
rally .) nest kiescnde den Cowling ende hielten ten dage (op zyn
Roomsch) drie Cooningen-Avont." 3'
Het totaal uit de hand gelopen geval van de Winterkoning illus-

echte koningen niet alleen maar positief aangewend kon worSuske en Wiske, De koning drinkt (album 105).
Standaard Uitgeverij

den. In de middeleeuwen bood het driekoningenverhaal herhaaldelijk een bruikbaar scenario om ontmoetingen van meerdere regerende vorsten in goede banen te leiden en hen ritueel
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treert treffend hoe het fenomeen van het tijdelijk koningschap
van 5 of 6 januari of het zich verkleden als drie koningen voor

te laten interageren (bijvoorbeeld na het samen, zoals de koningen uit het Oosten, eren van Jezus) of hen samen voor te stellen
zonder de een boven de ander te situeren. Trexler heeft opgemerkt dat in de eerste helft van de 16e eeuw actuele koninklijke
hoofden steeds minder figureerden op de schilderijen van de
wijzen of koningen die Jezus in de stal kwamen vereren.TerwijI
Maximiliaan (1493-1519) nog optal van voorstellingen voorkwam,
Karel V (1530-1556) op enkele, waren hun Habsburgse opvolgers
Filips II en keizer Ferdinand niet meer te vinden op dergelijke
schilderijen. De doorbraak van de drukpers had de mechanismen
van legitimatie en ook de gevaren van kritiek voor het koningschap gevoelig veranderd. Vanaf de 17e eeuw was het een van de
meest venijnige formules om regerende vorsten aan te vallen
om hun gezichten of namen te verbinden met variaties op 'de
koning drinkt' of de interactie tussen de drie koningen, zoals een
gravure met de titel L'Epiphane du Nouveau Antichrist (met de
gezichten van James II, Lodewijk XIV,Willem III, de pans en anderen, samen onder een ster) van Romeyn de Hooghe uit 1689 kan
illustreren. Eeuwen later, in 1914,toen de Nederlandse cartoonist
Louis Raemaekers (1869-1956) een gravure publiceerde van `drie
koningen uit het Oosten' die obussen en andere wapens naar
Maria en Jezus brachten, liepen de gemoederen zeer hoog op. De
gezichten van keizer Wilhelm II,van keizer Franz Joseph en van de
Turkse sultan waren herkenbaar weergegeven. De woede en de
druk van de Duitse overheid op de Nederlandse regering waren
erg scherp; zo scherp dat Raemaekers vervolgd werd voor het in
gevaar brengen van de Nederlandse neutraliteit en veiligheid. 32

LODEWIJK XVI DRINKT
Het schilderij Le roi boit, dat soms ook omschreven wordt als Repos de famille le _lour de la Fête des Rois van Jacob Jordaens, werd
in de jaren 1780 verworven door het Franse hof. Het was een van
de favoriete werken van Lodewijk XVI. Het feit dat het vandaag
als topstuk of meesterwerk deel uitmaakt van het nationaal erfgoed van Frankrijk en door iedereen in het Louvre te bekijken is,

de ontsluiting van allerlei bronnen en vormen van erfgoed, de
massale nationalisering: alles houdt verband met het vallen van
de institutionele dominosteentjes vanaf de bestorming van de
Bastille op 14 juli 1789.Vanaf die dag tot aan zijn executie door de
guillotine op 21 januari 1793 verkeerde koning Lodewijk XVI in een
zeer ambigue situatie. Hij werd vanaf 5 oktober gedwongen te
verhuizen van Versailles naar de Tuileries in het hart van Parijs. In
de zomer van 1792 liepen de gemoederen in Parijs hoog op door
recente nederlagen van de Franse revolutionaire legers en omwille van allerlei andere problemen. Op io augustus 1792 werd
het paleis van de Tuileries bestormd. Dit betekende het einde van
het hofleven en het overbrengen van de koning naar de gevangenis en zou resulteren in zijn terechtstelling in 1793. Opmerkelijk is dat het volgende jaar door sommige revolutionaire comites
en stadsbesturen een heuse campagne op touw werd gezet om
het verkopen van taarten met bonen voor Driekoningen te verbieden en het vieren van een koningte bestraffen als een contrarevolutionaire activiteit. Dit werd echter op nationaal niveau als
niet meer relevant of bedreigend afgewezen. Volgens de voor
veiligheidsbeleid bevoegde topambtenaar Cogent national')
was dit feest van 5 en 6 januari en de bijbehorende symboliek
niet !anger relevant, explosief of prioritair. In 1792 en 1793 was er
immers teveel gebeurd.
Aan de definitieve aanval op het koninklijk paleis in augustus
ging op 2o juni 1792 een fascinerend incident vooraf. Het Tuilerieenpaleis werd ook toen bestormd door een grote groep woedende en gewapende Parijzenaars. Ze drongen binnen in het paleis
en de nationale garde stond machteloos. Tal van gewapende
mannen drongen door tot in de ruimtes waar de koning zich beyond. Lodewijk XVI raakte tussen de rumoerige mensenmassa
helemaal geIsoleerd van zijn familie, hovelingen en lijfwacht. Hij
werd geconfronteerd met de Verklaring van de rechten van de
mens, met geschreeuw, slogans en aanmaningen om revolutionaire decreten goed te keuren, met hamers, sikkels en geweren.
Beide partijen, zowel de indringers als de koning, wisten niet onmiddellijk wat er nu moest volgen en hoe men moest handelen.

heeft alles te maken met de Franse Revolutie. Een van de resultaten van dit enorme overgangsritueel, waarbij de wereld op zijn
kop werd gezet, is volgens diverse a uteurs de uitvinding van het

Hiervoor bestonden procedures noch protocol; iedereen beyond
zich op onbekend terrein en het was onduidelijk hoe het nu ver-

begrip (cultureel) erfgoed. De voor iedereen toegankelijke Archives Nationales, het opstarten van een beschermingsbeleid en

der moest. Op dat ogenblik kreeg de koning een geniale inval. Hij
leende een rode (frygische, revolutionaire) muts, zette die op zijn
hoofd, nam een fles met drank en zei:"A la sante des sans culottes."De massa reageerde met de kreet "Le roi boit" en velen dronken mee. Daarna verlieten de mensen het paleis. Tegen elf uur
-

was alles rustig.
Die dag, 2o juni 1792, is er in de geschiedenis van de echte dynastieen en van het omgekeerde koninkrijk iets heel bijzonders gebeurd. Een van de toeschouwers die namiddag die ook een ooggetuigenverslag heeft gemaakt,een zekere Napoleon Bonaparte
(die zich enkele jaren later zelf tot keizer zou kronen), begreep
onmiddellijk dat er een point of no return was overschreden,
toen hij Lodewijk XVI zag verschijnen voor de vensters die uitgaven op de tuin. Napoleon noteerde dat het enige mogelijke ant14

Lodewijk XVI heft het glas op 2ojuni 1792 (Franse spotprent, eind
18e eeuw)

20 11119 1792.

woord zou zijn geweest dat er een kanon op de menigte (waarin
hij stond) voor het paleis gericht was en er enkele honderden
doden moesten gevallen zijn om een voorbeeld te stellen. Nu
was het hopeloos verloren. Het in het publiek uitvoeren van het
winterse Koning drinkt-ritueel door een echte koning in functie
om zo in het midden van de zomer aan een reeel gevaar te ontsnappen, had de impact van een soort symbolisch nucleaire explosie. De notie`koning'en al wat er aan vast hing zou nooit meer

II voir Louis XVI pour la Aeconde lois,
— Troquer la couronne contr... un bonnet rouge! dit-il.
il pensa Troguer

Geschiedenis in stripverhaal. Scene van de opstand op 2ojuni
7792: Napoleon was erbij
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audiovisueel erfgoed

Brecht Declercq, Helene Verreyke en Jeroen Walterus'

Aud iovisueel
erfgoed
--> Het bewaren en ontsluiten van multimediale data in Vlaanderen
UNESCO schat dot de komende twintig jaar circa twintig miljoen
uur audio, twintig mil, uur video en tien mil oen uur film bedreigd worden. Onder andere door hun complexe chemische samenstelling behoren audio- en videobanden tot de meest kwetsbare soorten materieel erfgoed. De snelle technische evolutie
heeft de beheerders van dit erfgoed bovendien opgezadeld met
een veelheid aan types dragers, die elk hun eisen stellen wat betreft conservatietechniek en -strategie. Ook in Vlaanderen is een
schat aan audiovisuele data aanwezig. We staan voor de uitdaging om langetermijnoplossingen uit to werken voor het beheer
van dit audiovisueel erfgoed. Daarom werd in 2008 van start gegaan met het BOM-VI-project, wat stoat voor Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen. 2 Partners uit de
,

media, de kunsten en het erfgoed 3 onderzoeken hierin de gebruikersnoden, archivalisering en selectie, metadatastandaarden en
beheer van rechten. Er is dus zowel aandacht voor de hoogdringende problematiek van bewaring van multimediaal erfgoed, als
voor de toegevoegde waarde van ontsluiting voor verschillende
eindgebruikers zoals het onderwijs, de cultuur- en erfgoedsector,
de media, de wetenschap en de geInteresseerde particulier.

WAAROM AUDIOVISUEEL ERFGOED?
De audiovisuele media (audio, video,film en foto) zijn nog relatief jong. De associatie van audiovisuele data met cultureel
erfgoed is langzaam gegroeid en pas sinds enkele decennia is
de erfgoedwaarde van foto's,film en geluidsopnames ten voile
erkend. Het zijn immers illustraties van het menselijk handelen en van de tijdsgeest waarin ze geproduceerd zijn.
De erfgoedwaarde van de audiovisuele archieven van de omroepen is recht evenredig met het — de hele 20 e eeuw enkel
gegroeide — belang van die omroepen. De openbare omroep
bijvoorbeeld was decennialang de enige audiovisuele nieuws-

"Zelf vergeet ik wel eens jets, moor de memorie komt hoarscherp terug ik word geconfronteerd [..] met bandopna.
riles van speeches en interviews. Dan herbeleef ik als het
ware die gebeurtenissen, [..] en komen mi] allerlei details
voor de geest die mil volledig terugplaotsen in het toenmalige tijciskader." 4 Wilfried Martens
via teksten en verhalen, maar wordt helemaal tot leven geroepen via beeld en geluid. De herkenbaarheid ervan verruimt de
betekenis voor een groter publiek. Zo weerspiegelt dit particulier audiovisueel erfgoed op een unieke manier het dagelijkse
leven in Vlaanderen sinds het einde van de 19e eeuw.
Maar het audiovisueel erfgoed is kwetsbaar. Nitraatfilm, de
filmproductiestandaard tot aan de Tweede Wereldoorlog, kan
spontaan ontbranden en acetaatfilms, de minder brandbare
opvolgers, bleken in de jaren 198o massaal aangetast door het
zogenaamde azijnsyndroom. Met de drager wordt de inhoud
aangetast. Er werd dan ook massaal geInvesteerd in kopieeroperaties naar nieuwe dragers. Bij audiovisueel erfgoed houdt
de kwetsbaarheid overigens niet op bij de drager. Er moeten
ook toestellen voorhanden zijn om de inhoud of to spelen. De
productie van de DAT-spelers bijvoorbeeld is geen twintig jaar
na hun commerciele introductie al stilgelegd. Het onderhoud
en de herstellingen vereisen een vakkennis die met de dag
zeldzamer wordt. De afspeeltechniek van film is in honderd
jaar nauwelijks veranderd, maar voor videobanden werden de
afgelopen halve eeuw doorlopend nieuwe standaarden gelanceerd, die maar zeer zelden compatibel waren met de voorgaande.

HET POTENTIEEL VAN DIGITALE ONTSLUITING

bron in Vlaanderen. Uitzendingen en tv-programma's worden

De manier waarop we in dit digitate tijdperk audiovisueel ma-

opgenomen in een collectief geheugen en vormen als het
ware een cultureel referentiekader.

teriaal aanmaken en verspreiden is drastisch aan het veranderen. Technisch mogen de uitdagingen dan omvangrijk zijn, de

Maar ook buiten de omroepen bestaat er belangrijk audiovisu-

ontsluitingsmogelijkheden zijn dankzij de digitalisatie wel
veel grater. Het openaccessprincipes wint bovendien veld, ook

eel erfgoed. Bijna elke publieke of private archiefinstelling bewaart wel een of enkele fondsen met audiovisueel archiefma-

voor wetenschappelijke onderzoeksdata (e-research), publica-

teriaal, met opnames van officiele of intermediaire organen of

ties en allerhande creatieve producties. In deze tijden van open
access en web 2.0 zoekt het publiek ook zelf de weg naar de

van privepersonen. Ook in de huiskamers worden fotoalbums,
familiefilmpjes en compilatiecassettes met zorg bewaard. De

audiovisueel-erfgoedcollecties en verwacht terecht dat deze

familiegeschiedenis wordt immers niet alleen overgeleverd

vlot toegankelijk zijn.
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-, De binnenstraat van het Sint-Felixpakhuis in Antwerpen in
1930. Sinds 2006 is hier het Antwerpse stadsarchief gehuisvest.
De foto zelf is afkomstig uit de digitale AVA-beeldbank van het
Stadsarchief. © Stadsarchief Antwerpen

-, Cinema Nova in Antwerpen aan de Sint-Bernardsesteenweg
in 1940. Er wordt reclame gemaakt voor de films "Wij beiden"
met Irene Dunne en Charles Boyer en "Gij behoort mij" met
Barbara Stanwyck en Henry Fonda.
© Stadsarchief Antwerpen

—> Televisieopnamen in het Amerikaans paviljoen op Expo 58.
De Amerikanen demonstreerden er hun modernste technieken op
het vlak van kleurenopnamen. Deze behoren dus tot de eerste
opnamen voor kleurentelevisie die in Belgie zijn gemaakt.
Bron: Expo 58: Back to the future. © Lieven Delporte

Deze nieuwe evolutie houdt echter grote uitdagingen in voor
de toekomst, op organisatorisch vlak (wie beheert de repository, wat is de inhoud?), rond auteursrecht 5 en in verband met
de technische vereisten (standaarden, interoperabiliteit). 6 Op
Europese schaal zijn verschillende onderzoeksprojecten opgestart om deze uitdagingen aan te gaan en structurele oplossingen aan te reiken.
Zo bouwt DRIVER (the Digital Repository Infrastructure Vision
for European Research) 8 aan een archiefinfrastructuur en webinterface voor alle wetenschappelijk dataverkeer in Europa
volgens het openaccessprincipe. De Europese Commissie is
ook een actief pleitbezorger van het zo veel mogelijk online
plaatsen van auteursvrije erfgoedcollecties door de lidstaten.
Europeana (the European digital library, museum and archive)
lanceerde in november 2008 een prototypewebsite met ongeveer twee miljoen digitale objecten gaande van film, geluid,
foto's, schilderijen, boeken en kranten, tot documenten en ander archiefmateriaa1. 9
"Het zou nuttig zijn om vanuit een Vlaams multimedia-archief content te ontsluiten, omwille van de tijdswinst en verhoogde efficintie. Dit geldt zowel voor de individuele eindgebruiker als voor de instelling zelf"Huis van Alijn.
In Vlaanderen zijn er hier en daar al ontsluitingsinitiatieven
van digitaal erfgoed, maar het potentieel is zeker nog niet ten
voile benut. Voor onderwijs, wetenschap en toerisme kan een
vlotte toegankelijkheid van het Vlaams audiovisueel erfgoed
een grote meerwaarde betekenen. Leerkrachten en historici
doen nu al een beroep op audiovisueel erfgoed, zij het vaak
louter illustratief. De mogelijkheden gaan echter veel verder
dan dat. Bij het aanleren van een mediakritische houding bijvoorbeeld, in een leefwereld die barstensvol zit met audiovisuele impulsen, is gedigitaliseerd lesmateriaal onontbeerlijk. In
het historisch onderzoek lenen de meest uiteenlopende onderwerpen zich tot het gebruik van audiovisueel archiefmate-
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riaal als secundaire of zelfs primaire bron. Ook andere wetenschappers willen op het gebruiksvriendelijk aangeboden
audiovisueel bronnenmateriaal een beroep doen voor hun onderzoek.

Radiopionier Georges De Caluwe in zijn studio in de Antwerpse
Bexstraat in 793o. De Caluwe begon in 1926 met de stadsradio 't
Kerkske, die al snel erg populair werd. Na de Tweede Wereldoorlog
verbood de regering hem 't Kerkske opnieuw op te starten, maar
hij bleef clandestiene pogingen ondernemen tot ver in het
tijdperk van de piratenzenders. Een deel van zijn nagelaten
geluidsarchief berust bij de VRT.
© Stadsarchief Antwerpen

BOM-VL

depot. De cultuur- en erfgoedsector is bereid zijn digitale con-

Recent zijn in Vlaanderen al een aantal studies uitgevoerd om

tent te verspreiden en uit te wisselen via een centraal depot,

het aanbod aan audiovisueel materiaal in kaart te brengen. 1 °
BOM-VI spitst zich echter specifiek toe op de vraagstukken
rond bewaring en ontsluiting. In het kader van het onderzoek

waarbij het beheer van de collecties in eigen handen blijft. De
actoren uit het veld zien voordelen op verschillende vlakken.
Ten eerste zou men een overzicht krijgen van de aanwezige

naar aanbodmodaliteiten werd door BOM-VI een kwalitatieve

digitale content in Vlaanderen. Ten tweede zou de technische

bevraging van de media, kunsten, erfgoedbibliotheken en erf-

knowhow voor het digitaliseren en het bewaren van digitale

goedsector georganiseerd." Daaruit blijkt dat de meeste cultu-

content kunnen worden uitbesteed aan het centrale depot.

rele instellingen positief staan tegenover een centraal digitaal

Ten slotte werd vaak aangehaald dat een overkoepelend digi-

4 Antwerpen,1936. Radioreporters van het Nationaal lnstituut
voor de Radio-omroep (NIR) kijken uit over de toegestroomde
nieuwsgierigen.
© VRT

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

taliseringsbeleid een zeer gunstig effect zou hebben op de
werking van de instellingen. Er is nood aan eenvormige richtlijnen wat betreft digitalisering.

Het multidisciplinaire onderzoek binnen BOM-VI moet sectoroverschrijdende oplossingen kunnen aanreiken om audio-

Binnen de cultuur- en erfgoedsector bestaat wel de bezorgd-

visueel erfgoed op lange termijn oordeelkundig te bewaren,

heid dat er nog een grote inspanning nodig zal zijn voor het
zinvol ontsluiten van het audiovisueel erfgoed voor een groot
publiek. Momenteel worden de archieven in de eerste plaats
intern geconsulteerd door de medewerkers van de instelling,
en pas in de tweede plaats door de externe onderzoeker of

taten worden ook verwerkt in een prototype. De digitale en
analoge content hiervoor wordt namens de cultureel-erfgoedsector aangeleverd door het Huis van Alijn, AMSAB-Instituut

eindgebruiker. De metadata gekoppeld aan het audiovisueel
erfgoed is vaak gericht op de interne gebruiker en te gespecialiseerd of te technisch. Een hedendaagse manier van aanbieden, met meer contextuele informatie, afgestemd op de specifieke noden van verschillende gebruikersgroepen, kan helpen
bij het overbruggen van de kloof.
Het Iigt voor de hand dat ondanks de openaccessgolf het audiovisueel erfgoed zijn economische waarde behoudt. 12 Voor
professionele mediamakers is het nut van een goede toegankelijkheid — zij het op een commerciele basis — evident. Zij hebben nood aan een eenvoudige uitwisseling van archiefmateriaal voor hun artistieke of commerciele creaties. Tijdens de
BOM-VI-bevraging werd ook gepolst naar het financiele model. De meeste cuitureekerfgoedinstellingen zijn bereid data
met lage resolutie gratis te verspreiden en de kosten voor de
hoge resolutiedata door te rekenen aan de gebruiker, een model waar ook de mediasector zich in kan vinden.
"Centralisering leidt tot een grotere vorm van standaardisering. Dit is goed, zeker naar normering toe."
Amsab-lnstituut voor Sociale Geschiedenis.

doorzoekbaar te maken en te ontsluiten. De onderzoeksresul-

voor Sociale Geschiedenis en het Felixarchief. Het prototype
moet concreet het bewaren, doorzoekbaar maken en ontsluiten van audiovisueel erfgoed illustreren en de mogelijke voordelen aantonen. Dit zou moeten leiden tot de implementatie
van een daadwerkelijk digitaal ontsluitings- en bewaarbeleid,
inclusief de noodzakelijke grootscheepse digitaliseringsoperaties. Aileen een overkoepelend beleid kan de bewaring en ontsluiting van digitaal audiovisueel erfgoed in Vlaanderen op
gang trekken. Er dienen zich echter grote uitdagingen aan voor
de toekomst.
Een van deze uitdagingen is een adequate ontsluiting. "The

only way to control your content is to be the best provider of it."' 3
Met andere woorden, als we willen dat het audiovisueel erfgoed de verschillende gebruikersgroepen bereikt op de meest
kwalitatieve manier (met betrouwbare informatie), dan moet
de provider voldoende inspelen op de verwachtingen van het
publiek. Voor cultuur, onderwijs, toerisme, wetenschap en de
geInteresseerde particulier moeten er dus modellen worden
uitgewerkt om het audiovisueel erfgoed gecontextualiseerd
aan te bieden. Langs de andere kant moet een toekomstig bewarings- en ontsluitingsmodel ook rekening houden met de
noden van de cultuur- en erfgoedsector. Misschien nog meer

dan de omroepen staat deze sector erop de eigen collectie
— content en metadata — volledig autonoom te kunnen beheren.
Een tweede grote uitdaging is die van het bewaren van het

moeten we ons aansluiten bij de internationaal afgesproken
normen van de digitate duurzaamheid inzake compressie, opslag, bewaring en ontsluiting. Met andere woorden, digitalisering verlost de erfgoedbeheerder niet van de klassieke vraagstukken inzake behoud en beheer. Enerzijds omdat het
aanbeveling verdient om ook de originele, analoge drager te
blijven bewaren, anderzijds omdat de digitate versies ondanks

audiovisueel erfgoed, inclusief een moedige en onderbouwde
selectiepolitiek. De Iaatste decennia wordt digitalisering vaak
als oplossing naar voren geschoven voor de conservatieproblematiek. Bovendien schakelt al wie vandaag audiovisuele cultuurdragers creeert, van omroepen tot amateurs, over op een
digitaal productieproces, wat de aangroei van digitaal erfgoed
exponentieel doet toenemen. Maar gedigitaliseerd of digitaal
geboren de beheerder moet rekening houden met de digitate
duurzaamheid. De snelheid waarmee IT-infrastructuur veroudert, is immers berucht. Witten we voorkomen dat we terecht-

hun minder materiele karakter niet virtueel zijn. Ze hebben
een fysieke plaats en de inrichting en het onderhoud daarvan
moet de nodige aandacht krijgen, of de digitalisering zou erg
ontnuchterend kunnen blijken.
Alleen met een degelijke langetermijnvisie kunnen we ervoor
zorgen dat het audiovisueel erfgoed in Vlaanderen voor de
toekomst wordt gevrijwaard en dat de mogelijkheden van de

komen in een digital dark age,14 waarin digitate bestanden
even moeilijk afte lezen zijn als hun analoge voorgangers, dan

ontsluiting, die bijdraagt aan een internationale uitstraling,
ten vol le worden benut.
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is stafmedewerker bij FARO, Brecht
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werkt voor de VRT aan het DIVA-project en Helene

VERREYKE

is als onderzoekster verbonden aan de Eras-

mus Universiteit van Rotterdam.Tot december 2008 waren beiden als onderzoeksmedewerkers voor BOM-VI aan de slag bij FARO.
2

De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking van het BOM-VI-consortium via het kabinet Economie, Innovatie & Wetenschapsbeleid. Een meer uitgebreide
inleiding bij het project en de tussentijdse onderzoeksrapporten zijn to vinden op www.hom-yl.be .

3 De culturele- on erfgoedsector wordt vertegenwoordigd door BAM,VTi, Muziekcentrum Vlaanderen, Boekentoren (UGent) on FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Naast de openbare omroep nemen ook de commerciele omroepen (VMMa, SBS, Vitaya on Kanaal Z) on de regionals zenders deel (ATV, WTV, RingTV,
ROB-TV, AVS, TVL, TV-00ST en TV Brussel). Het IBBT, KUL-ICRI, VUB-SMIT on het VRT Medialab zorgen voor de wetenschappelijke omkadering.
4 Wilfried

MARTENS,

De memoires. Luctor et emeigo. Tielt, La nnoo, 200 6,

5 Om het verspreiden van wetenschappelijke informatie volgens het openaccessprincipe via het internet to promoten werd de Berlin Declaration on Open Access to
Knowledge in the Sciences and Humanities opgesteld on ondertekend door beleidsmakers, universiteiten en wetenschappelijke instellingen over heel de wereld:
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html.
6 Zo is er het creativecommonsproject, waarbij gezocht wordt naar manieren om creatieve werken vlotter to verspreiden door meer soepele vormen van het auteursrecht toe to passen.
7 Het Open Archives Initiative ontwikkelt en promoot Internationale standaarden om de interoperabiliteit — de mogelijkheid om data uit verschillende bronnen via
gemeenschappelijke standaarden uit to wisselen on to gebruiken to vergroten.
8 Zie www.driver-repository.eu .
9 Europeana (v,./wvv.europeana.cu/horne.plip) is deal van het eContentplus programme (http://ec.europa.cu/information_society/activities/econtentplus/index
en.htm), dat de ontwikkeling van technische oplossingen voor de toegang en bruikbaarheid van digitaal materiaal in een meertalige omgeving promoot.
Binnen het IPEA-project (Innovative Platform for Electronic Archiving) werden de technologische on gebruikersaspecten van digitale archivering binnen de radio- en
tv-omroepen onderzocht on werd er een schatting gemaakt van de aanwezige content binnen de omroeparchieven. Het PokuMOn-project (Podiumkunsten Multimediaal Ontsloten) focust op de archivering en online distributie van multimedia in de podiumkunsten on de muziek. Ook hiervoor werden verschillende actoren
uit het veld bevraagd in verband met de samenstelling van hun archieven. NUMERIC ten slotte is een Europees onderzoeksproject dat peilt naar de voortgang van
de digitalisatie van het erfgoed in bibliotheken, archieven on musea.
11 Gert

NULENS

on Stoffel

DEBUYSERE,

M/1//////Mia-content in illoanderen: van unaloo,,..; tot digitual cumbod. 2008, p.28-30. Dit rapport is to bekijken via de BOM-VI website:

https://projects.ibbt.belbom-v1/.
12 Bij het opzetten van het digitaal ontsluitingstraject van het Nederlands Instituut voor Beeld on Geluid was deze internationale uitstraling on de economische return
daarvan zelfs een uitgangspunt voor de aanvraag van een subsidie bij het ministerie van Economische Zaken. Zie http://instituut.beelclengeluid.n1/index .
aspx?Chapterid=8527.
13 Naar het devies van NRKbeta, het experimentele mediaplatform van de Noorse openbare omroep NRK, zoals uitgesproken door Eirik

-

Dat er rond deze risico's nog veal onderzoek most gebeuren, bewijst onder andere deze polemische paper van Ross
www.digitalpreservationeurope.eu/publications/position/Ross Harvey_ black_ hole_PPPpcif.
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van Charles Sturt University (Australia):

HET BMA-VI INNOVATIEPLATFORM
-> Commentaar door Brecht Vermeulen
Brecht Vermeulen is werkzaam by het IBBT en Comsof en werkt
samen met zijn collega's aan het BOM-VI innovatieplatform,
waar oplossingen rond opslag, beheer, uitwisseling en digitale
duurzaamheid worden uitgewerkt.
Bij het IBBT werd in het iLab een digitale opslagruimte uitgebouwd om de uitdagingen rond digitale massabewaring uit te
testen.

lijn. De deelnemende erfgoedbeheerders kunnen de bestanden, de metadata en eventueel de updates daarvan zelf doorsturen naar het centrale depot, door middel van een harvester
zoals OAIS (Open Archival Information System). Die metadata
zijn trouwens een hele uitdaging binnen het BOM-VI-project:
het materiaal is afkomstig van erg verschillende instellingen,

Deze digitale opslagruimte is opgebouwd uit datatapes en

met elk hun eigen metadatamodellen, die niet altijd steunen
op de internationale standaarden. BOM-VI is momenteel een
gelaagd metadatamodel aan het bestuderen waarbij Dublin

harddisk opslagruimte zodat het hele archief twee keer kan
worden opgeslagen. De inhoud kan dan worden vergeleken en
automatisch op slijtage gecontroleerd. Bedoeling zou zijn om
het hele archief steeds naar de meest moderne cornpressie-

Core de basis zal vormen, uitgebreid met meer specifieke modellen zoals P/Meta, MARC, ... naargelang aard en herkomst
van archiefmateriaal. Op die manier kan de gebruiker het geheel doorzoeken via een speciale zoekinterface vergelijkbaar

normen te converteren.Voor de bevraging van de inhoud moet
die conversie toch gebeuren, dus zo houden we de opslag upto-date en blijft de content ook steeds compatibel met de edi-

met Google.

teer- en playoutomgevingen van het moment.

Hoe zou de aanlevering van digitale data in de toekomst kunnen gebeuren?
Als de echte repository van BOM-VI klaar is, zou de aanlevering
van het digitaal archiefmateriaal kunnen gebeuren via het supersnelle Belnet-netwerk. Momenteel staat de inlaad- en digi-

Er wordt een prototype uitgewerkt
Ten slotte dient een mediabeheerssysteem alles wat er binnenkomt te beheren: de opslag, de controle, enzovoort. Video,
audio en foto's stellen immers elk hun eigen problemen,vooral
dan wat betreft de consultatie via lageresolutiekopies. In november 2008 kregen de projectpartners al een staaltje te zien,
bij het einde van het project in juni 2009 volgt nog een meer
uitgebreide demonstratie.

© FARO. Foto: Caroline Van Poucke
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talisatieapparatuur bij Videohouse en VRT. Voor de consultatie
volstaat een lagere resolutie en dus een gewone kabel of ADSL-

!riles
Potentieel en meerwaarde van BOM-VI vanuit een
beleidsoogpunt?
Debbie Esmans
beleidsmedewerker bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
van de Vlaamse overheid en lid van
de BOM-V1-stuurgroep

De digitalisering, online ontsluiting en digitale archivering van
het cultureel erfgoed vormt al anger een aandachtspunt van
het cultuurbeleid. Echter, zowel op het niveau van de instellingen als van de overheid zelf, is het beleid aangaande deze
thematiek vaak nog in opstart en vragen beleidsadviezen om
een verdere uitwerking en een financiele stimulans.
Het grootschalige onderzoeksproject BOM-VI, waar cultuuren mediapartners samen een aantal belangrijke onderzoeksaspecten uitdiepen en verkennen, heeft dan ook niet alleen een directe `nuttigheidswaarde', maar is evenzeer van
symbolisch en strategisch belang.
Immers, BOM-VI staat als het ware voor de noodzaak deze thematiek gezamenlijk en geco6rdineerd aan te pakken. De uitdagingen zijn complex, de middelen versnipperd en (voorlopig?)
te beperkt; zeker wanneer we meer willen gaan digitaliseren
en aan de technologische infrastructuur ook een rijke en diverse inhoud willen geven. BOM-VI draagt dan ook het potentieel in zich een kwalitatieve stap voorwaarts te zetten in de
concrete aanpak van de problematiek, maar ook om deze beleidsmatig verder op de agenda te zetten en het overleg dat in
het kader van de beleidsvoorbereiding al eerder werd opgestart tussen cultuur, media, wetenschap en innovatie, verder
te blijven stimuleren.

Een gecoordineerde digitalisering, een noodzaak in
de praktijk?
Sylvia Van Peteghem

Verwante archieven worden vaak verspreid bewaard en geen

hoofdbibliothecaris van de Universi-

enkele instelling doet graag afstand van erfgoedbezit. Dat ondervonden we zelf heel recent met de verspreide bouwarchie-

teitsbibliotheek Gent (Boekentoren),
die als een van de cultuurpartners
betrokken is bij BOM-V1

ven van de Boekentoren. We vonden ze op wel zes verschillende plaatsen en iedereen hield eraan ze zo dicht mogelijk bij
zich te houden. Het historisch onderzoek dat de renovatie van
het gebouw vooraf gaat, heeft nood aan al die informatie en
omdat onderzoekers uiteraard meer en meer digitaal werken,
kunnen wetenschappelijke bibliotheken en archieven hen een
gepast instrument aanbieden door te digitaliseren.
Degelijk digitaliseren wel te verstaan, want het heeft geen enkele zin als er geen spelregels worden gevolgd. Standaarden
maken het makkelijker om relaties te leggen tussen digitale
werken en het gebruik van gestandaardiseerdeformaten helpt
dan weer de bestanden op langere termijn te bewaren. De vragen die blijven, zijn dan wat er precies gedigitaliseerd wordt
en wie de nodige metadata zal toevoegen. Want zonder die

laatste is niets terug te vinden en bewaren zonder ordenen
heeft helemaal geen zin.
Niet elke instelling kan of wil investeren in de expertise om het
digitaal erfgoed te bewaren. Daar zijn centrale inspanningen
voor nodig en ook een droom, namelijk om een digitale bewaarplaats te creeren waar met zorg en kennis en visie met
gedigitaliseerde beelden en geluid wordt omgegaan en waar
een zoekmachine de onderzoeker de weg wijst.

De actualiteit van vandaag is het erfgoed van
morgen?
Joannes Van Heddegem
Wat de media nu uit het potentieel oneindig aanbod aan content selecteren, registreren, presenteren en archiveren doen ze
op basis van actualiteitscriteria (Wat is nu voor deze doelgroep
interessant?) en mogelijkheden tot hergebruiken (Wat kan later in nieuwe content verwerkt worden?).
Wat in de toekomst als cultureel erfgoed in multimediale vorm
beschikbaar zal zijn, wordt bepaald door wat vandaag door en
voor de (massa-)media relevant wordt geacht. De uitdaging is
dus niet alleen te bepalen wat uit de actueel beschikbare content bewaard en ontsloten moet worden, maar daarnaast een
beleid te ontwikkelen om die gebeurtenissen, waarvan kan
worden verwacht dat ze ook in de toekomst het beeld van de
wereld van vandaag zullen documenteren, te registreren en
archiveren. De opdracht lijkt onoverzichtelijk: hoe nu, los van
de waan van de dag, beslissen wat in de toekomst historisch
representatief za I zijn? Aan welke instantie deze opdracht toevertrouwen? Welke rol kan de openbare omroep c.q. de markt
hierin spelen? Wat zijn de kwaliteitsnormen voor opname en
bewaring?
Of is deze vraag niet meer aan de orde nu ongeveer alle menselijk gedrag op een of andere manier geregistreerd lijkt te
worden en moeten we erop vertrouwen dat de nieuwste media (web2.o (3.o?), YouTube, wiki, ...) morgen voldoende zicht
op de wereld van vandaag zullen bieden?

voormalig hoofd van de Audiovisuele
dienst van de KULeuven en directeur
van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel,
en is voorzitter van de BOM-Vl-stuurgroep

toperfgoecipuzzel

Niarciacobs

De aantrekkingskracht van
Nicolaas, zelfs zonder baard
Een verhalen-, rituelen- en beeldenmagneet in voortdurende evolutie
Eike attente BeIg had het eigenlijk al long vooraf kunnen of
moeten weten. Op 22 september 2008 stond het gewoon open
en bloot in het Belgisch Staatsblad, pagina 49.304: "Dit drieluik,
dat nog moor zeerrecentelijk is herenigd, wordt toegeschreven
aan de meester van de Lucialegende. (...) Dit stuk heeft (...) een
grote ijkwaarde. Het drieluik heeft eveneens een belangrijke
schakelwaarde. (...) Het is dan ook buitengewoon uniek dat deze
vier panelen (met uitzondering van het viffde) konden worden
herenigd.'" Op dezelfde plek in ons alter Staatsblad stonden zowel de bewaarplek (het Groeningemuseum te Brugge) als de
omschrijving 'H. Nicolaas, drieluik, °Hever! op paneel, laatste
kwart 75e eeuw, toegeschreven aan de Meester van de Lucialegende' Op 3 december 2008 hielden het Groeningemuseum,
Vlaams minister Bert Anciaux en de Brugse burgemeester Patrick Moenaert een persconferentie waarbij ze de drie aangekochte delen van de vierledige zgpanelen onthulden en voorstelden. De lokale en rationale pers pikten het verhaal op en
presenteerden het als scoop, zowel in de tv- en radiojournaals en
in de kranten van de volgende dag. Elke Vlaming die dagelijks
nieuws consumeert, vernam het: een fraaie nieuwe aanwinst,
een topstuk van de Vlaamse Gemeenschap, in het Groeningemuseum: de Sint zowaar Het opzet van de Vlaamse overheid
lukte perfect. Een belangrijke reden was ongetwiffeld de link die
gelegd werd met de jaarlijkse sinterklaasviering op 6 december
Wat speelgoedfabrikanten en andere marketeers al lang wisten,
werkt dus ook voor topkunst. Volkscultuur' en oude grote kunst
in musea, TopErfgoed, kan een gelukkige en vruchtbare LAT-relatie opleveren. De pr-strategie van het kabinet Anciaux slaagde
erin om brede lagen van de bevolking met een laat 15e- eeuws
meesterwerk kennis te laten maken. De perscommentaren waren trouwens ook erg positief
Het persdossier bevatte, voor de meerwaardezoekers en om duidelijk te maken dat erfgoedbeleid in Vlaanderen reflexief en
meerlagig wenst te zijn, ook een kunsthistorisch dossier, evenals
de aankoopgeschiedenis en uitleg over de vermelde topstukkenlijst en over de topstukken- en sleutelwerkenlijst waarover in het
vorige nummer van dit tijdschrift al uitvoerig werd gepubliceerd. 2 Ook de hier gepresenteerde gelegenheidstekst van mijn
hand werd ingesloten in het persdossier, als reflexieve bijsluiter
en duiding van het mechanisme dat bespeeld werd door het leggen van een link tussen een religieus getint object uit de late 75e
eeuw en topstuk van roerend erfgoed (nu ook een gereconstrueerd en `reframed' museumstuk) en populair immaterieel cultureel erfgoed, wat Sinterklaas is of steeds meer wordt. ,

DE VERLOKKINGEN EN GEVAREN VAN ZEVENMIJLSLAARZEN
In de 21e eeuw wordt Sinterklaas in vele huiskamers, supermarkten, bakkerijen, speelgoedwinkels en shoppingcenters in
Vlaanderen en Nederland gevierd. Daarbij klinkt vaak vaag
het vermoeden door dat `we"dat'al'eeuwenlang' doen. Dat de
haast mythische, guile (en soms strenge doch rechtvaardige)
figuur met lange, witte baard, mijter en staf op zijn paard uit
de mist der tijden is opgedoemd en sindsdien jaarlijks blijft
verschijnen. Hoewel sporen van (kinder- en jongeren)feesten
rond de figuur van Sint-Nicolaas al in laatmiddeleeuwse bronnen gevonden zijn en hoewel verhalen over en afbeeldingen
van een bisschop Nicolaas uit Myra nog ouder zijn, moet toch
sterk benadrukt worden dat veel elementen van de huidige
sinterklaasviering pas vanaf het midden van de ige eeuw (samen) vorm hebben gekregen en zich pas in de loop van de 20 e
eeuw in brede lagen van de bevolking verspreid hebben. 4
Hetisr kantom etzev nmijlsa rzendo rdeg schied nis
te hoppen en voort te gaan op schijnbaar dubbelklikbare
vormgelijkenissen. Er zijn verbanden tussen 15e- en the-eeuwse afbeeldingen van de Iegendarische belevenissen van (de
vaak baardloze) Nicolaas en de Sinterklaas die vandaag in
onze verbeelding, op (s)internet en als performance figureert,
maar die vergen een complexe hordeloop terug in de tijd.

CRUCIAAL: DE BURGERLIJK-PEDAGOGISCHE INTERVENTIES IN DE 19E EEUW
Alledaagse mythologische figuren' is een door de Duitse etnoloog Gottfried Korff gegeven verzamelnaam aan fictieve
personen en dieren, zoals de paashaas, de kerstman, de ooievaar of Sinterklaas (en veel latere, bijzondere varianten zoals
Ronald McDonald). Deze figuren ontstonden aan het einde
van de 18e eeuw en in de 19e eeuw of kregen toen nieuwe betekenissen en functies. Beeld-, vertel- en feestcultuur beInvloedden elkaar daarbij wederzijds. In de steeds meer dominante burgerlijke gezinscultuur werden kinderen tijdens
huiselijke geschenkrituelen burgerlijke kernwaarden (goed en
kwaad, ijver en luiheid, orde en regelmaat, ...) aangeleerd die
gesymboliseerd waren in de eigenschappen van de figuren
van `kleine Olympus'. 5
Als we kijken naar de twee belangrijkste voorbeelden die in
november en december in de (winkel)straten en huiskamers
in Vlaanderen en Nederland actief zijn, de kerstman/Santa
Claus en Sinterklaas, dan blijkt dat effectief in de 19e eeuw
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allerlei verhaallijnen samen zijn gekomen en er op een bepaald moment een bruikbaar format ontstaan is. De figuur
van Sinterklaas met lange, witte baard en schimmel vergezeld
van een zwarte helper, die over daken rijdt om geschenkjes te
komen brengen, is in het midden van de ige eeuw deels uitgevonden en deels op punt gesteld door een hoofdonderwijzer
uit Amsterdam, Jan Schenkman. Hij publiceerde in 1848 en in
185o een boek met platen en versjes: Sint Nikolaas en zijn
knecht. Voortaan waren de figuur in bisschopsoutfit en witte
baard, de stoomboot, de Spaanse connectie, de zwarte knecht
verkleed als eeni6e-eeuwse page, de zak voor stoute kinderen,
enzovoort samen niet meer uit de collectieve verbeelding weg
te denken.6 lets soortgelijks gebeurde met Santa Claus in New
York in de ige en 20e eeuw.7
Die kern, dat mentale beeld van de Sint, is tot vandaag stabiel
gebleven maar kon ook ingeschakeld worden in nieuwe verhalen. Er worden in films, stripverhalen, televisiereeksen, liedjes, toneeltjes, enzovoort allerlei bijkomende avonturen uitgewerkt met die figuren. Soms leidde dit tot nieuwe gebruiken
of woorden die meegenomen lijken te worden of aan de magneet blijven kleven. Een straf voorbeeld is bijvoorbeeld de introductie in Vlaanderen van de naam `Slecht-weer-vandaag'
voor het paard van Sinterklaas, wat kan gerelateerd worden
aan het succes van de televisiereeks Dag Sinterklaas (1993),
waarvan de jaarlijkse uitzending zelf een traditie geworden
is.
Van streek tot streek konden ook de rituelen anders evolueren. In Vlaanderen domineert het idee dat Sinterklaas een figuur is die tijdens de nacht in de huiskamer (eventueel via de
schouw als die er nog is) geschenken en snoep brengt, op 6
december of in de (weekend)dagen ervoor. In Nederland
wordt sterker de nadruk gelegd op sinterklaasavond (5 december), waarbij mensen (ook volwassenen) in het gezin of de

KINDERBISSCHOPPEN, ONZICHTBARE FANTASIEFIGUREN EN ANDERE BRONNEN

vriendenkring aan elkaar geschenkjes geven in naam van de
sint. In Nederland kwam een pakjesavond in gegoede kringen

Voor een mogelijke invloed van Oudgermaanse elementen in
het feest van de sint zijn er dus geen overtuigende bronnen.
Bij het zoeken naar oudere (inspiratie)bronnen is er veel over-

in de steden, vaak met lotjestrekking, al in de ige eeuw voor en
in de 20e eeuw verspreidde dit gebruik zich naar andere lagen

tuigender en op basis van bronnenmateriaal gewezen op de
verering van de heilige Nicolaas in laatmiddeleeuwse kloos-

van de bevolking.

terscholen en de ontwikkeling van diverse rituelen daar. Hierbij gaat het vooral om omkeringsrituelen (zottenfeesten,

In de ige eeuw voegden volkskundigen creatief allerlei bijkomende verhaalelementen aan de sintfiguur toe, waarbij ze

ezelsmissen,

...),

waarbij in december voor een dag de rollen

een brug probeerden te suggereren naar een oeroud, voor-

werden omgekeerd. Een koorknaap of leerling werd voor een
dag, vaak Onnozele Kinderdag (28 december), tot bisschop of

christelijk verleden. In het geval van Sinterklaas werd met veel

abt gekozen en mocht samen met andere medeleerlingen de

fantasie zowel de sinterklaasfiguur als al zijn attributen terug

boel op stelten zetten, zich laten bedienen en nepmisvierin-

geprojecteerd naar een mythisch Germaans verleden. Dit le-

gen organiseren. Dit is in de Nederlanden in tal van

verde dan vergelijkingen met Wodan en zijn paard Sleipnir op.

en vroeg-i6e-eeuwse bronnen gedocumenteerd. Hier zijn ster-

14e-, 15e-,

In de hedendaagse etnologie wordt dit echter zeer sterk ge-

ke 'familie'gelijkenissen met het fenomeen van `koning voor

nuanceerd of als niet bewijsbaar afgewezen of net als een

een dag'ide koning drinkt', wat vaak met Driekoningen geas-

toegevoegde traditie bestudeerd.

socieerd is. Door heel even ritueel de rollen om te keren, wer-

den overigens de gebruikelijke orde, de `normale' hierarchie en
de geschreven en ongeschreven spelregels, die de rest van het
jaar toegepast werden, net ingeprent. Daarnaast is een bijzondere variant gedocumenteerd vanaf de 13e eeuw in NoordFrankrijk waarbij men de patroonheilige voor kinderen op zijn
naamdag letterlijk opvoerde in een toneelspel (mirakelspel)
voor de leerlingen van kloosterscholen. De `heilige' kon dan
ook uit zijn rol stappen en de ijverige leerlingen met geschenken en aanmoedigende woorden belonen en luie leerlingen
vermanen het beter te doen. 8
In de meeste gevallen prefereerden de leerlingen toch de ruigere variant, waarbij ze het zelf voor het zeggen hadden en
even commentaar mochten geven op hun leraars en oversten.
Bovendien konden ze ook in de buurt hun tijdelijk gezag laten
gelden. Zo zag men dat de scholieren of kinderen als verklede
bisschoppen, met Nicolaas als patroon, de straat opgingen en
bedelden om geld of drank. De jongeren zorgden zo zelf wel
voor lekkers en (afgedwongen) geschenkjes. Dit verliep volgens het (nu vooral vanuit halloweenverhalen bekende) 'trick
or treat'-principe, waarbij wie niets gaf problemen kon krijgen. Vanaf de middeleeuwen en zeker tijdens de reformatie
en contrareformatie werd, vaak tevergeefs, getracht via allerlei verbodsbepalingen om dergelijke gebruiken onder controle
te krijgen. In meer gegoede huishoudens in steden in de Nederlanden probeerden huisvaders en -moeders dit te kanaliseren, door kinderen uit te nodigen niet hun schoenen aan te
trekken en zelf op pad te gaan die avond om lekkers te verzamelen, maar door een schoen te zetten en te wachten op een
geheimzinnige hand (Sint-Nicolaas) die 's nachts lekkers
kwam brengen. Verder werden in gilden en broederschappen,

met weinig succes. Wel werd in gezinnen de Sint-Nicolaasfiguur regelmatig als een stoutekinderenstraffende boeman
opgevoerd in verhalen voor kleine kinderen, als afschrikwekkende stok (staf) achter de deur om hen tot gehoorzaamheid
en goed gedrag aan te zetten.
Het motief van `zelfbediening' of agressieve bedelrituelen van
jongeren onder de dekmantel van Sint-Nicolaas of Driekoningen bleef echter tot in de ige eeuw sterk aanwezig en kleurde
sterk dit feestseizoen, zeker op het platteland maar ook in de
steden, zowel in de Oude als de Nieuwe Wereld. 9 De uitvinding en verspreiding van Santa Claus maar ook van andere,
aangepaste gesdielikeri'uleriger (iridusiei de siriLerkiaasfiguur die in delge eeuw door Schenkman op punt gesteld was)

mag als een bewust tegenoffensief beschouwd worden tegen
die praktijken en een al te levendige jeugdcultuur. In plaats
van verkleed als Sint-Nicolaas of een andere heilige in groep
op straat van deur tot deur eten en drinken te gaan opeisen,
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Bruidsschatten: Nicolaas, drie van prostitutie geredde meisjes en
hun bedlegerige vader, olieverfschilderij op paneel, de bovenste
he/ van het linkerluik van het retabel van de Heilige Nicolaas, toegeschreven aan de Meester van de Legende van Lucia (omstreeks
1500, vermoedelijk te Brugge), Groeningemuseum te Brugge, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.
Het verhaal gaat dat Nicolaas als jongeman drie keer (telkens tijdens de nacht) geld, edelstenen of goud, al dan niet in een beurs,
door het raam van een huffs in Patara ging gooien. De drie schenkingen moesten als bruidsschat dienen voor drie huwbare meisjes.
Zo konden de drie dochters van de prostitutie gered worden. Hun
bedlegerige vader, die te bed eten krijgt van een van de dochters,
had immers niet genoeg geld om hen uit te huwelijken. Dit verhaal
is een opstapeling van schenkingen; Nicolaas die geld schenkt bij
nachte, geld dat functioneerde als bruidsschat of `geschenk' op de
huwelijksmarkt, en voor Nicolaas zelf extra return via legendevorming en heiligverklaring. Zowel huwbare meisjes, prostituees en
zieken konden
uuriknupirty3punien Vitlatfl urn de neii ye Nicolaas als bemiddelaar aan te roepen.
Hineindubbelklikkend zou men vaag een verband tussen het nachtelijke brengen van geschenken door Sinterklaas vandaag en deze
interventies van de jonge Nicolaas kunnen vermoeden.
Stad Brugge/Persdossier 03.12.2008. Fotograaf Hugo Maertens

die de heilige Nicolaas als patroonheilige hadden gekozen,
naast missen en processies ook feestmaaltijden georganiseerd. Ook dit probeerden de kerkelijke en in hun kielzog wereldlijke overheden telkens opnieuw te reguleren, eveneens

werden jongeren verwacht zich aan de haard braaf te onderwerpen aan het oordeel van de onzichtbare (volwassen) sint.
"Makkers staakt uw wild geraas", kan op meer dan een manier
uitgelegd worden ... De huiselijke viering van geschenk`heiligen' (Kerstman, Sinterklaas, ...) werd in de periode 1750-1850
en daarna vanuit de hogere stedelijke burgerij sterk gepropageerd om het sinterklaasfeest te `beschaven', er de `wanordelijke' angel uit te halen en het om te vormen tot pedagogisch
instrument. Het feest werd gebruikt om kinderen aan te sporen tot hard werken op school en tot gehoorzaamheid aan de
ouders of leerkrachten in ruil voor een beloning. Luiheid werd
gestraft.
Hierbij kwamen de oude verhalen en legenden, die verwezen
naar kannibalisme, bruidsschatten, belaagde huwbare maagden, foute handelaars en herbergiers, rondreizende studenten
en prostitutie minder van pas. De versie van het sinterklaasverhaal die in het prentenboek van onderwijzer Jan Schenkman werd gepresenteerd, was veel bruikbaarder om mee aan
de slag te gaan. Hierbij hoorden nieuwe verhaalmotieven zoals de aankomst van Sinterklaas uit Spanje (waarmee de band
met de oude verhalen over hoeren, maagden en gepekelde
kinderen uit het Oosten/uit (het huidige) Turkije werd doorgeknipt), de intocht in de stad, bezoek aan de school, pakjesavonden, een zwarte knecht: alles mooi verbonden met
kleurrijke plaatjes en teksten.
Zo verscheen vanaf de late jaren 184o de figuur van een zwarte knecht (die in de agressieve bedelrituelen in Duitsland als
duivels figuur en als ideale vermomming in bedelrituelen wel
voorgangers had, maar dan meestal niet in een knechtenrol)
in kinderboeken in het Nederlands: een blijver tot op de dag
van vandaag (al wordt daarover momenteel, vooral in Nederland, de discussie volop gevoerd). 1 ° Het sinterklaasfeest dat zo
uitgekristalliseerd raakte, maakte snel furore in de hogere
kringen en verspreidde zich tussen 185o en vandaag in steeds
bredere lagen van de bevolking." Terwijl de geschenkenbrenger in Nederland en Vlaanderen lang onzichtbaar gebleven is,
verspreidden de afbeeldingen van Sinterklaas a la Schenkman

De Heilige Nicolaas, olieverfschilderij op paneel, toegeschreven
aan de Meester van de Legende van Lucia (omstreeks 1500, vermoedelijk te Brugge), Groeningemuseum te Brugge.
Zowel de Brugse oorsprong als de Spaanse bestemming zijn hypothesen maar de schilder wordt beschouwd als een van de zogenoemde Vlaamse Primitieven (mogelijk de Brugse meester Francois
van de Pitte). Achter de figuur van de heilige bisschop met mijter en
staf op een troon ziet men de evocatie van een stad waarin de vormen van diverse gebouwen in Brugge te zien zijn, zowel de OnzeLieve-Vrouwekerk, de Sint-Salvatorkerk, het Oosterlingenhuis, het
Belfort, de Poortersloge en rechts van de troon, de leruzalemkerk.
Stad Brugge/Persdossier o3.72.2oo8. Fotograaf Hugo Maertens

zich steeds meer. Er doken, zeker in de grootwarenhuizen en
geleidelijk ook in scholen en elders, (hulp)sinterklazen en dito
pieten op die zich naar het beeld, dat in het midden van de ige
eeuw op punt gesteld was, gingen (ver)kleden. Ook de aankomst per schip of de intocht te paard werd effectief opgevoerd of uitgebeeld, in Amsterdam, Antwerpen en vele andere
steden en dorpen.
De toe-eigening van (elementen van) het sinterklaasfeest in
de feestcultuur van leden van families die de voorbije veertig
jaar uit Marokko en ...Turkije in Nederland en Vlaanderen zijn
komen werken en wonen, voegt weer een nieuwe episode aan
dit verhaal van volkscultuur toe. Die voortdurende beweging
past ook bij een dynamische opvatting van concepten zoals
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een nieuwe (internationale) episode van onderhandeling, beinvloeding, beeldvorming, beleving, continulteit en veranderingen inluiden.

CENTRIPETAAL EN CENTRIFUGAAL: SINT-NICOLAAS ALS
LEGENDARISCHE SMELTKROES
Over het echte leven van Nicolaas (circa 27o?-circa 342?), een
figuur die in het begin van de vierde eeuw bisschop van Myra
in Klein-Azie (nu Zuidwest-Turkije) zou zijn geweest, zijn er
weinig of geen eigentijdse bronnen beschikbaar. Het is wel
duidelijk dat deze figuur als een soort van magneet allerlei
verhalen aantrok:een hele reeks legenden ontwikkelde zich in
zijn kielzog. Bovendien waren er ook andere geestelijken die
de naam Nicolaas droegen, de volgende eeuwen actief, zoals
de abt van een klooster in Sion in de 6e eeuw, paus Nicolaas I
of Nicolaas van Tolentino. Hun be!evenissen eigenschappen raakten vermengd tot een verhalenschat over een soort
super-Nicolaas. De veronderstelde sterfdatum (niet geboortedatum!) van de Nicolaas uit Myra werd vastgelegd op 6 december. Vanaf de 6e eeuw werd deze Nicolaas als heilige vereerd in het Byzantijnse Rijk (waarbij een verhaal over het

Korenwonder: Bisschop Nicolaas en de aangevulde scheepsladingen groan in de stad Myra, olieverfschilderij op paneel, de
onderste helfi- van het linkerluik van het retabel van de Heilige
Nicolaas, toegeschreven aan de Meester van de Legende van Lucia
(omstreeks 75oo, vermoedelijk te Brugge), Groeningemuseum te
Brugge, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Dit tafereel
beeldt de kern van de legende uit dat Nicolaas, die inmiddels tot
bisschop is gewijd,een drie schepen aanhoudt om koren af te
staan voor het hongerlijdende Myra, waarbij hij het graan zou
laten verdelen en zelfs gebruiken om te zaaien. De handelaars zijn
bang voor de gevolgen als ze moeten verder varen en bij
aankomst zal blijken dat de vracht (die voor de keizer of voor
Alexandrie' bestemd is) niet overeenkomt met de hoeveelheid die
is ingescheept. Toch bleef het volume van de lading hetzelfde.
Deze scene evoceert zowel principes van `morele economie' (E.P
Thompson) verbonden aan graanhandel en broodrellen, van de
basisprincipes van graanoverslag (en meting) in een havenstad,
van basisvertrouwen tussen transporteurs en handelaars en
tussen kooplui onderling. In een schilderij van Jan Provoost
0465-7529) van de Begiftiger met Sint Niklaas (Brugge, Groeningemuseum) is deze legende in Brugge zelf gesitueerd, inclusief een
afbeelding van een tredmolenkraan. Al deze elementen maakten
dat de heilige Nicolaas als patroonheilige of bemiddelaar kon
fungeren voor zowel zeelui, transportarheiders en dokvver kers,
kooplieden en andere handelaars. Heel erg `Hineindubbelklikkend'
zou men zich een verband kunnen inbeelden tussen het geven van
voedsel en geschenken (dat nu door ouders of derden betaald
wordt, maar waarbij gedaan wordt alsof het van de sint komt) en
deze interventies van bisschop Nicolaas.
Stad Brugge/Persdossier o3.72.2oo8. Fotograaf Hugo Maertens
-
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traditie of cultureel erfgoed, in het bijzonder immaterieel cultureel erfgoed. Het loslaten van de UN ESCO-conventie voor de
bescherming van immaterieel cultureel erfgoed (17.10.2oo3)
op dit immer evoluerende ritueel en verhalencluster kan weer
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De bijlmoord op drie studenten en het pekelvat: olieverfschilderij
op paneel, de bovenste hey van het rechtse luik van het retabel
van de Heilige Nicolaas, toegeschreven aan de Meester van de Legende van Lucia (omstreeks isoo, vermoedelijk te Brugge), Groeningemuseum te Brugge, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.
Het verhaal kent diverse varianten. Drie clerici of studenten (met
tonsuur) overnachten in een herberg. Bijgelicht door een lantaarn
in de handen van zijn medeplichtige vrouw of helpster, vermoordt
de uitbater de drie jongeren met een bijl, zowel door slagen op de
keel als op het voorhoofd. Een ton staat klaar om het vlees te pekelen om het later te kunnen opdienen. Drie boekentassen blijven
achter. De afbeelding toont de moord bij nacht 'en flagrant delit.
Waarom dit wrede beeld van een misdaad? De oplossing wordt getoond in een vierde, nog niet in het Groeningemuseum te bekijken
paneeltje, waarin het wonder van het terug assembleren en tot

Leven wekken van de drie jongelui door de heilige Nicolaas afgebeeld wordt. Motieven uit deze legende worden soms in verband
gebracht met het verhaal over het in extremis redden van drie ten
onrechte ter dood veroordeelden. Dit maakt een associatie met
een beul en het instrument van een bijI mogelijk.
Interessant is de suggestie van Max Friedlander dat een vroegere
eigenaar ervoor gekozen heeft om de beulenbijI en de bloedsporen
te laten wegretoucheren. De originele harde details werden ondertussen hersteld. Deze retouche illustreert perfect het probleem
voor het gebruik van deze harde fragmenten in verhalen over de
sint als kindervriend in de 79e en 20 e eeuw. Verschillende varianten
van het verhaal en van de afbeeldingen verjongen de drie slachtoffers ook drastisch. Dit maakte naast een aangrijpen van de heilige
als bemiddelaar voor studenten, reizigers, (goede) herbergiers, ook
een (hyper)link naar de bescherming van kinderen mogelijk.
Stad Brugge/Persdossier 03.12.2008. Fotograaf Hugo Maertens

der keizer Constantijn een belangrijke rol speelde) en later ook
in de Grieks-Orthodoxe kerk (met bijzondere verspreiding in
Rusland). Vooral nadat zijn veronderstelde relieken in de li e
eeuw (1087) werden meegenomen of `ontvreemd' en in Bari
(Italie) waren ondergebracht, verspreidde de verering van de
heilige Nicolaas zich over heel West-Europa. Hierbij bleef de
verhalenmagneet volop werken. De talloze wonderverhalen
die uitgevonden of uitgewerkt werden, maakten Nicolaas tot
beschermheilige van allerlei corporaties en andere groepen in
de samenleving (zeelieden, handelaars, ongehuwde vrouwen,
kinderen,...).
De legende dat hij drie scholieren of studenten weer tot leven
wekte nadat ze door een slager waren geslacht en in een pekelvat waren gestopt voor menselijke consumptie, maakte
hem tot de beschermheilige van kinderen en studenten. Het
verhaal dat Nicolaas drie huwbare meisjes redde van het
noodplan van hun vader (die hun bruidsschat niet kon betalen) om hen via prostitutie to lanceren in het leven, maakte
hem tot bemiddelaar voor ongehuwde meisjes en hoeren. Al-

Een alternatieve versie van hetzelfde schilderij, van voor de jaren
797o, gereproduceerd in Renaat Van Der Linden, Ikonografie van
Sint-Niklaas in Vlaanderen. Gent, 7972, kolom 211-272

Deze mondeling overgeleverde legendenschat werd in de
loop van de middeleeuwen ook schriftelijk vastgelegd in heiligenlevens (vitae) en in verhalenbundels. Een bekend voorbeeld waar verschillende legenden en verhalen over heiligen
werden samengebracht, is de Legenda Aurea van Jacobus de
Voragine (1228-1298) uit de lie eeuw. Via schilderijen of op bedevaartsinsignes konden scenes uit die verhalen de volgende
eeuwen verspreid worden. Na de introductie van de boekdrukkunst op het einde van de 15e eeuw kenden de heiligenlevens
en compilaties, zoals de Legenda Aurea, een nog veel bredere
verspreiding. Vanaf het midden van de 19e eeuw speelde het
effect van de drukpersen in het geval van Sinterklaas voluit.
Het fraai geIllustreerde boekje van Schenkman en de door onderwijzers en artsen uitgevonden sinterklaasliedjes konden
zo in steeds ruimere kring furore maken.

VAN `STERKE VERHALEN', VOLKSDEVOTIC EN 'TRICK OR
TREAT' TOT `DONIESTICATIE' EN 'COMMERCE'

lerlei verhalen over het redden van schepen op zee maakten
Sint-Nicolaas tot ideale patroonheilige voor schippers. Legen-

Samengevat: het verhaal van Sinterklaas en van zijn alter ego

den over bijna fout gelopen of aangeslagen en aangevulde

een verhalen- en beeldenmagneet werkt en hoe die vervolgens een eigen leven kan gaan leiden. De sint die vandaag in
de media, supermarkten, scholen en huiskamers bekend is, is

graantransporten over zee, over betrouwbaarheid van afspraken tussen hancieiddis en transportcurs, of over rriogelijke
fraude met voedingsproducten maakten hem tot een geliefde

Sint-Nicolaas is een schoolvoorbeeld van hoe het principe van

heilige voor handelaars en bakkers. Dit bracht met zich mee

vooral een uit de hand gelopen variatie op het model dat in de
19e eeuw uitgekristalliseerd is. Oudere verhaallijnen leiden

dat hij als patroonheilige en dus bemiddelaar werd vereerd

ons zowel naar de omgekeerde wereld van de kinderbisschop-

— en afgebeeld — in vele kapellen en blazoenen van ambach-

pen en naar trick or treat-rituelen (en bloeiende jeugdcultuur)
uit het verleden als naar vormen van heiligenverering en

ten, gilden en andere groepen.
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redden van drie van hoogverraad beschuldigde generaals on-

volksdevotie en naar de verhalenmotieven in legenden, zoals
die onder meer in de middeleeuwen verzameld werden. De
`domesticatie' van het sinterklaasritueel in burgerlijke gezinnen en scholen in de ige eeuw was een belangrijke episode.
Daarbij werden de oude, al te spannende legenden over bisschop Nicolaas uit Myra minder geschikt geacht. Hoe leg je
aan `onschuldige kinderen' van vier tot acht jaar oud uit wat
prostitutie, maagdelijkheid, rondtrekkende priesters die met
drie in bed liggen, kannibalisme, legitieme ontvreemding of
diefstal van graan met de goede sint te maken hebben, in een
poging om een verhaal over hun leefwereld te vertellen? Om
diverse motieven bleken zowel een vage Germaanse oorsprong als nieuwe verhalen over een voorzichtig sanctionerende sint die met een stoomboot, paard en zwarte knecht uit
Spanje naar scholen en ordelijke huisgezinnen kwam, veel
nuttiger. Het verhaal blijft (gelukkig) evolueren, nu we op de
vooravond van een 'immaterieel cultureel erfgoed'-episode
staan.

Zie www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/n1/698861-Topstukkendecreet.html met pdfs van de aangroeiende lijst publicaties in het Be/gisch Staatsb/ad, ook op
www.staatsblad.be trouwens.
2

Zie Leon

SMETS,`Topstukken

en sleutelwerken. Pense-bete van een Vlaams beschermingsbeleid roerend erfgoed', "'aro I tijdschritt over cultureel erti;oe(1,1 (2oo8) 3, p.6-17 en

opinies tot p.2o.
3 Het persdossier is te vinden op de websites www.farurieLbe en www.kunstenenertgoed.be .
4 Interessant is het voora I op Nederland gerichte werk: Marie-Jose

WOUTERS, Si/lie/AWN

Lexicon. Sinterkluas van A tot Z. Haarlem, Becht, 2oo8.

5 Gottfried KoRFF,`Hase und Co. Zehn Annotationen zur niederen Mythologie des Burgertums', in: Ueli GYR (red.), Soil und Hubei?. Alltag mid LebensfOrtnen biirgerlicher Kultur.
ZUrich, Ofnzin Verlag, 1995, p.77-95; met uitstekende uitwerkingen in: Martina EBERSPACH ER, Der Weilmacht.smann. Zur bastehung einer Bildtratlition Aulklarung mid Ro-

mantik. Norderstedt, Books on Demand GmbH,

2002,

en in Eveline DOELMAN & John HELSLOOT (red.), De kleine Olympus. Over enkele .figuren uit alledaagse mythologic,

Amsterdam, Aksant/KNAW Press, 2oo8 (ter perse).
6 John HELsLoo-r,`Sinterklaas en de komst van de kerstman. Decemberfeesten in postmodern Nederland tussen eigen en vreemd', VOlkskumlig Bulletin,22 (1996), p.262-298
7 Zie de meesterlijke studie: Stephen
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Untersuchuir;,. Dusseldorf, Schwann, 1931 en Colette
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SUint Nicohis.

l'i'teS et tradiii0i/S d'hier et d't/t/j0//n/7///i. Paris, Editions Berger Levrault,1978.

9 Marc JacoBsfrick or treat. How to Wine and Dine as a Group for Free?', in: Marc

JACOBS &

Peter

SCHOLIERS

(red.), Eating Out in Europe. Picnics, Go/toner Dining and Snacks Since

the Lae Eighteenth Century. Oxford, Berg Publishers, 2oo3, p.161-177.
io Zie ook Eugenie BoER-DIRKs,`Nieuw licht op Zwarte Piet. Een kunsthistorisch antwoord op de vraag naar de herkomst van Zwarte Piet', Vo/kskundig Bit/tetin, 19 0993), p.1-35.
11 Zie de feestenbank op www.meertens.knaw.n1 en de bibliografie van de sinterklaasfeestdeskundige in de Nederlanden, John HELSL001, verbonden aan het Meertens Instituut.

erfgoedbemiddeling Janien Prummel'

Gidsen in de
erigoedsector
Een vak apart
Toerisme Vlaanderen ontwikkelde in 2006 een vernieuwde opleiding tot gids. Deze opleiding voorziet de mogelijkheid voor
kandidaat-gidsen om zich te specialiseren tot museumgids. Het
Agentschap Kunsten en Erfgoed startte een voortraject op om
na te gaan hoe deze specialisatie kan worden aangepakt en ingevuld. Het resultaat lees je in dit artikel.

VOORTRAJECT SPECIALISATIE MUSEUMGIDS
Gidsen in musea werken onder diverse statuten en hebben
vaak een uiteenlopende opleiding achter de rug. Museumgidsen hebben een universitaire of hogeschoolopleiding gevolgd,
zijn opgeleid als toeristische gids of zijn ervaringsdeskundigen. Elk museum bepaalt zeif de kwalificaties en opleidingsvereisten. De meeste musea leiden zeif hun gidsen op. Deze
opleiding is in quasi alle gevallen sterk op inhoud gericht, op
het verwerven van informatie in functie van het leren ken nen
van de collectie.
Vooral op het gebied van de methodische opleiding is er een
erg grote variatie. Sommige musea besteden zeif aandacht
aan de methodische vorming van hun gidsen en roepen hierbij
soms de huip in van externe docenten. Ook de cursussen en
studiedagen georganiseerd door museumconsulenten, de
museumvereniging en de steunpunten (vandaag: het eengemaakte erfgoedsteunpunt) vormen een aanvulling. Toch blijft
de vraag naar opleiding, scholing en professionalisering van
gidsen vaak gehoord.
De specialisatie museumgids in de gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen is (of beter: wordt) een nieuw mogelijk ant-

Opening kunstencentrum Wiels

2007

In dit voortraject wil men een gemeenschappelijk kwaliteitskader ontwikkelen. Doelstelling is het formuleren van een onderbouwde en gedragen visie op datgene wat een museumgids moet kennen en kunnen. Belangrijke partners in dit
overleg zijn FARO.Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de
provinciale museumconsulenten en verschillende museummedewerkers.

woord op deze vraag vanuit de museumsector.

wassenenonderwijs een vernieuwde opleiding tot gids en reisleider. 2 Binnen deze opleiding kan men zich specialiseren: als
toeristische gids, reisleider, natuurgids of museumgids. De

Het inrichten van een specialisatie museumgids binnen de
gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen roept een aantal
vragen op. Hoe kan de specialisatie museumgids ingepast
worden in de bestaande organisatie van de gidsenopleiding?
Hoe moet deze specialisatie inhoudelijk worden uitgewerkt

specialisatie museumgids is voorzien, maar is nog niet uitge-

(lesinhouden, methodieken, competenties, kennis, ...)? Welke

werkt. Toerisme Vlaanderen en de opleiclingscentra vroegen
de museumsector om de optie museumgids mee vorm te ge-

gevolgen heeft het inrichten van deze specialisatie voor de
musea en de professionalisering van de museumgidsen? Wil-

ven. Het Agentschap Kunsten en Erfgoed raapte de hand-

len musea aan deze opleiding participeren?

schoen op en formuleerde, in nauwe samenspraak met het

Hieronder volgt een beknopt overzicht van een aantal ant-

museumveld, een eerste antwoord op deze vraag onder de

woorden op bovenstaande vragen, zoals deze in het eindrap-

noemer`Voortraject specialisatie museumgids'.

port van het voortraject geformuleerd worden.
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Sinds 2006 organiseert Toerisme Vlaanderen binnen het vol-
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Workshop 'Verbaal beschrijven voor blinden en slechtzienden',
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie 2008

HOE KAN DE SPECIALISATIE MUSEUMGIDS INGEPAST
WORDEN IN DE BESTAANDE ORGANISATIE VAN DE GIDSENOPLEIDING?
De vernieuwde gidsenopleiding wordt al aangeboden in verschillende door Toerisme Vlaanderen erkende opleidingscentra voor volwassenenonderwijs. De focus in de opleiding is recent verlegd van een kennisgerichte naar een meer
competentiegerichte aanpak.
De opleiding bestaat uit een algemeen basisjaar, gevolgd door
een specialisatiejaar waarin gekozen kan worden uit een van
de hierboven genoemde opties:toeristische gids, reisleider, natuurgids of museumgids. De opleiding is georganiseerd volgens een modulair systeem. In de basisopleiding (het eerste,
algemene jaar) worden vijf modules aangeboden. In totaal
gaat het om 24o uur. Naast een brede inhoudelijke scholing
ligt de nadruk vooral op (overstijgende) gidsvaardigheden. Het
inoefenen van vaardigheden met betrekking tot communicatie, leiderschap en groepsprocessen krijgt hier ruime aandacht.
Het specialisatiejaar is onderverdeeld in drie modules en beslaat 200 uur.
De specialisaties toeristische gids en reisleider zijn al uitgewerkt. Deze specialisaties bestaan uit drie modules: `specifieke
gidsvaardigheden', bestemming' en `projectbestemming'.
ledereen met een minimumdiploma secundair onderwijs kan
zich aanmelden voor deze opleiding. Het is mogelijk om vrijstellingen voor verschillende modules te krijgen op basis van
diploma's of via een EVC 3 -procedure (credits voor Elders Ver-

ken, inhoudelijke kennis en stages in de specialisatie museumgids. Op het vlak van methodiek werd de voorkeur uitgesproken
voor een volwaardige en specifieke module methodiek, op
maat van de museumgids. Gezien de museumcontext wezenlijk verschilt van de toeristische context wordt er gepleit voor
een specifieke module waarin onder andere een sterkere nadruk ligt op interactieve begeleidingsvaardigheden en actieve
werkvormen. In deze module kan er op een dieper niveau verder gewerkt worden rond de gidsvaardigheden, met het oog op
de specificiteit van de museumcontext.
De inhoudelijke opleiding van de gids, die aan bod komt in de
tweede module, is een erg belangrijk element voor de museumgids. Vraag is echter op welke manier dit ingevuld moet
worden binnen de opleiding. Meer generaliserend of museumspecifiek? Regionaal of per discipline (kunst, geschiedenis, toegepaste kunsten, wetenschap,...)?
De keuze voor de inhoudelijke invulling is een moeilijke noot
om te kraken. Na een uitvoerige discussie werd besloten om
geen nadruk te leggen op de museumspecifieke context, dit
blijft de verantwoordelijkheid van de musea. Wel wordt er gefocust op de kennis van museologie. De kennis van het museumveld op micro- en macroniveau zorgt ervoor dat een gids dit
brede verhaal kan integreren in zijn rondleiding. Het is niet mogelijk om binnen deze module gidsen op te leiden tot inhoudelijke specialisten. Het is wel mogelijk om de cursisten aan te
leren om de veelheid aan informatie die ze te verwerken krijgen, te selecteren, analyseren en verwerken in functie van een
rondleiding. Deze algemene kennis en vaardigheden worden
dan in casestudies en werkbezoeken getoetst aan de praktijk.

worven Com petenties).
Het modulaire systeem, de raamstructuur van drie modules,
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wordt om organisatorische redenen overgenomen voor de
specialisatie museumgids. De drie modules voor deze speciali-

Tijdens het voortraject werden een aantal elementen dui-

satie worden: veertig uur vaardigheden of methodiek, tachtig
uur inhoudelijke kennis en tachtig uur toepassing of praktijk.

tenties en leerinhouden en de voorwaardenscheppende
elementen bij de organisatie van de opleiding. Dit mondt

Binnen dat kader ligt de invulling verder open.

delijk: de modulaire aanpak, het omschrijven van compe-

uit in een kwaliteitskader. Hierin zet de museumsector
een richting uit en biedt een vertrekpunt aan voor verder

WAT MOET IN DEZE SPECIALISATIE AAN BOD KOMEN?

overleg met Toerisme Vlaanderen en met de opleidings-

Op 3o april 2008 vond een denkdag plaats voor museummede-

centra over de uitwerking van de specialisatie museumgids. Een aantal highlights uit dit kwaliteitskader volgen.

werkers waarin zij debatteerden over competenties, methodie-

— stage.

Doorheen de drie modules ligt de nadruk op een brede
blik op het werkveld. Het gidsen in een museum wordt gekaderd binnen het ruimere verhaal van erfgoed en erfgoedbemiddeling. De cursist maakt kennis met de diversiteit van musea en ontdekt alle kanten van hun werking,
zoals collectiebeheer, restauratie, onderzoek, tentoonstellingen en publieksbegeleiding. Het contact met de praktijk wordt dus niet enkel tijdens de stage gelegd maar
loopt als rode draad door alle modules, door middel van
praktijkvoorbeelden, lessen van gastdocenten en werkbezoeken.
In de module HOE kan de aspirant-museumgids zijn methodische begeleidingsvaardigheden verbreden en verdiepen. Rondleiden in de hedendaagse museumcontext is
complex en divers. Naast het vertellen van een goed opgebouwd en betekenisvol verhaal moet een museumgids in
dialoog kunnen treden met een divers publiek, een (maatschappelijk) debat op gang kunnen brengen of oproepen,
multimedia integreren in een rondleiding, enzovoort. De
cursist maakt in deze module ook kennis met de brede kijk
op de bezoeker. Dit biedt hem meer mogelijkheden om
zijn rondleiding of te stemmen op een heterogeen publiek. Om te leren omgaan met deze complexe context
wordt er geoefend met een grote waaier aan methodieken.
De module WAT richt zich op de context van het museum
op macro- en microniveau. Het concept 'museum' heeft
nogal wat veranderingen ondergaan in de afgelopen honderd par. Wat zijn deze ontwikkelingen en hoe staat het
met het 'museum' in de 21 e eeuw? We zien een verschuiving naar het begrip erfgoed,waarbinnen naast het materiele (de objecten, de dingen) het immateriele (verhalen,
getuigenissen) zijn plaats krijgt. In deze module wordt ingezoomd op deze hedendaagse museale context en de
diversiteit van musea op het gebied van hun omgang met
de inhoud en het publiek.‘DialoogYconfrontatiergelaagdheld', `verschillende perspectieven op hetzelfde thema':
allemaal termen die veelvuldig voorkomen in beleidsteksten van musea. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de manier waarop een gids fungeert. Het omgaan met de collecties, het vertellen van verhalen in het Iicht van
bovenstaandeterminologie staat centraal in deze module.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verwerven
van vaardigheden in het verwerven en verwerken van informatie. Op deze manier wordt de gids voorbereid op
snel veranderende opstellingen en tijdelijke tentoonstellingen.
De cursist verdiept zich in deze module ook in een museum (of meerdere musea) als casestudy. Op die manier
wordt er vanuit het brede, meer theoretische kader van
het concept museum ingezoomd op de context van het
museum om te eindigen met de praktijk onder de vorm
van casestudies.
In de module TOEPASSEN brengt de cursist zijn opgedane
kennis en vaardigheden in de praktijk in een stage. In deze
fase wordt gewerkt met het observeren van rondleidingen en het voorbereiden van een rondleiding, deze te geven en daarin alle verworven kennis, vaardigheden en attitudes te verwerken. De keuze van de stageplaatsen zal
per regio verschillen en afhangen van het aantal musea
dat zich engageert.

DE OPLEIDING EN DE MUSEA: EFFECTEN OP HET WERKVELD EN SAMENWERKING
De gidsenopleiding is niet gekoppeld aan het statuut en legt
geen uniformisering op. Gidsen die deze opleiding met succes
volgen, krijgen een erkenning van Toerisme Vlaanderen. Deze
erkenning is niet decretaal, wat betekent dat ook niet-erkende
gidsen kunnen blijven gidsen. Met andere woorden: de erkenning is enkel een kwaliteitslabel, een `goedkeuring' door Toerisme Vlaanderen. Het met gunstig gevolg afwerken van de
opleiding heeft geen gevolgen voor het fiscale en juridische
statuut van de gidsen. Musea blijven dus zelf bepalen aan welke opleidingsvereisten hun gidsen moeten voldoen. De opleiding is met andere woorden enkel een uitbreiding van de opleidingskeuzemogelijkheden voor de musea. Het is wel de
eerste beroepsopleiding voor museumgidsen. Het zal uiteraard afhangen van de kwaliteit van de opleiding of musea al
dan niet afgestudeerden van deze opleiding gaan rekruteren.
Op dit moment kun je de specialisatie museumgids alleen volgen als je je inschrijft in het hele opleidingstraject. Een cursist
kan niet zomaar instappen in het tweede jaar en enkel de specialisatie museumgids (of enkele moclule.s ch-.1.-Arvon) volgen. De
huidige werking van het systeem maakt het instappen voor
een gedeelte van het potentiele publiek voor deze specialisatie, onder andere de gidsen die al in een museum werken, niet
aantrekkelijk.
Als de specialisatie museumgids of zelfs enkele modules apart
gevolgd kunnen worden in de vorm van bijscholing, biedt dat
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DRIE MODULES: HOE, WAT EN TOEPASSEN
De specialisatie museumgids werkt naar analogie met de
al uitgewerkte specialisaties met drie modules. De modules krijgen echter andere benamingen en accenten, namelijk HOE - methodiek,WAT— context museum en TOEPASSEN

"Een bezoek clan een museum of tentoonstelling moet een uitnodiging zijn tot verwondering woormee vonouds °Ile wijsheid begint."
Ludo Abicht
"Het beroep van gids is een beroep met een hoog (leukgeholte'.Ais ik
gids don krijg ik voortdurend vragen: dot 101 - me nu een leuk beroep
en woar /am /I< dot does en leren? En bij mjn ondere job vroagt niemand dot!"
Citoot von een gids

meer mogelijkheden voor musea en gidsen. Zo kan een museum zijn eigen gidsen bijvoorbeeld een module als bijscholing
laten volgen. Op deze mogelijkheid wordt door Toerisme
Vlaanderen positief gereageerd, maar het gesprek over de concrete uitwerking moet nog met de opleidingscentra worden
gevoerd.
De kwaliteit van de specialisatie is sterk afhankelijk van de samenwerking en wisselwerking tussen de opleidingscentra en
de musea. Inhoudelijke input, werkbezoeken en stages, gastdocenten aanleveren, ... het zijn allemaal aspecten waarbij de
musea onmisbare partners zijn. Een bemiddelaar of regiocoordinator — een rol die mogelijk kan worden opgenomen door de
provinciale consulenten — die de brug tussen de opleidingcentra en de museumsector legt, speelt hierin een cruciale rol.

HET VERVOLG
FARO.Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed werkt verder op het voortraject dat door het Agentschap Kunsten
en Erfgoed opgestart werd en waarover in het voorgaande artikel wordt gerapporteerd. In het kader van de taak
van praktijkontwikkeling en praktijkondersteuning wordt
het kwaliteitskader verder uitgewerkt, in nauw overleg
met de museumsector.
Het steunpunt streeft ernaar in samenwerking met de
provinciale museumconsulenten, experts uit het werkveld, de sector en de opleidingscentra in het voorjaar van
2009 een leerplan' te ontwikkelen voor de specialisatie
museumgids. FARO probeert het mogelijk te maken dat in
september 2009 de specialisatie in (een of meerdere) opleidingscentra kan worden aangeboden. Janien Prummel
wordt in de eerste helft van 2009 door FARO tijdelijk ha Iftijds als projectmedewerkster aangetrokken om dit zo efficient mogelijk te realiseren. Verder zal het steunpunt
ook een reflectietraject opstarten om na te gaan of het
wenselijk, nuttig en mogelijk is een breder of verder gedifferentieerd traject voor een opleiding tot (cultureel) erfgoedbemiddelaar te ontwikkelen.
Van januari tot juni 2009 kun je voor verdere inlichtingen
en suggesties Janien Prummel bereiken bij FARO op
janien.prummel@faronet.be en via 02 213 10 6o.
Workshop Verbaal beschrijven voor blinden en slechtzienden,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie 2008
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Janien PRUMMEL is consulent cultuurbemiddeling. De redactie van deze tekst was in handen van Inge VAN REETH.

2

Toerisme Vlaanderen, Gidsen & reisleiders, 2008,

3 EVC: Elders Verworven Competenties.
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lokaal erfgoedbeleid

Bjorn Rzoska
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--> Alles onder de 0 van Overleg, de S van Samenwerking en de E van Erfgoed
Het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet is over de rol van FARO als
steunpunt binnen het erfgoedveld duidelrjk: een intermediaire organisatie die onder meer de taak heeft om "lokale en provinciale
besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en
de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren.'"
Daarbij ligt een samenwerking met LOCUS — het nieuwe steunpunt
lokaal cultuurbeleid ontstaan uit de fusie van Cultuur Lokaal en
VCOB — voor de hand. Immers, in heel wat steden en gemeenten
kende het cultuurbeleid de laatste jaren een `verbreding' Intussen
behoort cultureel erfgoed tot de kernopdrachten. Is een dergelijke
samenwerking nieuw? Absoluut niet. In het verleden bestond ze al.
Maar nu de steunpunten ook nog eens onder hetzelfde dak huizen,
kan de samenwerking tussen FARO en LOCUS alleen maar sterker
worden. Zeker als, e de beleidsplannen van beide organisaties naast
elkaar legt.

(CULTURELE) DYNAMIEK
In 2005 leverde een survey van alle cultuurbeleidsplannen in
Vlaanderen heel wat interessante cijfergegevens op. Samengevat
kwam het hier op neer: in meer dan go % van de cultuurbeleidsplannen was er aandacht voor (cultureel) erfgoed; voor een meerderheid van de lokale besturen betekende cultureel erfgoed een
transversaal thema waar diverse actoren — zowel professionals
als vrijwilligers — samen aan kunnen werken; ook spelers die (cultureel) erfgoed niet als kernopdracht hebben (bijvoorbeeld bibliotheken, theatergezelschappen, ...) blijken regelmatig actief op het
erfgoedveld.2 Deze verbreding van het cultuurbeleid maakt de
job van cultuurbeleidscoordinator complexer. Zeker in kleinere
gemeenten, waar vaak geen professionele erfgoedspelers actief
zijn, is de cubelco naast cultuur- ook erfgoedmanager. 3 Aan de an-

is het verdwijnen van het polderdorp Doel en het voorlopig uitblijven van een onderbouwd erfgoedproject rond dit dorp — zetten heel wat cultuurbeleidscoordinatoren erfgoedprojecten op
vanuit het verbindende element. Een modelvoorbeeld in deze is
het project Schitterend geslepen dat een kleine drie jaar geleden
vanuit het cultuurbeleid in Nijlen op de sporen werd gezet. Binnen dit erfgoedproject wordt gewerkt rond de herinneringen aan
de vele diamantslijperijen in de regio.4 Vanuit het recente verleden van de gemeente bleek de diamantslijperij een belangrijk
element in de constructie van een lokale (culturele) identiteit. Het
erfgoedproject speelde daar subtiel op in en documenteerde niet
alleen het immaterieel erfgoed, maar startte meteen ook een beschermingsdossier op rond zowat de laatste slijperij in de gemeente. Intussen is slijperij Lieckens als 10.000e monument in
Vlaanderen beschermd en heeft de gemeente het restauratiedossier opgestart.5 In de toekomst moet de slijperij uitgroeien tot
een bezoekerscentrum rond diamantnijverheid in de Antwerpse
Kempen, waarbij het diamantmuseum van Grobbendonk en de
slijperij Lieckens worden gekoppeld en ook een link wordt gemaakt met het Provinciaal Diamantmuseum in Antwerpen. Het
mag duidelijk zijn dat Schitterend geslepen heel wat tendensen in
zich verenigt: lokaal (cultuur)erfgoedbeleid, gemeenschapsvorming, de uitbouw van een erfgoedgemeenschap, intergemeentelijke samenwerking, netwerking professionals-vrijwilligers (de
heemkundige kring De Poemp is een actieve partner), aandacht
voor roerend, onroerend en immaterieel erfgoed, aanzet voor een
intergemeentelijk toeristisch beleid, enzovoort. De spreekwoordelijke kers op de taart — en meteen ook de continuering van het
project — was de recente goedkeuring van het regionaal erfgoedconvenant onder de titel Kempens Karakter. 6 Daarin neemt het

dere kant toont deze evolutie aan dat het Decreet Lokaal Cultuurbeleid niet alleen een hele dynamiek op gang bracht, maar ook

diamantproject een prominente plaats in.

zorgde voor een meer geIntegreerde visie op lokaal cultuurbeleid:
waar in de afgelopen beleidsplanningsperiode al een eerste keer

ACTIEVE DIENSTVERLENING

globale cultuurbeleidsplannen zijn opgemaakt (een plan voor bibliotheek, cultuur- of gemeenschapscentrum en algemeen cul-

nen de context van een lokaal cultuurbeleid ook projecten rond
cultureel erfgoed op te zetten. Daarbij kunnen zowel FARO als
LOCUS een actieve rol spelen. Immers, het Vlaams Centrum voor

tuurbeleid), is de verwachting dat deze trend in de toekomst nog

Het bovenstaandetoont hoe vruchtbaar en evident het is om bin-

verder zal evolueren. Sommige gemeentebesturen maakten zelfs

Volkscultuur vzw en Culturele Biografie Vlaanderen vzw — de

een beleidsplan voor `cultuur en vrije tijd', waarbij ook het beleid
op vlak van toerisme mee wordt genomen Het ziet er rig s niet

voorlopers van FARO waren van bij het begin betrokken bij het
project in Nijlen. Beide speelden niet enkel etri ddieve roi in de

naar uit dat de dynamiek zal stilvallen.Wel integendeel.

stuurgroep, maar zetten ook hun diverse expertises in. In het Cultureel-erfgoeddecreet is `actieve dienstverlening' een van de op-

De afgelopen jaren raakten heel wat lokale cultuurspelers overtuigd van een gedegen erfgoedbeleid. Dit vanuit verschillende

drachten van het steunpunt. Een concept dat in deze de lading
zeker dekt. In de loop van het project is er voorzien in vorming,

motieven. De achterliggende motor blijkt vaak `gemeenschaps-

advies op maat, procesbegeleiding, lezingen en inhoudelijke in-

vorming'te zijn. Hoewel cultureel erfgoed ook beladen kan zijn en

breng in de opbouw van de diverse onderdelen. Dat gebeurt in tal

aanleiding kan geven tot discussie — een mooi voorbeeld in deze

van projecten en zeker op het vlak van lokale besturen die ambitie

Schitterend geslepen is een modelproject dat illustreert hoe cultureel
erfgoed een sterkte kan zijn in het lokaal cultuurbeleid.
Foto: collectie Schitterend geslepen

afgeschaft, het dorp verloor macht aan de stad en voorstanders
van de `culturele eigenheid' beleefden hoogdagen. Niet toevallig
was er in 1976 een landelijke campagne `Het par van het dorp'.
Bovendien ontstonden begin de jaren 197o heel wat plaatselijke
verenigingen, waaronder heemkundige kringen, als reactie op de
aangekondigde fusie. Motivatie haalden ze vooral vanuit een veronderstelde bedreiging van de lokale identiteit. Vermoedelijk
werkten de fusies als katalysator voor het toenmalige erfgoedveld: onderzoek, publicaties, tentoonstellingen, floreerden.

hebben om te werken aan een erfgoedconvenant. In het verleden
investeerden de steunpunten al heel wat mensen en middelen in
het begeleiden van de convenantwerking. Ook in de toekomst
voorziet FARO in de inhoudelijke begeleiding van de bestaande
convenants en in procesbegeleiding van de nieuwe aanvragen.
Om dit laatste te verwezenlijken werden de afgelopen maanden
ook medewerkers aangetrokken met een specifiek profiel rond
organisatieontwikkeling en Integra le Kwaliteitszorg (IKZ).7
Ook LOCUS bedient zich van dergelijke methodieken en in die zin
kan er zeker steunpuntoverschrijdend worden gewerkt. Maar er
is meer. Zowel in het beleidsplan van FARO als in het beleidsplan
van LOCUS is gemeenschapsvorming een van de centrale elementen. Bovendien zijn de euro-middelen waarover de lokale
besturen binnen het Decreet Lokaal Cultuurbeleid kunnen beschikken, expliciet gekoppeld aan gemeenschapsvorming.Vanuit
deze gegevens verzorgde FARO (en ook de voorgangers VCV en

Het historisch en lokaal onderzoek naar de fusie staat nog altijd
in de kinderschoenen. Fusie 77 (werktitel waaronder het project
voorlopig schuilgaat) wil onder meer aan de hand van interviews
en lokaal archief- en krantenonderzoek peilen naar de impact van
de fusies op het lokale leven.8 Daarbij zijn alle actoren op het lokale cultuurveld partners. Cultuurbeleidscoordinatoren kunnen
allerlei projecten ontwikkelen met de gemeentefusies als uitgangspunt. Interessant daarbij is het gegeven dat deze episode
uit het verleden nog altijd gevoelig ligt en het dus niet eenduidig
cultureel erfgoed is, dat enkel gemeenschapsvormend werkt. Er
bestaan nog steeds heel wat verschillende visies omtrent de hele
operatie. Een verhaal met de nodige weerhaken, wat het vanuit
erfgoedstandpunt en ook lokaal cultuurbeleid altijd interessant
maakt. Het project draagt alleszins heel wat kansen in zich om de
samenwerking tussen FARO en LOCUS de volgende jaren verder

CBV) in het verleden al meermaals op vraag van LOCUS (en voorheen Cultuur Lokaal) vorming omtrent het erfgoedbeleid in
Vlaanderen. Maar in de toekomst willen beide steunpunten een
stap verder gaan.

FUSIE 77
Binnen FARO leefde al langer de idee om iets te doen rond de gemeentefusies uit de jaren 197o. Het verhaal is bekend: in 1977
werd het aantal gemeenten in Belgie in een grote administratieve beweging gereduceerd van bijna 2.400 tot 596. Deze fusie was
ingegeven door de belabberde financiele situatie van heel wat

uit te bouwen. Een samenwerking die erop is gericht het lokale
cultuurveld op het vlak van erfgoedbeleid nog beter te ondersteunen.

lokale overheden. Door deze centralisatie hoopte Brussel de schuldenlast en de personeelsuitgaven van de Belgische gemeenten
onder controle te houden. Op het lokale niveau kon de fusie vaak
rekenen op zware tegenstand: lokale politici zagen hun mandaat

Vanuit FARO wensen we bij deze het nieuwe steunpunt LOCUS
alvast alle wind in de zeilen toe. Op het vlak van lokaal erfgoedbeleid wil FARO een rol als stuurman graag mee op zich nemen.
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Decreet van 23 mei 2oo8 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiering van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, Hoofdstuk I. Het steunpunt voor
cultureel erfgoed, Artikel 4.
2

Zie Bjorn

RZOSKA

en Sabine

VAN CAUWENBERGE,

rfgoecl verovert plaats in lokaal cultuurbeleicl', Lokaai, (2oo5) juni, p.27-29 en BjEirn

RZOSKA,

`Het erfgoedgehalte in de

cultuurbeleidsplannen. Een positief verhaa I van "integraal" en "ge.integreerd-, in: Calmar en Vrije Tijd. Praktiikbeek eriOed, 4.311-12.
3 Joris

VOETS, wetenschappelijk medewerker bij herInstituut voor de overheid' (KULeuven), benadrukte deze groeiende complexiteit in zijn lezing`Lokaal Cultuurma-

nagement' in het kader van de lancering van LOCUS op 5 december 2oo8.
4 Voor meer informatie over Schittornd ges/epoi, zie: www.schitterendgeslepen.be .
5 Zie bijvoorbeeld het artikel L.VAN

DER

UNDEN,`Slijperij Lieckens,m.000ste beschermd monument', Het NieuwAblad, 28 november 2oo8, p.27.

6 Kempen.s Karakter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar.
Zie: www.kempenqmildellw.
7 In januari 2oo9 zal dr. Gregory VERcAuTEREN onder meer de ambities van FARO op het vlak van lokaal erfgoedbeleid mee helpen verwezenlijken. Intussen is Anita CAALS
sinds kort aan de slag in het kader van de plannen omtrent organisatieontwikkeling en IKZ. Straks krijgt ze versterking van Jacqueline

VAN LEEUWEN.

8 Momenteel heeft FARO een proefproject opgezet met de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit Gent. Binnen de cursus Historische Praktijk II zijn
zestien studenten aan het werk aan een seminarieonderzoek onder de titel:
0
rTh

de gemeentefusies.
CC,

Lij
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Wrj waren pimIkenijnen.'" Pilootonderzoek naar de impact van de gemeentefitsies op het

Waal culturele en politieke 'even. De doelstelling van dit project is om zicht te krijgen op het potentieel bronnenmateriaal op lokaal vlak voor verdere projecten rond

LOCUS:

EEN NIEUW STEUNPUNT
VOOR HET LOKAAL CULTUURBELEID 9
-> Interview met directeur Miek De Kepper
De naam is er, de kantoren zijn ingericht, de mensen zitten al in
de spreekwoordelijke startblokken en vanaf i januari 2009 is het
officieel. Dan is LOCUS het nieuwe steunpunt voor Lokaal Cultuurbeleid. Een nieuw steunpunt en toch weer niet. Noem het
Been fusie, maar in LOCUS worden de krachten gebundeld van
het huidige steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, Cultuur Lokaal,
en het VCOB, het steunpunt van de bibliotheken. Een logische
stap, legt Miek De Kepper, directeur van het nieuwe steunpunt
en voorheen directeur van Cultuur Lokaal, uit.
Een cultuurbeleid wordt sterk gekleurd door de plaats waar
het gevoerd wordt, zo leren we in het gesprek met Miek De
Kepper. Vandaar de naam LOCUS: in dat woord moeten we de
beginletters van Iokaal, cultuur en steunpunt lezen. Maar ook
die andere betekenis: plaats, de gemeente, de huizen, de organisaties waar het cultuurbeleid vorm krijgt.
Miek De Kepper: "Er zijn 308 Vlaamse steden en gemeenten
die allemaal in meer of mindere mate bezig zijn met een cultuurbeleid. LOCUS helpt deze gemeenten bij vragen die ze
daarbij hebben in verband met regelgeving, informatie, enzovoort. Wij willen het evidente adres zijn waar men voor alles
wat het Iokaal cultuurbeleid betreft, terecht kan. En we proberen de gemeenten te stimuleren en te prikkelen met goede
ideeen en nieuwe thema's: hoe het soms ook anders en beter
kan."

"We zijn een Vlaams steunpunt, maar we denken Iokaal en integraal. Daarmee bedoel ik dat we binnen de gemeente wer-

Net team van LOCUS. © Joost De Bock

Wat niet wil zeggen dat het grote publiek geen acties van ons
ziet, denk maar aan de campagnes die we met de bibliotheken
voeren."

ken rond wat er allemaal bij een cultuurbeleid komt kijken: je

Tot wie richt LOCUS zich dan wel?

spreekt dan niet alleen over de werking van het gemeen-

"De belangrijkste groep zijn de mensen die professioneel met

schapscentrum of cultuurcentrum en de bibliotheken, maar je
verbindt dat ook met het Iokaal erfgoedbeleid. Je kijkt naar de

het lokaal cultuurbeleid bezig zijn: de cultuurbeleidscoordinatoren, de bibliothecarissen, de medewerkers van de cultuur- en

raakvlakken met bijvoorbeeld het sociaal-cultureel werk of de
andere beleidsdomeinen in een gemeente: jeugdbeleid, sociaal beleid, het communicatiebeleid, toerisme, als het op cultu-

gemeenschapscentra. Zo goed als elke gemeente heeft een
openbare bibliotheek, 230 gemeenten hebben intussen een
cultuurbeleidscoordinator, en een zestigtal gemeenten hebben een cultuurcentrum. Als we een kwaliteitsvol lokaal cul-

reel erfgoed aankomt het beleid inzake ruimtelijke ordening

tuurbeleid nastreven is het belangrijk dat deze professionals

We zijn daardoor ook een typische tweedelijnsorganisatie.

goed opgeleid, geInformeerd en ondersteund worden.

amateurkunsten, je kijkt ook naar de dwarsverbanden met

1D EC EMBE R2008

U vat daarmee meteen de missie van LOCUS samen. Er zijn op
het terrein tai van organisaties die ondersteuning bieden, FARO.
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, is er een van. Wat
wordt de specifieke insteek van LOCUS?
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Een tweede belangrijke doelgroep zijn de lokale beleidsmakers, het politieke niveau. Meer concreet is dat dan de schepen van Cultuur.
En de derde doelgroep is het adviserende niveau. Automatisch
denken we dan aan de cultuurraden, maar we willen dat opentrekken naar het hele thema van inspraak, betrokkenheid, participatie. Wij gaan ervan uit dat mensen cultuur niet alleen
passief ondergaan, maar dat ook zelf mee in handen nemen

in je eigen gemeente vertaalt."

Jullie transversale en integrale aanpak op het terrein vertaalt
zich nu in een steunpunt waarin Cultuur Lokaal en het VCOB de
krachten bundelen.

en aansturen.
Het achterliggende idee is dat je voor een goed cultuurbeleid
drie spelers nodig hebt: een krachtige, dynamische schepen
van Cultuur, hardwerkende professionals en een levendig cultureel veld. De vierde voorwaarde is dat die drie spelers elkaar

"Als je een integrale aanpak op het terrein promoot, is de stap

vinden en goed samenwerken. Natuurlijk is dat het ideaal. In
de praktijk geraak je al een heel eind als twee van de drie spelers goed bezig zijn en elkaar daarin vinden."

tuur. Ook op het terrein zie je grote verschillen. De professionalisering van de cultuursector de voorbije decennia heeft ook
tot een zekere verkokering geleid. Bibliotheken refereerden

Hoe zou u de visie van LOCUS op lokaal cultuurbeleid samen, vatten?
"We vertrekken van de idee dat cultuur- en cultuurbeleving
waardevol is in het leven van mensen. Cultuur geeft mensen
kansen om op een zinvolle, boeiende manier hun leven te stofferen, om te reflecteren, nieuwe ervaringen op te doen, geconfronteerd te worden met zaken die al eens wringen, die hen
intrigeren. Daarnaast geloven we dat cultuur bijdraagt tot de
kwaliteit van het samenleven. Cultuur kan met andere woorden gemeenschapsvormend zijn. We hanteren overigens een
breed cultuurbegrip, waarbij kwaliteit voorop staat, hoe moeilijk dat ook te definieren is.
Een tweede element van onze visie is dat de gemeenten een
rol te spelen hebben in het aanbieden van kansen tot cultuurbeleving. Dat wil niet zeggen dat ze a Iles zelf moeten doen, ze
kunnen ook de voorwaarden scheppen. Je hebt hier die notie
van `koude' en `warme' besturen. Een `koud' bestuur zal zorgen
dat aan de minimale voorwaarden voldaan is: dat de gemeente proper is en veilig, dat de wegen onderhouden zijn en de
riolering werkt ... Voor een 'warm' bestuur zijn dit evidenties,
maar daarnaast zet zo'n warm bestuur zich in voor wat een
meerwaarde betekent in het dagelijks leven van mensen. Het
zet in op die zaken die maken dat het aangenaam en interessant wonen is in de gemeente, dat er een stevig sociaal weef-
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huizen — bibliotheken, gemeenschaps- en cultuurcentra — een
oerkern van gemeenschappelijkheid hebben in hun doelstellingen en kerntaken. Maar onze boodschap is: pas dat aan je
eigen context aan, wees origineel in hoe je die doelstellingen

naar een steunpunt eigenlijk logisch. Maar het is uiteraard
niet vanzelfsprekend. Zes tot zeven jaar geleden werden twee
steunpunten opgericht. Intussen zijn die uitgegroeid tot organisaties met een eigen werking, karakter en organisatiecul-

vooral aan elkaar, en daar is niets fout mee. Hetzelfde geldt
voor cultuurcentra. Soms kreeg je echter situaties waarin het
cultuurcentrum wel samenwerkte met een cultuurcentrum
aan de andere kant van het land, maar tussen het cultuurcentrum en de bibliotheek, die zich vaak in hetzelfde gebouw beyond, stond letterlijk en figuurlijk een dikke betonnen muur.
Vanuit het perspectief van de bevolking houdt dat geen steek:
voor hen is belangrijk wat er gebeurt en de manier waarop, en
minder wie dat dan wel aanbiedt."

Een samensmelting gaat vermoedelijk niet zonder slag of stoot,
op het terrein en binnen het steunpunt. Hoe hebben jullie dat
aangepakt?
"Verandering brengt altijd weerstand met zich mee, zeker als
je met twee verschillende organisatieculturen te maken hebt
— en dat was zowel op het terrein als bij de steunpunten het
geval. Wij zijn daar heel bewust mee omgegaan.
Bij de opstelling van de vorige cultuurbeleidsplannen hebben
we er bij de gemeenten heel hard op gehamerd om dit integraal aan te pakken: om cultuurcentra, bibliotheken en erfgoedbeleid mee te nemen in een verhaal. De begeleiding van
dat traject is vanaf het begin verzorgd door mensen van Cultuur Lokaal, het VCOB en de erfgoedsteunpunten samen. Daardoor was er — zowel op het terrein als op het niveau van de
steunpunten — al samenwerking nog voor er sprake was van
de oprichting van LOCUS. Dat is een goede zaak geweest. Op

sel is. En daarin speelt cultuur een belangrijke rol.
Hoe een gemeente dat dan precies invult, is overal uniek. Dat is

het terrein hebben we daarnaast heel veel draagvlakgesprekken gevoerd. En we zorgen in ons actieplan voor een grote con-

meteen het derde element van onze visie. De rol die gemeen-

tinuIteit en herkenbaarheid. Alle grote acties en campagnes

ten op het culturele terrein willen spelen en de manier waarop

van het VCOB blijven behouden, met het voordeel dat biblio-

ze dat concreet invullen, hangt sterk of van de specifieke ken-

theken er extra knowhow vanuit Cultuur Lokaal bij krijgen, en

merken van de gemeente, van de context, de voorgeschiedenis,

omgekeerd zullen cultuur- en gemeenschapscentra kunnen

de politieke ambities. Natuurlijk gaan we ervan uit dat onze

genieten van de opgebouwde ervaring in het VCOB."

Hoe hebben jullie de nieuwe structuur binnenshuis aangepakt?
"We hebben er resoluut voorgekozen om de reorganisatie te
sturen vanuit de mensen. We vinden het bijvoorbeeld erg be-

gm mil

%. IP
ALLES ONDER DE L VAN CULTUUR

langrijk dat de vertrouwde gezichten — van het VCOB en Cultuur Lokaal — een herkenbare plek krijgen voor het veld.
Zowel Cultuur Lokaal als VCOB hadden een punt bereikt waarop ze nood hadden aan kritische verdieping. We hebben de
oprichting van het nieuwe steunpunt aangegrepen om een
kritische foto te maken van elk van de steunpunten, hun blinde vlekken, zwakten, sterke punten, ... Daarnaast hebben we

LOCUS
Priemstraat 51
io5o Brussel
T 02 213 10 4o
F 02 213 10 59

een toekomstverkenning gemaakt en gekeken naar de uitda-

info@locusnet.be

gingen die op ons afkomen. Zo kwamen we tot een aantal
clusters van thema's die we moeten aanpakken. Daaruit zijn

www.Iocusnet.be

vijf strategische doelstellingen afgeleid, en die hebben we georganiseerd in drie inhoudelijke teams — Lokaal cultuurmanagement, Publiekswerking en Cultuur en samenleving — versterkt door een ondersteunend team. Dan zijn we gaan kijken
naar de competenties en ambities van ieder van onze mensen
Zo hebben we de teams gevormd."

Hoe treedt LOCUS naar buiten?
"Enerzijds is er ons e-zine en de nieuwe website — die is opgebouwd volgens de logica van de drie teams — anderzijds kunnen de mensen ons rechtstreeks bellen of mailen. Ze worden
dan doorverwezen naar de teams die het beste een antwoord
kunnen geven op hun vragen. Vaak weten `onze klanten' overigens al bij wie ze met welke vragen terechtkunnen. En daarnaast gaan we natuurlijk zelf de boer op met tal van projecten:
collegagroepen, introductiecursussen rond een aantal thema's,
proefprojecten, ..."

Allicht zal LOCUS ook nauw samenwerken met FARO?
"Uiteraard. Waar geen musea of erfgoedcellen zijn, zijn het de
cultuurbeleidscoordinatoren die het erfgoedbeleid op zich nemen. Hen ondersteunen is een gezamenlijke opdracht.We zien
ook veel cultuurprojecten met erfgoed als basis. Erfgoed heeft
te maken met de identiteit van een plaats en van wie daar

9 Deze bijdrage over LOCUS en het interview met Miek DE KEPPER zijn van de hand van Isabelle ROSSAERT.
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woont. Op die boeiende trend moeten wij zeker samen inspelen."
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figurentheatererfgoed I Simon Smessaert

B auw tik voc r
wer theater
Haalbaarheidsonderzoek
In 2oo5 startte Het Firmament2 met het haalbaarheidsonderzoek naar het (t)Huis voor figurentheater, met volledige titel

Het bouwplan van Het Paradijs, het onderzoek naar de behoefte,
de wenselijkheid en de haalbaarheid van een (t)Huis voor het figurentheater. Het haa I baa rheidsonderzoek tekent het voorbe-

De planning voor de tweede fase van het haalbaarheidsonder-

rentheater dat een hernieuwde aandacht schenkt aan het
figurentheatererfgoed in Vlaanderen, en een voortrekkersrol
speelt om dit waardevolle erfgoed op de (internationale) kaart
te zetten.

zoek werd uitgewerkt op basis van deze beleidsaanbevelingen.

ject met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed.

FASE
In de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek werden de
verwachtingen, behoeften, noden en wensen van de brede figurentheatersector in kaart gebracht aan de hand van mondelinge en schriftelijke interviews. Het eindresultaat van fase
was een lijvig onderzoeksrapport waarin drie beleidsaanbevelingen werden geformuleerd, die hieronder worden gepresenteerd. 3

Beleidsaanbeveling

1:

inventarisatie en selectie

"De overheid dient middelen en instrumenten aan te reiken
om de 'figurentheatercollectie Vlaanderen' in kaart te brengen."
"Op basis van dit inventarisatiewerk moet werk gemaakt worden van het definieren van het 'repertoire' van het figurentheater."

Beleidsaanbeveling

2:

ontsluiting, gebruik en opleiding

"Verder onderzoek is vereist om een aanzet tot een concreet
ontsluitingstraject uit te werken."
"De opleiding tot figurentheatermaker dient op de verschillende doelgroepen te worden afgestemd."
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"Overleg tussen de verschillende steunpunten en de koepelorganisatie voor het figurentheater dient tot een betere samenwerking en taakafbakening te leiden."

reidende traject uit voor de uitbouw van een (t)Huis voor figu-

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd in drie fasen.
Voor elke afzonderlijke fase werd binnen het Erfgoeddecreet
een subsidieaanvraag ingediend als ontwikkelingsgericht pro-
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Beleidsaanbeveling 3: organisatie van de sector Wie doet wat?

Tentoonstelling Bedverhalen in het kasteel, Theater Froe Froe
Foto: Rudy Gadeyne.© Het Firmament

HAALBAARHEIDSONDERZOEK FASE

2

REGISTRATIE VAN HET FIGURENTHEATERERFGOED
Het startschot voor de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek werd gegeven op i oktober 2007. Het eerste thema
van de tweede fase volgde het spoor van de beleidsaanbeveling op het gebied van inventarisatie/registratie. Een eerste
belangrijk doel betreffende registratie was het uitwerken van
een gepaste methode. In dit verband werd beslist om in eerste
instantie te registreren op (deel)collectieniveau, om zo sneller
tot een algemeen overzicht te komen. Op basis van deze collectieregistratie kan later beslist worden voor welke collecties
het interessant is om over te schakelen op objectregistratie,
waarbij elke object afzonderlijk wordt benaderd.

Dit is een aanzienlijke hoeveelheid materiaal, en het uiteindelijke totaal zal hiervan een veelvoud zijn. In de derde fase van
het haalbaarheidsonderzoek wordt de deelcollectieregistratie
afgerond en aangevuld met mondelinge bevragingen. De verkregen resultaten worden ingevoerd in de Archiefbank Vlaanderen.7
T)HU1S CON,
Het tweede thema van fase 2 volgde het spoor van de beleidsaanbeveling rond ontsluiting, gebruik en opleiding. Dit gebeurde door de plannen voor het (t)Huis te concretiseren en
aldus bij te dragen aan de ontwikkeling van een concreet ontsluitingstraject. Aan de hand van overlegmomenten en een
focusgroep werden de kernfuncties van het (t)Huis bepaald,
met name de geheugenfunctie, de ontmoetingsfunctie en de

Verder werd beslist dat bij deze collectieregistratie aandacht
moet zijn voor alle aspecten van het figurentheatererfgoed,
zoals bijvoorbeeld theaterpoppen, rekwisieten, decors, aftches, beeld- en geluidsfragmenten, speelteksten, technische
fiches, programma's, schetsen, boekhouding, administratie,
correspondentie, enzovoort. Er moet echter eveneens oog zijn
voor immateriele elementen als verhalen, tradities, gebruiken
en spel- en maaktechnieken. De invalshoek is dat objecten in
zekere zin slechts bestaan dankzij het weefsel van verhalen en
gebruiken om hen heen. Cultureel erfgoed is immers altijd gericht op de (her)beleving van cultuurwaarden en dus per definitie immateriee1.4
AIs eerste stap om een professionele registratie mogelijk te
maken werd de AM-MovE thesaurus 5 aangevuld met termen
specifiek voor het poppen- en figurentheater. Deze uitgebreide
thesaurus is geent op de Nederlandse AAT 6 en werd al gebruikt
voor de registratie van de collecties van het Huis van Alijn en

presentatiefunctie.
In het kader van de geheugenfunctie wil het (t)Huis bijdragen
aan een betere bewaring van het figurentheatererfgoed, met
daarbij oog voor alle mogelijke dragers. Zowel de figurentheatersector als het brede publiek moet via het (t)Huis relevante
informatie kunnen terugvinden betreffende figurentheater.
De ontmoetingsfunctie duidt op het stimuleren van `glokale'
ontmoetingen tussen figurentheatermakers. Het doorgeven
van kennis, vaardigheden en expertise staat hierbij centraal.
De presentatiefunctie draait rond het presenteren van het figurentheatererfgoed aan een breed publiek, en het bijdragen
aan de bekendheid van het medium in het algemeen. Hierbij
wordt op zoek gegaan naar kruisbestuivingen met andere media. Het (t)Huis ondersteunt en genereert praktijken en projecten rond figurentheatererfgoed om zo het figurentheatererfgoed levend te houden.
De drie kernfuncties staan ten dienste van de erfgoedgemeen-

het MAS.

schap voor het figurentheater. Het (t)Huis voor figurentheater

Vervolgens werd een enquete verstuurd naar alle poppen- en
figurentheatergezelschappen in Vlaanderen om de benodigde

door (inter)actie op permanente basis te stimuleren en te voeden. De zogenaamde levende dragers' maken de kern uit van

gegevens voor collectieregistratie op te vragen. Op deze manier werden ondertussen de gegevens van vijfentwintig gezel-

de erfgoedgemeenschap voor figurentheater. Levende dragers
zijn typerend voor het poppen- en figurentheater omdat vele

schappen in kaart gebracht, ongeveer een vierde van het to-

poppenspelers of -makers quasi eigenhandig een theater hebben opgestart, en aldus beschikken over unieke kennis, exper-

moet in deze erfgoedgemeenschap een zeer actieve rol spelen

aantallen — het archief van Het Firmament werd eveneens

tise, vaardigheden en verhalen. Deze worden vaak overgedragen van persoon op persoon, en niet zelden binnen eenzelfde

meegeteld:

fa m ilie.
Rekening houdende met de drie kernfuncties werd de positionering van het (t)Huis bepaald binnen het Cultureel-erfgoed-

> 35o decors;

decreet, namelijk als landelijk expertisecentrum voor figuren-

> 6o meter productiearchief;

theater. Een expertisecentrum sluit perfect aan bij de kerntaken

> so meter zakelijk archief.

die het (t)Huis moet uitoefenen, meerbepaald de doorstroom

20 08

3.200 theaterpoppen;
> 1.600 rekwisieten;
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door deze gezelschappen kwam ruwweg neer op de volgende

t

taal aantal gezelschappen. Het figurentheatererfgoed beheerd

van (internationale) kennis en expertise, de zorg voor het figurentheatererfgoed en de ontsluiting ervan. Ook voor de uitbouw van de erfgoedgemeenschap voor figurentheater en het
inspelen op de UNESCO-richtlijnen biedt een expertisecentrum een veelheid aan mogelijkheden.

EEN (INTERNATIONAAL) UNIEK INITIATIEF
Een voordeel van het figurentheatererfgoed is dat het opnieuw gebruikt kan worden in een 'performance' (voorstellingen, interactieve tentoonstellingen, toonmomenten van workshops, ...). De Amerikaanse performancewetenschapster Diana
Taylor stelt dat performances "functioneren als een vitale act
van transfers."' Ze laten het overdragen van socia le kennis, geheugen en een gevoel van identiteit toe. Performances laten
toe figurentheatererfgoed te presenteren op een wijze die zeer
nauw aansluit bij de dagelijkse figurentheaterpraktijk. Oude
en nieuwetechnieken kunnen bijvoorbeeld samen worden gebruikt in eenzelfde voorstelling, traditionele elementen kunnen een hedendaagse invulling krijgen, of een oude theaterpop kan een nieuwe bestemming krijgen.
Tentoonstelling Bedverhalen in het kasteel, Marionettentheater
De Nar— collectie Dieter Vanoutrive
Foto: Rudy Gadeyne. © Het Firmament

Door het figurentheatererfgoed op verschillende manieren in
te zetten in een performance kan op zoek gaan worden naar
alternatieve manieren om het figurentheatererfgoed te (re)
presenteren. In buitenlandse instellingen voor figurentheatererfgoed zijn relatief statische museale presentaties immers de
norm. Dit strookt niet met de eigenheid van het medium,
waarbij beweging centraal staat: aan de hand van beweging
wordt de illusie gecreeerd dat een voorwerp zelfstandig leeft.
Het haalbaarheidsonderzoek tekent het voorbereidende traject uit voor de uitbouw van een (t)Huis voor figurentheater
dat als expertisecentrum fungeert voor de (erfgoed)gemeenschap en daarbij aansluitend drie belangrijke functies opneemt voor het figurentheatererfgoed: de geheugen-, ontmoetings- en presentatiefunctie.
Met dit `ontwikkelingsgericht project' wordt ingespeeld op de
grote mogelijkheden die het figurentheatererfgoed in Vlaanderen biedt. De nodige traditie en knowhow is aanwezig,
evenals uitgebreide collecties en archieven. Ook vandaag zijn
in Vlaanderen meer dan honderd poppen- en figurentheaters
actief, zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde gezelschappen.Tot op heden wordt dit grote potentieel echter onvoldoende benut, en krijgt het rijke figurentheatererfgoed te
weinig aandacht.Vlaanderen is ten opzichte van zijn buurlanden dringend toe aan een inhaalbeweging. De bereidheid van

Tentoonstelling Bedverhalen in het kasteel, Marionettentheater
Nele — collectie Het Firmament
Foto: Rudy Gadeyne. © Het Firmament
r,

de figurentheatersector om aan deze remonte mee te werken
is bijzonder groot, zoals vastgesteld in de eerste fase van het
haalbaarheidsonderzoek. 9

Maar er kan meer worden gedaan dan enkel bijbenen: er ligt
voorVlaanderen meteen de kans een nieuw en uniek initiatief
op te starten. Door de uitbouw van het (t)Huis voor figurentheater kan Vlaanderen een voorbeeldfunctie vervullen in de
wereld, en dit niet enkel wat betreft het figurentheatererfgoed, maar eveneens op het gebied van het immaterieel erfgoed. De tijd is rijp, de (internationale) mogelijkheden zijn aanwezig en de Vlaamse figurentheatersector staat meer dan
klaar.

Het Firmament
(t)Huis voor figurentheater in Vlaanderen
Frederik De Merodestraat 65
2800 Mechelen
T oi5 34 94 36
contact@hetfirmament.be
www.hetfirmament.be

Tentoonstelling Bedverhalen in het kasteel, Theater Pili-Pili
Foto: Rudy Gadeyne. © Het Firmament

Simon SMESSAERT is onderzoeker bij Het Firmament
2

Het Firmament is erkend binnen het Decreet Volkscultuur als koepelorganisatie voor het figuren-, poppen- en objectentheater in Vlaanderen

3 Het volledige onderzoeksrapport van de eerste fase, evenals een synopsis in het Engels en het Nederlands is te downloaden op de website van Het Firmament,
sectie onderzoek: www.hetfirmament.be/contentkiew/199/135.
4 Joris CAPENBERGHS, 'De kunst van het erven: tastbaar en immaterieel erfgoed', in: Roger

DILLEfVIANS

Annick SCHRAMME (red.), Wegwijs Cultuur. Leuven, Davidsfonds,

2oo5
5 Thesa urus van de Antwerpse en Oost-Vlaamse Musea, zie: www.museuminzicht.be/public/musea_werk/thesaurus/index.cfm.
6 Art & Architecture Thesaurus, zie: www.aat-ned.nl .
7 Zie: ww.archiefbank.be .
8 Diana

TAYLOR,The

archive and the repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas. Durham/London, Duke University Press, zoo3.
00

9 Uit de resultaten van de eerste fase bleek dat 76 % van de bevraagden uit de figurentheatersector de uitbouw van een (t)Huis voorfigurentheater wenselijk tot zeer

0
0

wens I ijk achtte.
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De keuze van de redactie
MARIA GREVER EN KEES RIBBENS

STEFAAN TOP

NATIONALE IDENTITEIT EN MEERVOUDIG VERLEDEN

OP VERHAAL KOMEN
MODERNE SAGEN EN GERUCHTEN UIT VLAANDEREN

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007

Leuven, Davidsfonds/Literair, 2oo8, 263p.
Welke betekenis heeft nationale identiteit voor jonge adolescenten in relatie
tot andere sociale identiteiten? Dit was een van de
vragen waaruit de academici Greyer en Ribbens
(Erasmus Universiteit Rotterdam) vertrokken voor
Nationale identiteit.
hun empirisch onderzoek
merviudg
bij Brie groepen van leerlingen in het 'hoger middelbaar onderwijs' (14-18
jaar) in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Hun
bedoeling was inzicht te verwerven in de functie van het hui-

In dit sluitstuk van de reeks 'Op
verhaal komen' bundelt Stefaan Top, professor emeritus
Volkskunde aan de K.U. Leuven,
maar liefst 37o eigentijdse urban legends of broodje-aapverhalen. Honderden leerlingen
tussen veertien en twintig jaar
werden bevraagd naar hun
kennis omtrent moderne sagen. De geselecteerde verhalen
MODERNE SPX3EN EN
GERUCHTEN
(en de bijbehorende varianten)
werden zo goed als onveranderd in het boek opgenomen. Dit doet in veel gevallen geen
LAT VLAANDEREN

dige geschiedenisonderwijs bij de overdracht van nationale
geschiedenis en hoe dit zich verhoudt tot de eigen interesse
en de cultureel diverse achtergronden van de betrokken leerlingen.

afbreuk aan het spanningselement ervan. Sommige verhalen
zorgen echt voor kippenvelmomenten waardoor dit boek het
loutere onderzoeksaspect meer dan overstijgt.

Voor deze survey werden diverse groepen van (a utochtone en
allochtone) leerlingen geselecteerd in verschillende onderwijstypes in Rijsel (Lille), Londen en Rotterdam. De resultaten

Dit boek hoeft niet onder te doen voor zijn voorgangers, die
vooral de periode 1875 tot 195o behandelen. De moderne sagen weerspiegelen vooral hoe jongeren met hun angsten of

van dit bijna experimenteel onderzoek worden via een stevige, theoretische vergelijkende studie gekaderd in de manier

eigentijdse problemen omgaan. De herkomst van deze verhalen is nooit meteen duidelijk, maar omdat ze beleefd werden door een `vriend van een vriend' of door een andere 'betrouwbare' bron zijn ze voor de auteurs wel geloofwaardig.
Horrorverhalen die zich afspelen tijdens het babysitten, dode

waarop de nationale geschiedenis in deze landen is vastgesteld en via het onderwijs wordt overgedragen met de bedoeling de `nationale identiteit'te stimuleren en aan te leren.
Het is een uitdagende en buitengewoon boeiende terreinverkenning geworden op het snijpunt van sociaal-wetenschappelijk surveyonderzoek en historische diepteanalyse.

lifters die terugkeren, of de represailles voor het niet doorsturen van een kettingbrief: we kennen er allemaal wel een eigen versie van. Op het einde van het boek verklaart Top hoe
dat komt.

Een must voor iedereen die (nog) meer inzicht wil verwerven
in de complexiteit van processen van identiteitsconstructie
en in hoe deze onderzoeksmatig in kaart kunnen
worden gebracht.
[JW]

Wie interesse heeft in vertelcultuur zal met dit
boek zeker zijn verhalenhonger kunnen stillen.
[AVDC]

Amsterdam, lCN, 2oo8, 748p.

VE.RLICHTING IN MUSEA
NEXP OS 1 TRUIMIEN

door haar bondigheid helaas niet altijd even verhelderend is).
Het eerste hoofdstuk handelt over de ontwerperiteria, met
richtlijnen voor het lichtontwerp en met lichtplannen voor zo-

Musea en expositieruimten

wel tijdelijke als permanente presentaties. Een handige onderlegger voor het gesprek tussen de verschillende betrokken
partijen vormt de lijst van vijfentwintig CEvuistregels voor het

zijn plaatsen waar het licht bij
uitstek een cruciale rol speelt.

lichtontwerp,. In een kort maar nuttig hoofdstukje worden de
optische straling en visuele waarneming inzichtelijk gemaakt.

Het omgaan met licht en verlichting is er meestal een moei-

Van een hoog praktijkgehalte zijn de hoofdstukken over verlichting van musea en expositieruimten en over verlichting
van objecten en vitrines.`Schade door optische straling en het

lijk, maar altijd een erg bepalend verhaal. Het heeft zowel
te maken met een geschikte
presentatie als met verantwoorde bewaaromstandigheden en heeft ook zijn impact op
het welgevoelen van de bezoeker (en van de suppoost). Verlichting is niet enkel een functioneel gegeven, afgestemd op zichtbaarheid en veiligheid, maar
kan in belangrijke mate bijdragen tot de CEdramaturgie, van
de museum- of tentoonstellingservaring, door het creeren
van een sfeer, door accentuering, door het geleiden van de bezoeker. Hoe begin je daaraan? Met wie begin je eraan? Gezien
de vereisten van de diverse aandachtsgebieden en onder druk
van het beschikbare budget zullen er inzake verlichtingskeuze
altijd compromissen gesloten moeten worden, maar welke
eisen hebben overwicht op andere? Voortdurend moet men
een evenwicht nastreven tussen de goede zichtbaarheid van
de gepresenteerde objecten, de beste kleurweergavekwaliteit,
uitlichting (verlichtingsniveau, richting, helderheid en contrastwerking), het beperken van de schade door optische straling, de keuze van verlichtingstype en het onderhoud ervan,
enzovoort. Met andere woorden:een goed lichtplan veronder-

beperken daarvan', is voor elke erfgoedbeheerder het kapitale
kapittel in het boek. Bovendien is het toegankelijk geschreven
voor een toch behoorlijk complexe materie, waarin het reciprociteitsprincipe, de spectrale energieverdeling, schadeacceptatie en uitrekening van het belichtingsregime enkele van
de elementen in het spel zijn. In de hoofdstukken Verlichtingsmiddelen en gebruiksmogelijkheden' en `Investeringen,
exploitatie en onderhoud', passeren al de mogelijke lichtbronnen en lampentypes de revue, met aandacht voor de eigenschappen en beperkingen, de levensduur en de mogelijke
maatregelen om schade door de kunstlichtbronnen te voorkomen. Welke instrumenten voor het meten van optische
straling beschikbaar zijn, waarom en hoe ermee gewerkt
moet worden, dat wordt in eenvoudige mensentaal in het
laatste hoofdstuk besproken.
Over de licht- en belichtingsproblematiek in musea verscheen
onlangs het zeer degelijke standaardwerk van C. Cuttle, Light
for Art's Sake. Lighting for Artworks and Museum Displays. Butterworth/Heineman, Oxford, 2oo7, 288 p. (aanwezig in onze
FARO-bibliotheek). In het Nederlandse taalgebied was de informatie over museumverlichting totnogtoe beperkt (zie o.a.

slag als erfgoedbeheerder, museumverantwoordelijke of ga-

N. Duggen, 'Licht', in: Syllabus bij de basiscursus preventieve
conservering. Amsterdam, LCM, 2002, p.36-49; L. Smets, 'Licht
en verlichting', in: VerzekerDe Bewaring, afl. 2. Brussel, s.d., 22p.;

leriehouder? Hoe kun je je eisen formuleren en praten met de
architect, een lichtadviseur of tentoonstellingsbouwer, en

2oo3, 15p. pdf: www.faronet.be/e-documenten/licht-belicht-

stelt deskundigheid op diverse terreinen. Hoe trek je je uit de

'Licht belicht', verslag van het symposium, Brussel oktober

Instituut Collectie Nederland (ICN) de handige praktijkgids
Verlichting in musea en expositieruimten samen. Het boekje,

iToktober-2oo3).
Het boekje Verlichting in musea en expositieruimten, een gezamenlijke uitgave van het ICN en de Nederlandse Stichting
voor Verlichtingskimde (NWV), 'Die& een heldere en

in handig A5-formaat, is een helder en goed gestructureerd

actuele stand van zaken (met bijvoorbeeld extra aan-

document dat inzicht biedt in de mogelijkheden om voorwer-

dacht voor de halfgeleider LED die alsmaar meer toe-

spreekt men wel dezelfde taal?
Om je wegwijs te maken in deze complexe materie stelde het

pen en ruimten te verlichten op een manier waarbij de even-

passing vindt in de musea). Het mag dan ook in geen

tuele lichtschade binnen acceptabele grenzen blijft. Het is

enkele museumhandbibliotheek ontbreken. Te koop

opgebouwd uit acht korte hoofdstukken en een reeks van bij-

aan
[LS]

lagen, waaronder een begrippen- en trefwoordenlijst (die

20

euro bij het ICN, Amsterdam (www.icn.n1).
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VERLICHTING IN MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN
PRAKTIJKDOCUMENT

TON LEMAIRE
CLAUDE LEVI-STRAUSS
TUSSEN MYTHE EN MUZIEK
Amsterdam, Am bo, 2008,18411
Op 28 november 1908 werd Claude
Levi-Strauss in Brussel uit Franse
ouders geboren. De langstlevende
en meest toonaangevende culturele antropoloog van de 20 E eeuw
vierde dus onlangs zijn honderdste
verjaardag. Dat gaf, vooral in Frankrijk, aanleiding tot een hernieuwde
belangstelling voor de eeuweling
en voor zijn publicaties. Zo verscheen dit voorjaar een ruim tweeduizend pagina's tellende heruitgave van zeven — door de jarige persoonlijk gekozen — boeken
van Levi-Strauss in de ultra-prestigieuze Franse reeks van de
Bibliotheque de la Pleiade. In ons taalgebied schreef de in
Frankrijk wonende Nederlandse filosoof Ton Lemaire het interessante boek Claude Levi Strauss. Tussen mythe en muziek.
Wie op een aangenaam leesbare en toch zeer informatieve
manier een verkennende kennismaking in het Nederlands
zoekt met de figuur en het werk van Levi-Strauss, krijgt hier
-

een kans om met beide handen te grijpen.
Levi-Strauss groeide op in Parijs en studeerde er in de jaren
1930 filosofie. Teleurgesteld in zijn studiekeuze — hij vond dat
de (Franse) filosofie van die tijd weliswaar de intelligentie
scherpte, maar de geest deed verdorren — werd hij na zijn afstuderen een speelbal van de turbulente periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na eerste onderzoeksomzwervingen in Zuid-Amerika,ontvluchtte hij—een FranseJood—met
de Iaatste uit Marseille vertrokken pakketboot Europa in 1941
en belandde in Amerika. Daar werd hij een autodidactische
antropoloog en socioloog met grote bewondering voor de

rele lingulstiek, die in het begin van de

20 e

eeuw door de

Zwitserse taalkundige De Saussure werd geIntroduceerd. Via
zijn Russische lotgenoot Jakobson maakte Levi-Strauss tijdens de oorlogsjaren in New York kennis met deze linguIstische stroming. Het structurele van deze taalkundige methode bestaat erin dat ze taal als een tekensysteem analyseert
en daarbij niet de elementen en eenheden (waarvan de spreker zich bewust is) centraal stelt, maar hun onderlinge relaties en de (eerder onbewust aangewende) ordenende grammatica die deze bepaalt. Levi-Strauss vond dat deze
benadering van taal/tekensystemen dezelfde innoverende
betekenis kon hebben voor de menswetenschappen als de
atoomfysica voor de exacte wetenschappen. De taak die hij
weggelegd zag voor een antropologie op wetenschappelijke
leest geschoeid, is het analyseren en verklaren van niet-talige
intermenselijke fenomenen (zoals verwantschapssystemen,
rituelen, volkskunst en mythen) als tekensystemen waarvan
het intermenselijke gebruik aan een latente grammatica onderworpen is. De derde grote traditie — naast de antropologie
van Boas en de linguIstiek van De Saussure — die Levi-Strauss
in zijn structurele antropologie incorporeerde, was de sociologie, waarvan zijn landgenoot Emile Durkheim (1858-1917)
de grondlegger was en die in haar Franse vorm erg dicht aanleunde bij de antropologie. Zijn artikelenbundel Anthropologie Structurale uit 1958 heeft Levi-Strauss indertijd opgedragen aan Durkheim naar aanleiding van diens honderdste
geboortedag.
Lemaire plaatst zich met zijn recentste boek in deze traditie,
misschien in de hoop om op zijn beurt een eeuweling te worden. Het werk wil uitdrukkelijk geen inleiding op de structurele antropologie van Levi-Strauss zijn en ook geen samenvatting of overzicht bieden van zijn oeuvre en denken.
Lemaire beschrijft op een toegankelijke wijze de kernelementen van het structuralisme en Levi-Strauss' toepassing ervan
om vervolgens te focussen op meer perifere, maar daarom

toen toonaangevende antropoloog Franz Boas (1858-1942),
een Duitse Jood die al sinds 1887 in de VS woonde.

niet minder boeiende, thema's in diens werken, zoals muziek,
kunst en Iiteratuur. Door tegelijk ook aandacht te besteden

Levi-Strauss zelf ontwikkelde zich tot een structuralist pur
sang. Hij wil niet blijven steken in de werkelijkheid van de sociale/culturele wereld zoals ze zich toont en zoals we ze sub-

aan elementen uit de biografie van Levi-Strauss, laat Lemaire
zien hoezeer ook bij een rigoureus gedisciplineerde weten-

jectief waarnemen, maar heeft de ambitie om de verborgen

kenmerken van zijn bedenker in elkaar verankerd zijn.
Lemaire blijkt meer een fan van de grote denker Levi-

orde erachter en haar verklarende wetmatigheden te door-

schapper de inhoud van een oeuvre en de persoonlijkheids-

gronden en bloot te leggen. De invloed van zijn denken op

Strauss dan van diens structuralistische visie te zijn

vele disciplines van de menswetenschappen — (culturele) an-

en dat is begrijpelijk. De kritische lectuur van zijn

tropologie, sociologie, literatuurstudie, filosofie — mag een

hommage aan deze grote denker van de

paradigmatische verschuiving genoemd worden die leidde

kan ook een vorm zijn om hem te eren.

tot een radicaal nieuwe poging om de mens en zijn wereld te

[RB]

begrijpen. Een bepalende revelatie was voor hem de structu-

20 e
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DE LEUVENSE HISTORIC! BETITELD
TITELS VAN LICENTIAATSVERHANDELINGEN EN
DOCTORATEN GESCHIEDENIS
Leuven, Vereniging Historici Lovaniensis, 2008
Binds september 2oo8 behoort
de tweejarige Iicentiaatsverhandeling in de opleiding Geschiedenis definitief tot het verleden. Voor de studenten, maar
ook voor hun professoren, werd
een bladzijde omgeslagen.
Voortaan bekronen historici
hun opleiding met een masterproef, of te werken binnen een
academiejaar en kaderend in de
eenjarige masteropleiding Geschiedenis. Geen turven meer
van honderd of zelfs i5o bladzijden, maar uitvoerige artikel
va n om en bij de vijftig bladzijden zijn nu de regel.
Dit boek geeft een overzicht van alle licentiaatsverhandelin
gen Geschiedenis die tussen 1934 en 2008 voorgelegd wer
den aan de KULeuven. Bij elkaar opgeteld gaat het om exac t
3 .748 titels, netjes onderverdeeld per academiejaar en ge
rangschikt op auteursnaam. Achteraan het boek werd, bi j
Wijze van extraatje, een overzicht toegevoegd
van alle doctoraatsdissertaties verdedigd in
de opleiding Geschiedenis tussen 1936 en
november 2oo8.
Het overzicht geeft een intrigerend
beeld van de rijkdom aan onderwerpen
die ooit aan bod kwamen in de eindv erhandelingen. Van middeleeuwse
Pa rochies, over de Koninklijke Raad van
tot en met de culturele aspect en van chocolade in de Zuidelijke Ne-

ri I i ps V

derlanden: het is er allemaal. De thesis-

P rod uctie weerspiegelt perfect de
v erschuivende klemtonen in het historisch e onderzoek. In de inleiding wordt
dien nog een overzicht gegeven van

h

evolutie van het aantal licentiaatsesissen en de chronologische en geo-

rafische afbakening.
\'°( --)r wie ooit zelf een licentiaatsthesis
S c h reef, aan de KULeuven of elders, is De
1-.1-1 vense historici betiteld een fijn boek

°

lukraak wat in te bladeren, op zoek

2

naar verrassende, intrigerende of soms sensationele
titels. Daarenboven geeft het boek een mooi overzicht van driekwart eeuw Leuvense historische
productie. En die is zonder enige twijfel het bundelen waard, al was het maar als visitekaartje van
de opleiding Geschiedenis.
[AV]

debatavonden Uit vriendschap!?

Roel Daenen

Erfgoeddag 2009 presenteert op
zondag 26 april `Uit vriendschap!?'
...

en in aanloop 3 debatavonden als smaakmaker

Wie een blik werpt op de geschiedenis van het denken en
schrijven over vriendschap, merkt al snel de verschillende toon
op tussen hedendaagse en meer historische traktaten. Van
Aristoteles en Cicero in de Oudheid, via Thomas van Aquino in
de middeleeuwen, en Montaigne in de vroege moderniteit, tot
Nietzsche, Foucault en Derrida in de hedendaagse filosofie.
Steeds getuigt hun denken over vriendschap van een grote
ernst, soms zelfs van cynisme. Die ernst contrasteert sterk met
de luchtige en positieve toon waarmee we in het leven van alledag over anderen als onze vrienden spreken. Op zijn minst
gezegd is dit onderscheid opvallend. Het werpt de vraag op
wat vriendschap is (en was). Kunnen we eigenlijk wel onbekommerd spreken over `vriendschap'? Vriendschap komt immers in een veelheid aan soorten en vormen. Het verschil tussen verschillende soorten wordt plots duidelijk wanneer je je
realiseert dat er veel meer mensen zijn over wie je als vrienden
spreekt dan mensen tegen wie je kunt zeggen `wij zijn vrienden'. Sociologen spreken en schrijven regelmatig over `de geIndividualiseerde samenleving' en over hoe ons sociaal kapitaal
siinkt.Wat betekent dit voorvrienden en hun onderlinge band?
Verwordt vriendschap in de 21 e eeuw tot een bedreigd goed?
En hoe zat het precies vroeger?
Naar aanleiding van Erfgoeddag 2009 slaan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Het Beschrijf en FARO de handen in
elkaar. Drie avonden lang ben je weikom om mee na te denken
over vriendschap en er je eigen ideeen over bij te stellen. Gastheer is teikens Patrick Allegaert.

PROGRAMMA
VRIJDAG

27

FEBRUARI

2009 20.00 UUR

Literatuur en vriendschap. Geert Buelens en David Van
Reybrouck

DINSDAG 10 MAART

2009 20.00 uuR

Politiek en vriendschap. Wivina Demeester en Luc Van den
Bossche

DONDERDAG

9

APRIL

2009 20.00

Informatie en inschrijven?
Locatie:
Auditorium FARO, Priemstraat 51,1000 Brussel.
Op io' van het Centraal Station. Zie: www.faronet.be .
Inschrijven:
info@deburen.eu of T 02 212 19 30
Prijs:
5 euro
Meer info over Erfgoeddag:
www.erfgoeddag.be of T 02 213 10 81.
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Vrijmetselarij en vriendschap.Jean-Paul Van Bendegem en
Herman Balthazar

A11111
deBuren

STRATEGIES FOR MULTIMEDIA ARCHIVES
6 februari 2009,10 -17 uur
Gent, Zebrastraat
Organisaties uit de sectoren cultuur, erfgoed en media staan
voor uiteenlopende uitdagingen wanneer ze de stap zetten naar
de digitale wereld. Hoe ga je om met financiering? Hoe breng je
context aan in een digitaal archief of digitale collectie? Hoe verhoud je je tot
de gebruiker? Welke mogelijke vormen van distributie

•

kunnen gevolgd worden? Deze conferentie brengt sprekers uit de verschillende sectoren samen voor lezingen en discussies rond deze strategische
vragen. Ze kadert binnen het onderzoeksproject Bewaring en Ontsluiting van
Multimediale Data in Vlaanderen, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Info en inschrijven:
http://conference.born-vl.be

AWN

NI. steno van de
Vlaamse overhead

Born

•

Abonnee-info
faro tijdschrift over cultureel erfgo

is

een uitgave van FARO. Vraams s eunpunt
voor cultureel erfgoed, verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september,
december n telt per nummer ca.48 p.

over ruilabonnementen,
oor a e r
contacteer Annemie Vanthienen via
T 02 213 -10 68 of annerniemanthienen@
-

faronetbe.

gratis proefnummer

jaarabonnement 2009

ow,

ruilabonnemen

st slechts 0,

gratis proefnum-

over te maken op rekeningnummer o682490488-40 met vermelding 'abonnement faro 2009' en ter attentie van: FARO,

mer aanvragen via birgit.geudens@faron,t.be met vermelding van je naam
(voornaam + familienaam) of naam van

Priemstraat 51,100o Brussel. Via abonnementen@faronet.be bevestig je tegelij
met je naam (voornaam +familienaam)
naam van de instelling, adres (straat-

de instelling en adres.

naam, huisnummer, postcode, gemeente)
en je telefoonnummer je abonnement.

verloop van tijd een gedeelte van de
redactionele bijdragen online.

Voor abonnees uit Nederland geldt volgende IBAN-code: BEoz 0682 4904 884o

Abonnementen lopen per kalenderjaar,

en BIC-code: GKCCBEBB.

www.faronet.
Op de website van FARO verschijnt na

worden stilzwijgend verlengd en dienen
voor het einde van het jaar te worden
opgezegd.
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