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erfgoedontsluiting I Bjorn Rzoska

-->

Van lichtbeelden naar virtuele `lieux de memoire'

In de vorige eeuw zag je het wel eens in aankondigingen:
lezing "met lichtbeelden". Tegenwoordig vind je op het internet
heel wat digitale beeldarchieven. En daarmee groeit het in sneltempo uit tot een herinneringsplaats met virtuele lieux de memoire. Een mooi voorbeeld van deze tendens is de onlangs door
de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica bekroonde website www.brandgrens.nl. Deze website wil niet alleen het bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam in herinnering brengen, maar wil meteen ook de doorsteek naar de stad maken. Zo
kun je de brandgrens wandelen en zien hoe het bombardement
een impact heeft (gehad) op stadsontwikkeling. Naast het aanbieden van historische foto's en archiefwil de site in de toekomst
ook een interactieve module opstarten en doorgroeien naar een
virtuele herinneringsgemeenschap.
Het dossier omtrent www.westhoekverbeeldt.be in dit nummer is dan ook illustratief voor een hele beweging. Het voorbije decennium startten ook in Vlaanderen heel wat beeldbanken op. Daarbij wordt al dan niet bedreigd, vergeten, relevant
(bewegend) beeldmateriaal gedigitaliseerd en aangeboden
(of ontsloten) via een website. Een buitenlandse trend die op
het einde van de jaren 1990 ook bij ons voet aan de grond
krijgt. In de daaropvolgende jaren is het aantal nieuwe beeldbanken amper bij te houden. In zoverre dat er in de zomer van
2005 behoefte blijkt aan een soort `statengeneraar van heel
wat beeldbanken in ... de Westhoek, meer bepaald in Heuvelland. Het resulteert in een rapport waarin een karrenvracht
tips de beginnende beeldbanker moet behoeden voor valkuilen en wolfijzers.1

centraal aan te bieden via een beeldbank. Bij sommige mag
het iets meer zijn en kan de bezoeker niet enkel bladeren door
foto's, maar ook kijken naar historische filmpjes of luisteren
naar getuigenissen.
Wat meteen opvalt is het statische van al deze beeldbanken.
Heel wat professionele erfgoedactoren zien de beeldbanken
als een instrument om collecties online te ontsluiten. En zoeken Been of toch weinig interactie met de bezoeker. Interessant is natuurlijk de cumulatie van historisch beeldmateriaal
dat toegankelijk is. Van historische beelden over de zoo,
Mechelen, Gent, Heuvelland, Brugge, ... over schilderijen van
Rubens tot archeologische vondsten. Een volgende stap lijkt
om meer rekening te houden met de bezoekers en hem/haar
aan de slag te laten gaan met het aangeboden materiaal. Daar
bieden bijvoorbeeld de historische visualisaties en technieken/tools die ook in games worden gehanteerd, een nieuw
scala aan interessante mogelijkheden.
Waarom we in faro

VVESTHOEK

verbeeldt' ruimte geven? Om al-

lerlei redenen.
Niet in het minst omdat de structuur achter de beeldbank specifiek is. Het onderliggende mechanisme betreft erfgoedvrijwilligers die bij inwoners op zoek gaan naar relevant fotomateriaal, dit inscannen en beschrijven. Op die manier zijn vele
duizenden foto's — cultureel erfgoed dat anders nog altijd in
familiealbums in de Westhoek zou zitten — intussen online beschikbaar gemaakt voor een veel bredere community. Na drie
jaar intensieve werking is er bovendien een erfgoedgemeenschap rond westhoekverbeeldt.be en de lokale spin-offs ontstaan, meer bepaald een samenwerking tussen vrijwilligers en

Het brede erfgoedveld investeert heel wat middelen in de op-

cultuurprofessionals om dit lokaal erfgoed te bewaren voor

bouw, het onderhoud en de uitbreiding van beeldbanken. Het
volstaat even via erfgoedsite.be het trefwoord `beeldbanken'

toekomstige generaties. Publieke acties in de vorm van broodzakken, voorstellingen in RVT's en uiteraard een website wak-

in te voeren om drieenvijftig relevante verwijzingen boven te

keren dat gemeenschapsgevoel nog meer aan.

halen. Sommige archieven bieden hun foto's online aan. Je

De website in kwestie is een onschatbare bron over het dage-

kunt ze zelfs via de website bestellen. Musea bieden een speci-

Iijkse leven in de Westhoek in de vorige eeuw. Een virtuele

fiek deel van hun collectie aan. Erfgoedcellen werken iets

herinneringsplaats aan wat was voor vandaag en morgen.

omvattender en proberen de beelden van hun werkgebied

beginnende-beeldbankmakers.
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1 Het digitale rapport `Beelden in woorden' is nog steeds beschikbaar via de website van FARO: wwwfaronetbe/e-documenten/beelden-woorden-wenken-voor-

internationaal I Marc Jacobs

Documenteren als ambachtelijke
vaardigheid en als Isafeguarding'
methode: het oeuvre van Alan
Govenar (deell)
--> Over tatoeages, skeletten, (buiten)gewone vrije mensen en
Afrikaans-Amerikaanse droomverhalen
In 2070 werkt FARO met de organisatie Documentary Arts' uit
Dallas aan een project waarbij Amerikaanse en Europese ervaringen gecombineerd worden in een reflectie over culturele diversiteit, identiteit en cultureel erfgoed. De draaischiff is een verzameling van `bijzonder gewone' mensen die vandaag leven in
de Verenigde Staten en die een Fellowship of prijs gekregen hebben van de National Endowment of the Arts. Draaischijf mag
zelfs letterlijk worden genomen, als een in de Verenigde Staten
gratis verspreide dvd-rom waarop het leven van de meeste van
deze mensen gedocumenteerd is.
Drijvende kracht achter dit project is een Amerikaanse
public historian', fotograaf, documentairemaker, musical- en muziekproducent en nog veel meer, dr. Alan Govenar
(°1952). Hij heeft de voorbije dertig jaar tientallen projecten begeleid als curator, dramaturg of andere variant van realisator. Hij is
momenteel, als men dit meet aan het aantal pagina's of boeken
perjaareen van de meest productieve volkskundigen ter wereld.
In deze eerste bijdrage presenteer ik, bij wijze van teaser en introductie — zonder in te gaan op het Extraordinary Ordinary People/
Masters of Traditional Arts-project — enkele lopende voorbeeldprojecten uit het omvangrijke oeuvre van Govenar. In volgende
afleveringen van dit tijdschrift komen andere projecten aan bod,
zoals nieuwe inzichten rond blues en volksmuziek. Daarbij gaan
we op zoek naar rode draden, gemeenschappelUke kenmerken,
sterke punten en lessen uit een buitenlandse erfgoedpraktijk.

"Sing a song full of the faith that the dark past has taught us,
Sing a song full of the hope that the present has brought us:
Facing the rising sun of our new day begun."'
vooral in San Francisco opereerde, over de geschiedenis en betekenis van tattoos. Ze stonden voor twee verschillende generaties en voor twee verschillende vormen van overdracht van
kennis en vaardigheden: heel informeel (autodidact, op de
werkvloer en in circussen) en zeer formeel (school). Don Ed
Hardy was in 1967 afgestudeerd in het San Francisco Art Institute. Hij combineerde deze kunsthistorische en academische
vaardigheden met de oldschoolartiesten van niet-formeel opgeleide tatoeeerders.
Toen Alan Govenar in de jaren -197o begon met het interviewen en documenteren van levende tattoo artists in hun werkomgeving en hun tattoos, werd dit als een bizarre bezigheid in
de uiterste marge van het volkskundige onderzoek beschouwd.
Hij behaalde er uiteindelijk een doctoraat mee, waarbij hij de
problematische omgang van zijn vakgebied (volkskunde) met
zo'n onderwerp mee op de agenda zette.Vandaag, na de hele
golf van cultural studies en visual studies, met aandacht voor
lichamelijkheid en popular culture, voor identiteit en liminaliteit, is tatoeage een heel normaal onderwerp. Maar in de jaren
197o was het, zeker in Texas, not done. Hoewel de academische
goegemeente het er erg moeilijk mee had, ging Govenar gewoon door. Hij probeerde breed de tattoopraktijk te documen-

VAN STONEY'S VERHAAL TOT TATTOO FLASHES

teren, van Martin Hildebrandt over Samuel O'Reilly (de uitvin-

Als jonge student en beginnend onderzoeker had Alan Go-

der van de elektrische tatoeagemachine) tot Ed Hardy.

venar in de jareniwo intensief contact met diverse tatoeagemeesters. Govenar werkte met hen aan het documenteren

Voor zowat alle onderzoeks- en projectlijnen die Govenar aan-

van de activiteiten van de legendarische Stoney, in het bijzon-

pakt, blijkt dat uiteindelijk de koppige aanhouder wint of toch

der voor de documentaire Stoney Knows How. Stoney was een

iets realiseert. Erkenning komt later, niet altijd eerst in eigen

man met beperkingen maar met een unieke gave: tatoeages

stad of land, maar in een groter geheel.

zetten was zijn vak. Stoney was gecharmeerd door de bijzon-

Een eerste ingredient van het recept is het documenteren met

dere kennis van zijn jonge vakgenoot Don Ed Hardy, die toen

audiovisuele media en technieken. Govenar was een van de

- Foto (1978) door Alan Govenar van het tatoeage-atelier van
Stoney, gereproduceerd op de achterzijde van: A. GOVENAR,
American Tattoo: as ancient as time, as modern as tomorrow.
San Francisco, Chronicle Books, 7996

pioniers die al in de vroege jaren 197o zeer actief bezig was
met mondelinge geschiedenis. De volgende veertig jaar bleef
hij gaan voor het persoonlijke verhaal op basis van uitgebreide
interviews, peilend naar een biografie, naar het verhaal over
het aanleren en toepassen van een vaardigheid of het cultiveren van een talent en naar verhalen over het maken of gebruiken van objecten (die eveneens gefotografeerd of eventueel
verzameld worden). Al die informatie en informatiedragers
worden dan gebruikt of voor een publiek vertaald in tentoonstellingen, publicaties, cassettes, cd's en boeken. Deze producten kunnen diverse vormen aannemen.
Zo publiceerde Govenar in 1996 een art box met daarin een
collectie van 'flash'-tekeningen. Flash was oorspronkelijk een
puur utilitaire gebruiksgrafiek, een prent op een prikbord of in
een map waaruit zeelui, prostituees of andere avontuurlijke
mensen een tatoeage konden kiezen of waardoor een
tatoeeerder zich kon laten inspireren. De flash kon via een
soort van stenciltechniek gebruikt worden als hulpmiddel bij
het tatoeeren. De tech niek is dezelfde a Is bij wrijftatoeages die
kinderen vandaag in snoepwinkels kunnen kopen en door
wrijving aanbrengen op hun arm of been (zo'n wrijftatoeages
zaten ook in het doosje bij de publicatie). Tegenwoordig functioneren de flashtekeningen vooral als een soort catalogus. In
de jaren 1990 maakten dezeflashdesigns de sprong naar de
tentoonstellingszalen en publicaties.
Naast de ontwerpen van hedendaagse tattoo artists kwam tijdens de studie- en verzamelwoede van Govenar ook ouder
werk in beeld. Govenar publiceerde onder andere het werk van
wereldreiziger Gus Wagner (Marietta in Ohio, 1872-1941) die
had leren tatoeeren in Borneo en Java en die vervolgens in de
Verenigde Staten rondzwierf als 'Professional Globetrotter,
Champion Hand Tattoo Artist and Tattooed Man'. De collectie
flash die Wagner bewaarde in schriftjes en kistjes, groeide aan,
ook in de handen van zijn dochter Lotevva.
Een andere figuur die Govenar documenteerde, is de eerder
vermelde Leonard 'Stoney' St. Clair (1912-198o). Leonard was als

jaar, van 197o tot 198o, werkte Stoney in een atelier in Columbus, Ohio. De boodschap op zijn bureau was duidelijk: "No
drunks.[Period] You must be 18. Females must be 21". Govenar
sprak en fotografeerde deze oldschoolartiesten in winkels,
bars en onderweg, in de eerste helft van de jaren 197o (bijvoorbeeld in het geval van Stoney tussen 1973 en 1979). 3 In 2003

vierjarige vreselijk getroffen door acute gewrichtsreuma en

leidde dit tot de definitieve biografie van Leonard St. Clair, met
een uitzonderlijke hoeveelheid foto's van getatoeeerde men-

was zo misvormd dat hij niet meer kon lopen. Als gehandicapte vijftienjarige sloot hij zich in 1927 als zwaardslikker aan bij

sen en schitterende staaltjes van broncreatie door mondelinge
geschiedenis. 4

een circus. Als rondreizende circusartiest in de Verenigde Sta-

Tentoonstellingen, postkaarten, archieven, ... het zijn uitlopers
van zeer systematische documentatiestrategieen. Tot op ze-

ten kwam hij in contact met de wereld van de tatoeage. Hij
presenteerde, na enkele lessen en vooral veel oefeningen op
pompelmoezen en circusartiesten en -bezoekers, zich alras als
meester-tatoeeerder. Naargelang de duizenden lichamen en
lichaamsdelen passeerden werd zijn eigen vaardigheid aangescherpt. Het credo van Stoney over tatoeage luidde "as ancient
as time, as modern as tomorrow". Stoney was 'old school', van

kere hoogte zou je kunnen zeggen dat hier sprake is van een
soort professionele verzamelaar en vooral producent van 'documentatie', een maker van gecontextualiseerde verzamelingen, die de basis kunnen vormen voor een heus archief of een
museum. In de eerste plaats gaat het om documentair beeldmateriaal — foto's van geInterviewden, hun omgeving, hun fa-

een generatie autodidacte, bijzondere mensen in de mobiele

milie en hun producten. Daarbij komen dan foto's, publicaties,

marge (circussen, foren, havens, ...) van de maatschappij, die
onderling kennis en soms ook flashes deelden. De Iaatste tien

tekeningen van andere onderzoekers over de net genoemde
mensen en objecten. Verder worden — als documentatie — bij-

voorbeeld objecten en producten, muziekinstrumenten of
kantwerk verzameld. De collectie flashes is daarvan een goed

van tatoeages en de virtuositeit van een tattoo artist), is het
werk van een auteur. Doorgedreven documentatiewerk en de

voorbeeld. Die worden dan weer gelanceerd in het veld via
postkaarten of andere publicatievormen, die interesse opwek-

overtuiging dat ooit dat hardnekkige verzamel- en opzoekwerk waardevol (in dit geval zeer letterlijk te nemen; het
maakt sommige ondernemers rijk door het verkopen van afge-

Anno 2009 en 2010 is de cirkel rond. Begin april 2009 verschijnt bij Teneues Verlag het eerste van drie boeken over het
oeuvre van Ed Hardy. In de drietalige publicatie Ed Hardy. Art of
Life: Pop Culture wordt ingezoomd op het tatoeagewerk als
kunstvorm. Men verwacht een wereldwijd goed verkopend
boek. Dit heeft uiteraard alles te maken met het commerciele

leide producten) zal zijn en effectief wordt, legitimeert het
werk van een aantal koppige volkskundigen en etnologen (ook
in Vlaanderen trouwens) en maakt het ook mogelijk om er een
erfgoedbeleid rond te ontwikkelen. Want er is natuurlijk een
verschil tussen een design voor een T-shirt ontwerpen en de
vaardigheid (en enorme verantwoordelijkheid) om iets voor
het leven op een lichaam aan te brengen. Dit laatste is levend
erfgoed, waarbij de problematiek van doorgeven, aanleren, documenteren, laten overleven, belangrijk is. Het gaat naar het
hart van het safeguardingdebat dat in het tweede decennium
van de 21 e eeuw gevoerd zal worden.

succes van Hardy's design in exclusieve modeboetieks. De lijn
van truien, sjaals en andere merchandising verovert nu de
shopping malls en winkelstraten in de Verenigde Staten en andere landen. Tieners en volwassenen, vooral vrouwen, vinden

VAN FREEDMAN TOT FREEWAY: VAN RITUELE ARCHEOLOGIE TOT MUSEUMRITU EEL

het blijkbaar interessant om met virtuose drakenflashes of andere Don Ed Hardycreaties op hun kleren rond te lopen. Enorme tatoeages op kledij in felle kleuren: het is een van de wereldwijde hits van de voorbije jaren. Meteen komen ook
auteursrechtenproblemen om de hoek kijken: wie is eigenaar
en vooral wie mag verdienen aan zulke projecten? De rijkere

Er is volgens mij een patroon of zelfs recept te ontdekken in
een aantal van de best `werkende'tentoonstellingen of opstellingen in een museum. lk heb het voorbije decennium over de
hele wereld honderden expo's en museale opstellingen gezien
en daarvan hebben er slechts enkele me echt aangesproken.
Ze hebben gemeenschappelijk dat ze als een soort ritueel op-

juffrouwen en dames kopen voor aardig wat geld een stukje
wildheid, avontuur en ook wel een vorm van schoonheid en

gevat kunnen worden, ze een ritueel vervangen of gewoon een
ritueel zijn. Liminele communicatie is, volgens mij, een sleutel
voor moderne museologie en voor aangrijpende museumpro-

artistiek meesterschap. Maar wat is een tatoeage op een kledingstuk precies? Verdient de oorspronkelijke artiest hieraan?
Of de ondernemer die op het idee kwam om deze vorm van
volkscultuur upscale te vermarkten? Het is ook interessant om
de rol van de erfgoedwerker hierin te onderzoeken. Wat wellicht bestsellers zijn (want al die klanten en verkopers wereldwijd willen, zeer slim gezien van de Duitse mega-uitgever, wel
wat graag boeken op hun koffetafel over het wilde verhaal

Foto van een door Alan Govenar uitgegeven postkaart met
daarop een reproductie van een
van Gus Wagner

jecten. lk hoop hier later elders op terug te komen. Hoewel je
er echt niet onmiddellijk in een vliegtuig richting Dallas voor
moet stappen, wil ik toch even stilstaan bij een tentoonstelling die daar nu (nog steeds) te zien is, vooral omdat het bredere erfgoed project me zinvol en inspirerend lijkt.
Anno 2009 hebben vele Amerikaanse musea het moeilijk: ze
teren op gouden tijden en oude projecten. In hoogconjunctuur

Foto van een door Alan Govenar uitgegeven postkaart met daarop
een reproductie van een flash' van Leonard st. Clair (Stoney)

MAA RT200 9

ken van andere onderzoekers, ambachtslieden en mensen die
zich willen laten tatoeeren. De effecten van het optreden van
een public folklorist en `documentatievirtuoos' zijn op zich ook
een studie waard.

laat staan rituelen of erfgoedprojecten vuil gemaakt werden
aan het probleem of de State Highway 75 al dan niet over een
kerkhof liep en of daarbij oude graven verstoord werden. Een
groot deel van de 20 e eeuw werd de bestemming simpelweg
veranderd en werd de begraafplaats van Freedman gewoon
grotendeels getransformeerd in een stadspark. Sinds de jaren
196o en 197o was de gevoeligheid voor begraafplaatsen sterk
verhoogd in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld voor die van Indianen (Native Americans) of van de 2warte Gemeenschap'.
Veertig jaar na de eerste interventie, in 1987, werd er wel over
nagedacht toen proefgraafwerken op menselijke beenderen
stootten. Nu traden plots andere mechanismen in werking. De
bij de meeste mensen al lang vergeten begraafplaats werd

vloeit het geld volop; in voile financiele crisis bloeden de niet
toeristisch exploiteerbare initiatieven. Dit is ook het geval in
het Museum for African Americans in Dallas. De toegang is
gratis en tal van (vooral zwarte) jongeren of gezinnen komen
er nog steeds naar toe. De tijdelijke tentoonstellingen blijven
!anger staan dan ooit. Zo staat de tentoonstelling Facing the
Rising Sun. Freedman's Cemetery, die in 2000 bedoeld was als
een tentoonstelling van een seizoen, er nog steeds (ik was er
begin maart 2oo9). Het blijft overigens nog steeds de moeite
waard om te bekijken:wat in 2000 state-of-the-art was, is nog
steeds te genieten.
Wat was er aan de hand? In de jaren 198o stelde men in de
stad Dallas vast dat een van de centrale verkeersaders in de
stad, de North Central Expressway (aangelegd in de jaren
194o) de aanzwellende hoeveelheid auto's en vrachtwagens
niet meer kon slikken. TxDOT, het Texas Department of Transportation, constateerde dat uitbreidingsplannen betekenden
dat een stuk kerkhof zou moeten worden opgegeven, afgegraven en met rijvakken bedekt zou worden. Het kerkhof had een
bijzondere historische betekenis, al werd dit in een groot deel
van de 20 e eeuw allerminst erkend of zelfs vanuit een erfgoedperspectief echt opgemerkt of gecultiveerd. Dat is de voorbije
vijfentwintig jaar totaal omgeslagen.
Wat is het verhaal? In 1869 en in 1879 werden in totaal vier
acres grond gekocht om er een kerkhof to maken voor kleurlin-

vanaf de jaren 1990 na het uitvoeren van een archeologisch
ritueel, het uitvoeren van een mondelinge-geschiedenisritueel
en het aanbrengen van een gedenkteken, plots gemarkeerd
als een geheugenplaats.
Het Freedman's kerkhof en de omvang ervan waren grotendeels verdwenen uit het collectieve geheugen. Vanaf 1989 begonnen historici en archeologen systematisch te onderzoeken
welk kerkhof daar precies lag, hoe uitgestrekt het was en wat
de geschiedenis ervan was. In samenspraak met diverse historische verenigingen en de Dallas Park Board, werd besloten
lets te doen. Enerzijds werd een gedenksite opgericht. De
beenderen werden in groepen van vijftig grafinhouden samen
herbegraven. Anderzijds werd een erfgoedproject uitgewerkt.
De materiele overblijfselen werden aan archeologisch onderzoek onderworpen.Je zou ook kunnen zeggen dat een zorgvuldig archeologisch ritueel werd uitgevoerd.
Vanaf 1989 begonnen de archeologische opgravingen. Tussen
1991 en 1994 ontdekten archeologen 1.157 skeletten, die verplaatst werden.13.625 objecten werden op de plek van Freedman's Cemetery gevonden.Van 5.78o kon worden aangetoond
dat ze lets te maken hadden met de begraafplaats voor 19 -1o.
Veel had te maken met de begraafrituelen onder de zwarte
bevolking in die periode. Het was gebruikelijk om de favoriete
borden, flessen en het mooi aardewerk van de overledene op
het graf te leggen, nadat alles in stukken gebroken was (ook
om de band met de dood naar de overlevenden door te breken). Dit zou kunnen verwijzen naar rituelen van de Bakongo
en aangrenzende groepen in West-Afrika, vooral in de regio
van Congo en Angola, waar de meeste Afro-Amerikanen in
Texas vandaan kwamen. Dit is een interessant punt dat de

gen. Het maakte deel uit van een afgescheiden woonwijk van

sterke band aantoont met Afrika en het belang van geImporteerde tradities.

zogenaamde African Americans, lange tijd een mengvorm van

Het archeologische ritueel was een driedubbele operatie.

een Afrikaans lijkend Amerikaans (sloppen)dorp. Die plek

Enerzijds zorgde het voor een mogelijkheid om de beender-

stond als Freedmantown bekend en daarna als North Dallas

massa uit de grond te krijgen en op een gecontroleerde wijze

(en nu gewoon Dallas). De laatste begrafenis vond plaats kort

naar massabegraafplaatsen te verplaatsen. Anderzijds wer-

na 1900. Het is tekenend dat er in de jaren 194o geen woorden,

den de grafgiften, volgens een beproefd recept uit de museo-

het museum zelf tot een snort gedenkteken gepromoveerd
door het opnemen van een namenlijst en de constructie van
een graf zoals dat op Freedman gemaakt werd: een artistiek
ritueel. Ook een documentair ritueel werd uitgevoerd. Als curator tekende toen Alan Govenar.
De tentoonstelling opende op 23 september 2000 in het African American Museum. Het was de bedoeling dat die — geheel

Het Memorial is een monumentale stenen constructie bedoeld voor de eeuwigheid (of tot er nog extra rijvakken moeten aangelegd worden indien Dallas nog zou groeien). De `tijdelijke'tentoonstelling is opgebouwd uit kleine,vaak gebroken
stukjes glas, steen en aardewerk, oude foto's en documenten
en uit (via mondelinge geschiedenis verzamelde) getuigenissen opgenomen op geluidsdragers. 5

conform de rituele aanpak — een jaar zou duren (en dan eventueel op reis gaan). Binnenkort wordt de tiende verjaardag

De opgegraven objecten werden ook gebruikt om een verhaal
over de geschiedenis van objecten te brengen, vooral via ontsluiting op video. Dit verhaal deed, dankzij het systematische

gevierd. De bijhorende catalogus werd gesponsord door Frito
Lay, Inc., met steun van Kaleta Doolin. Het is een typerend

denis van de modes in de hengsels van de doodskisten in de

voorbeeld van publiek-private sponsoring. Dit systeem vereist
een bepaalde mentaliteit van publieke sponsoring die in
Belgie bij de rijkere delen van de bevolking nog niet ingeburgerd is. Daarover later elders meer.
In de catalogus werd een bijdrage opgenomen van Phillip Collins, een (zwarte) Amerikaanse museoloog die jaren in Brussel
verbleven heeft en in Belgie musea en tentoonstellingstechnieken bestudeerd heeft. Hij was tot voor kort directeur van
het African American Museum. Overbruggen en ongewone
combinaties maken, zo betoogde Collins, is een van de kenmerken van dit specifieke project: de samenwerking tussen
een African American Museum, de actiegroep Black Dallas Remembered, de Texas Department of Transportation en enkele
spelers. Phillip Collins Iegde uit dat gastcurator Alan Govenar
een interessante mix maakte tussen archeologie, geschiedenis,folklore studies/volkskunde en 'kunst'. De tentoonstelling
vulde in 2000 het op de plek van de vroegere begraafplaats
staande, officiele Freedman's Cemetery Memorial aan, en doet
dat nog steeds (voor even).
Interessant is dat systematisch ook op de context inspelende,
`functionele' kunst werd ingeschakeld: zowel amateurkunst
als producten van professionals. Sterk is de door Kaleta Doolin
begeleide installatie van Laura Jean Lacy: de reconstructie van
een graf(heuveltje) in het museum, met daarop schelpen en
potscherven die van de site afkomstig waren. In samenhang
met een namenlijst levert dit een sterk beeld op en een bizarre
paradox. Wat is een met zand en objecten uit de vroegere be-

karakter van het voorafgaande onderzoek, haarfijn de geschietweede helft van de 19e eeuw uit de doeken, net als de evolutie
van de materiele aspecten van eetcultuur (gebroken borden,
meegegeven koppen en bestek, ...) van de families van de overledenen in de periode van 187o tot 191o. Zowel de objecten als
alle scherven die ritueel in de grond waren gestopt aan het
einde van de 19e eeuw, werden als archeologische relicten opnieuw uit de grond gehaald. Ze werden aan een zeer systematisch onderzoek onderworpen om de patronen van het dageIijkse leven te reconstrueren, waarna ook een uitwaaierend
verhaal uitgewerkt wordt over het leven in de buurt, in Texas
en in de Verenigde Staten in de 19e en 20 e eeuw, inclusief heel
de problematiek van wat er net voor en vooral in de decennia
na de afschaffing van de slavernij gebeurde. De aangeraden
route in het museum is te vertrekken vanuit het heel brede
verhaal en dan te eindigen in het gerichte verhaal en de evocatie/reconstructie van een graf. Was het toeval dat, in het uur
dat ik er was, duidelijk uit Europa afkomstige bezoekers telkens kozen voor de route van groot naar klein, terwijl veel kinderen (en hun ouders) en inwoners van Dallas net voor de andere route leken te kiezen. Het is een krachtig besef dat de
objecten die je ziet, afkomstig zijn uit dat verdwenen kerkhof,
dat moest wijken voor de autobaan.
Wie nader toekijkt, merkt dat verschillende herinneringspogingen samengebracht werden. Er werd uitgebreid geput uit
het Black Photographyproject en archief (dat we in een volgende bijdrage zullen belichten). Via video's en luisterboxen
werden de resultaten van mondelinge-geschiedenistoepassingen gebruikt. Esthetisch niet bijzonder, maar wel krachtig

graafplaats en op dezelfde wijze opgebouwd grafheuveltje,

als herinneringsmiddel is de opname van de maquettes van

zoals men dat aan het einde van de 19e eeuw optrok in de

oude huizen die zijn verdwenen in de oude North Dallas-buurt

Freedmanbegraafplaats? Een graf? Een reconstructie? Een to-

in de jaren 197o en 1980. Een van de inwoners, Doris King, knip-

neelmeubel? Een kunstwerk? Een installatie? Bestaat zoiets

te sinds de jaren 198o uit de krant telkens de foto van een of te

als een erfgoedinstallatie (een op Vaditionele wijze' met aar-

breken huis uit en bouwde zo met primitieve middelen (kran-

de gemaakt graf ... op de eerste verdieping van een museum,
met objecten en aarde afkomstig van de plek waar het naar

ten of fotokopieen geplakt op houten blokjes) een steeds maar

verwijst)? En waarin verschilt die dan van een kunstinstallatie

de stad. De maquette werd ook in de klas gebruikt. Een hele

of van een echt — doch al lang verdwenen en vergeten — graf-

generatie kinderen werd zo gesensibiliseerd voor het verdwij-

heuveltje van meer dan een eeuw geleden?

nen van hun leefomgeving. De in elkaar geknutselde maquet-

aangroeiende representatie van een voor de ogen verdwijnen-

MAART2009

logie, tot museumobjecten gepromoot. Daarbovenop werd

te,waarachter ook een bijzonder soort van herinneringsritueel
(met bescheiden middelen) schuilgaat, kwam terecht in de tijdelijke tentoonstelling (die maar niet stopt). Het blijft voor een
hele generatie ex-leerlingen en hun kinderen en kleinkinderen
een attractiepool, waarbij weer een extra laag in het geheel
wordt aangebracht.
Het project illustreert en markeert een heel proces van emancipatie van de zwarte bevolking in Texas, en Dallas in het bijzonder. Een belangrijke datum is daarbij 19 juni -1865, toen met
een pennentrek alle slaven vrij werden verklaard, na een militaire interventie om duidelijk te maken dat het echt gedaan
moest zijn. Op heel korte tijd stroomden groepen vrije (geworden) zwarte mensen samen op de plek die vrij snel de naam
Freedmantown kreeg. Vier jaar later werd een start gemaakt
met het kerkhof, dat net voor de Eerste Wereldoorlog als 'overvol' werd afgeschreven, verlaten en geleidelijk vergeten. De
emancipatiestrijd van de zwarte bevolking kwam dan pas op
gang. De blanke tegenbeweging in Texas groeide ook krachtig.
Veelzeggend dieptepunt was Klan Day in -1923, die door 25.000
witte mensen werd bijgewoond in de State Fair of Texas te
Dallas. Bij die gelegenheid werden 5.000 nieuwe leden bij de
Ku Klux Klan ingelijfd.
Getallen zeggen niet altijd alles. Uit historisch onderzoek blijkt
dat in Dallas zelf in -185o er ongeveer 2o7 slaven met roots in
Afrika waren, in 1869 waren dit er ongeveer 1.074. Soms werkt
een historisch document als een voorhamer om een punt te

van zo'n gemeenschap en vooral in de geschiedenis die de
African Americans hebben beleefd, in het bijzonder in en sinds
de jaren 196o. Dan worden begrippen als respect (afdwingen,
vieren of demonstratief tonen), glorie of succes belangrijk en
krijgen ze een andere impact dan de uptight, negerende of
miskennende betekenissen die ze in West-Europa kunnen hebben. Deze verschillen in taalgebruik en referentiekaders van
zenders en ontvangers zijn een interessante uitdaging voor
projecten en communicatie over de grens heen.

UNTOLD
GLORY
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maken. In -1863 was door de Emancipation Proclamation slavernij afgewezen voor de Verenigde Staten. In april .1865 was de
Amerikaanse Burgeroorlog afgelopen. In de tentoonstelling
hangt een haast ondraaglijk document, een koud bewijs van
de transactie waarbij een vijfendertig jaar oude "negro woman
named Ann of dark complexion" verkocht werd als een "slave
for life", in ruil voori.5oo pond suiker. 6 De eerste Military Orders

ALAN GOVENAR

van generaal Gordon Granger (die als toezichthouder in Texas
aangeduid was en orde op zaken kwam stellen), gedateerd op
19 juni 1865 en die overal in Texas op plakkaten werden bekend
gemaakt, lieten er geen twijfel over bestaan:

"The people of Texas are informed that, in accordance with a Proclamation from the Executive of the United States all slaves are
free. This involves an absolute equality of rights and rights of property between former master and slaves and the connection
herefore existing between them becomes that of employer and
free labourer. The freemen are advised to remain at their present
homes and work for wages".

Een aardig voorbeeld van een documentatiewerk en retorische
vertalingen, in het markeren van een emancipatiestrijd en het
op positieve manier in beeld brengen van culturele diversiteit,
is het recente, goed verkopende boek Untold Glory. De opgezwollen ondertitel kan wellicht alleen een Amerikaan(se uitgever) verzinnen: African Americans in Pursuit of Freedom, Op-

De naam en vooral het bestaan van de stad en het aparte kerk-

portunity, and Achievement. Het boek brengt zevenentwintig

hof duidt aan dat dit advies niet steeds van harte werd ge-

sterke verhalen over Amerikanen met een zwarte huidskleur

volgd. Kansen lagen elders. Maar dat werd een zeer harde weg.

die het, vanuit soms moeilijke omstandigheden, in hun disci-

Soms lijkt de retoriek te gezwollen, de taal wat overtrokken, de

pline, sport of vakgebied, helemaal gemaakt hebben. 7 Govenar

beelden te bombastisch. Maar ook hier is het voor een West-

brengt deze eerder onwaarschijnlijke verhalen na het schet-

Europeaan belangrijk om zich te verplaatsen in de leefwereld

sen van een bijkomend referentiekader dat de notie 'frontier'

exploreert. De stelling dat blanke Amerikanen het doorgaans
over frontiers en de zwarte Amerikanen het over boundaries
hebben, is een krachtige rode draad. Hoe dat bijvoorbeeld in de
geschiedenis van cowboys, met name van het fenomeen 'black

cowboy', tot een eye-opener gesmeed kan worden, onderzoeken we in de volgende bijdrage. Als men het oeuvre van
Govenar overschouwt, valt op dat hij zowel inzet op levens(succes)verhalen en beelden en op vormen van documentatie.

In een volgende bijdrage zullen we andere aspecten van

meesterschap' bespreken, in een zoektocht naar interessante recepten en inzichten.

het werk van Govenar, met name studies over blues, en
andere muziek, `zwarte fotografie' en rond (traditioneel

.-)f
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Tony De La Rosa. © Documentary Arts, Dallas

Citaat uit het lied Lift Every Voice and Sing, igoo, geschreven door James Weldon Johnson en gecomponeerd door zijn broer Rosamond. Het wordt no ook wel de
`Negro National Anthem' genoemd. Het gaf de tentoonstelling over Freedman's Cemetery een naam en Iegde de link tussen liederen,`zwarte muziek', herinneringsplaatsen en technieken, publieke acties, erfgoed en emancipatie.

Zie: www.documentaryarts.org .
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GOVENAR,

American Tattoo: as ancient as time, as modern as tomorrow. San Francisco, Chronicle Books, 1996
Stoney Knows How. Life as a Sideshow Tattoo Artist. Atglen, Schiffer Publishing ltd., 2003.

5 A. GovENAR,'Exhibition overview'. In: A.
red,

2000,
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PH. COLLINS, Facing the Rising Sun. Freedman's Cemetery. Dallas, African American Museum & Black Dallas Remembe-

p.17-22.

6 Het origineel dat in de tentoonstelling in het African American Museum in Dallas hangt, is gereproduceerd in
7 A.

GOVENAR,

Facing the Rising Sun, p.32.

Untold Glory. African Americans in Pursuit of Freedom, Opportunity, and Achievement. New York, Harlem Moon, 2007.
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graven naar archeologen I David Van Reybrouck & Dirk Jacobs'

--> De gezamenlijke constructie van natuurlijke en sociale identiteiten
tijdens archeologisch veldwerk
Archeologische opgravingen zijn niet alleen plekken waar toevallige observaties tot horde feiten worden omgevormd, maar
ook waar individuen tot archeologen worden bmgeturnd'
Etnografen van de archeologie hebben totnogtoe veel meer
aandacht geschonken aan de sociale constructie van feiten
dan aan de feitelijke constructie' van sociale actoren. Dat is
wellicht omdat zij doorgaans gevestigde archeologen zijn, die
hun etnografische blik inwaarts hebben gekeerd. Om dit methodologische probleem te overkomen, hebben wij etnografisch veldwerk verricht op een prehistorische site in Nederland
vanuit een insider-outsiderperspectief. Participerende observatie door zowel een leek als een geschoolde archeoloog liet een
veel betere documentatie toe van de manier waarop onderzoekers feiten maken en feiten onderzoekers maken. Geinspireerd door de Latouriaanse actor-netwerktheorie stellen wij in
dit artikel dat de socialisatie van individuen tot onderzoekers
niet los gezien kan worden van de objectivering van observaties tot data.

HUIS io REDDEN
Het volstaat om naar de website van het Maaskantproject te
surfen. 3 Je klikt op'sites',dan op 'Almsteini995', daarna kies je
`Late Iron Age, phase A'. Een kaart wordt gedownload (zie
figuur) en daar is huis io. Het gaat om het kader aan de rech-

terkant. "25o jaar voor Christus", zo staat erbij. Wij waren erbij. We hebben aan dat huis gewerkt. Het gebeurde veertien
jaar geleden, in het zuidelijk deel van Nederland. Almstein
was de naam van een vastgoedproject nabij de stad Oss. Het
was ook de naam die de noodopgraving van 1995 meekreeg.
Die maakte deel uit van de jarenlange opgravingsactiviteiten
rond Oss, die op hun beurt een onderdeel vormden van het
Maaskantproject — een langlopend regionaal onderzoeksproject in de Nederlandse archeologie. 4 De campagne leverde
een mooie reeks archeologische resten op, voornamelijk restanten van gebouwde structuren daterend van de vroege
ijzertijd tot de Romeinse periode. De meeste constructies
waren naar schatting gebouwd tussen 25o en Zoo voor
Christus."In totaal werden 8 huizen blootgelegd", zo stelt de
website in het Engels, "ze behoren tot een nederzetting die
wellicht twee gelijktijdig aanwezige huizen bevatten die
zowat om de 25 jaar heropgebouwd werden op ongeveer
dezelfde locate".
Dat dit waardevol prehistorisch bewijs het heden zou halen,
was allesbehalve een beklonken zaak. Nog los van de nakende bouwplannen was de plek jarenlang gebruikt als een afvalstort. Op de website lezen we nog, vrij vertaald uit het
Engels:"Omdat dit een recente praktijk was, waren de opgravingen een nogal stinkende onderneming, en een vieze op de
koop toe. Om de beschrijving van de couleur locale volledig te
maken: beeldt u temperaturen van 3o graden Celsius en
meer in, en je begrijpt het plaatje".
Maar nu is het huis er, op de website, klaar om bezichtigd te
worden door de wereldwijde internetgemeenschap. Het is
gered.*

VOORB1.11 DE REDDINGSMETAFOOR
Een van de vele metaforen die archeologisch veldwerk onderstutten, is de idee van 'reddingswerkzaamheden'. Dit is zeker
toepasselijk voor noodopgravingen in het bijzonder maar het
geldt eigenlijk voor archeologisch veldwerk in het algemeen.
Volgens deze vrij courante metafoor worden opgravingen gezien als reddingsoperaties voor bedreigde fragmenten uit
het verleden. Hedendaagse onderzoekers worden, een beetje
zoals de bemanning van een reddingssloep, voorgesteld als
lieden die gegevens trachten te redden uit een zee van vergetelheid. Ze proberen het verleden op te diepen vooraleer het
finaal verdrinkt.
Digitale kaart van de Almsteinopgraving, phase A (c 25o BC)
(7995). Huis io wordt aangeduid door het kader aan de rechterkant

Het gaat wellicht om een metafoor die het merendeel van de
archeologen zouden willen aanwenden om te beschrijven
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Hapshuis H10, coupures van de paalgaten
Bron: Z. VAN DER BEEK, Een nederzetting uit de Late lJzertijd:
het verslag van de opgraving Oss 7995. Leiden, M.A. thesis,
Universiteit Leiden, 7996

wat ze doen. Maar er is meer in het geding. De reddingsmetafoor gaat ervan uit dat prehistorische gegevens ergens op
de golven drijven, wachtend tot ze opgevist worden. De afgelopen jaren hebben wetenschapssociologen in het algemeen
en etnografen van de archeologie in het bijzonder op overtuigende wijze aangetoond hoe leiten' niet simpelweg gegevens zijn, maar eigenlijk actief geconstrueerd worden doorheen de wetenschappelijke praktijk. Feiten zijn, in het Frans
zelfs letterlijk, `dingen die gemaakt worden': des faits. In een
baanbrekend stuk toonde de Duitse archeoloog Cornelius
Holtorf op overtuigende wijze aan hoe een specifieke `vondst'
op een opgraving in West-Sicilie gradueel getransformeerd
werd in een 'oude potscherf'. 5 Opgravingen zijn dan plots niet
langer een reddingsproces maar een proces waarin zaken
`hard gemaakt' moeten worden. In het geval van Almstein
vonden we overigens niet echt een vroeg late-ijzertijdhuis';
we vonden louter verkleuringen in het zand, donkerbruine
plekken in een gele zandbodem, die later 'huis io'werden.Archeologische feiten drijven niet Iukraak op het tij der tijd
maar worden pas `echt' eens ze opgepikt worden. Als het verleden dus een zee is, is het eerder een zee van gesmolten was,
waaruit bepaalde zaken gestold kunnen worden eens ze eruit getrokken worden.
We moeten zelfs nog verder gaan, want opgravingen zijn niet
alleen plekken waar observaties tot feiten omgetoverd worden maar ook waar individuen tot archeologen omgeturnd
worden. "Archeologie", zo stelde de bekende theoreticus van

Dus neen, een archeologische opgraving is niet noodzakelijk
een urgente reddingsoperatie die uitgevoerd wordt door een
noodteam.`Feiten' en `archeologen' lijken allemaal te drijven
in een oceaan van tijdelijk gesitueerde praktijken. Prehistorische huizen kunnen enkel waarnemingen van verkleuringen
zijn en archeologen kunnen louter flexibele sociale actoren
zijn. In deze zee van waarnemingen en actoren worden sommige bondgenootschappen opgezet. Bepaalde observaties
worden omgetoverd tot `een prehistorisch huis' en sommige
individuen schoppen het tot `competente academici'. Anderen verdwijnen uit het zicht. Naast de sociale constructie van
feiten is er ook de feitelijke constructie van de samenleving.
Het zou een vergissing zijn om sociale actoren te privilegieren boven feitelijke constructies: beide zijn immers het resultant van gesitueerde praktijken.7
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de archeologie Michael Shanks terecht, "is onmiddellijk
grafie". 6 Dat is zeker het geva I voor het gros van de opgravin-
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buitenstilen oudste fase
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toataHrzhijnlik behorend

gen waar het verleden bovenhalen hand in hand gaat met
het trainen van studenten. In Almstein werd bijvoorbeeld zowel de prehistorie `gecreeerd' als dat er een nieuwe generatie
van prehistorici gevormd werd. Dat duale proces vindt ook
plaats op puur `professionele' opgravingen, omdat de profes-
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sionele identiteit van academici nooit volledig of is. Professionele identiteiten (daarmee bedoelen we iemands status als
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een competente specialist) kunnen in vraag gesteld worden
en kunnen in de loop van een opgravingsseizoen soms zelfs
veranderen. Als feiten veel vluchtiger zijn dan we gemeen-
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zaam aannemen, dan is dat ook het geval voor de sociale actoren die we gewoonlijk als `archeologen' aanduiden. Het
gevestigde idee van stabiele, onwrikbare sociale actoren
wordt snel tegengesproken door dramatische gevallen van
volledige academische carrieres die berusten op een unieke
vondst (en daardoor ook fragiel kunnen blijken te zijn). In november 2005 verwierf een Belgische archeoloog wereldfaam
met een potscherfje van een paar centimeters groot, waarin
een landkaartje van Zuid-Italie stond gegrift: het zou om de
oudste kaart van West-Europa gaan. Academici maken niet
alleen feiten, de feiten maken ook de academici.
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Hapshuis Hio, Plattegrond schaal 1:100. Profieltekening horizontaal schaal 7:700, verticaal schaal 7:5o (rood = waarschijnlijk
behorend tot H70, blauw = buitenstijlen oudste fase)
Bron: Z. VAN DER BEEK, Een nederzetting uit de Late Ilzertijd: het
verslag van de opgraving Oss 1995. Leiden, M.A. thesis, Universiteit
Leiden, 7996

VOORBIJ HET SOCIAAL CONSTRUCTIVISME

wordt gelegd op `archeologische culturen' van drinken, ruzie-

Laat ons terugkeren naar het ijzertijdhuis in Almstein. We

maken en sociaal negotieren, staat echter zo ver verwijderd
van de eigenlijke processen van dataconstructie, dat er nog

maar in de huidige tijd. We zouden dan, zoals Latour in zijn
vroegere werk voorstelde, `stroomopwaarts' gaan van het
mooi gepresenteerde en ongecontesteerde feit naar de meer
rommelige context van de ontdekking. 8 We zouden de ont-

steeds een leemte blijft rond het vraagstuk van de interrelatie tussen processen van socialisatie van academici en van
objectivering van feiten.
Holtorf kan met groot succes analyseren hoe een 'ding' een
`vondst' wordt, maar de hoofdrolspelers in zijn narratief blij-

staansgeschiedenis traceren, die ligt tussen de zeer geformaliseerde digitale kaart die we in november 2005 op het net

ven onveranderlijk.'s De vinder van de potscherf waarover hij
het heeft, Erica Grijalva, wordt beschreven als "een master

raadpleegden, aan de ene kant en vage verkleuringen die tussen 5 en g juni 1995 waargenomen werden in een veld dicht-

studente mechanisch ingenieur aan de Stanford universiteit
in California". Over de analyste, Emma Blok, vernemen we dat
het gaat om een persoon "met een hoop erva ring en een
hoop intuItie" aangaande het determineren van keramiek. 16

bij een klein dorp in Nederland, anderzijds.9
En ja, we zouden daarbij zeker verwijzen naar een recente belangwekkende synthese aangaande de prehistorie van de regio, die stelt dat de opgravingen in Oss-Almstein een kleine

worden, worden de sociale identiteiten die in het spel zijn,

cluster van hoeves uit de late ijzertijd aantoonden. 1 ° Bij het
verifieren van de bibliografische bronnen zouden we merken
dat Gerritsens stelling teruggaat op een eerder doctoraal

eigenlijk nooit echt geproblematiseerd. In zijn analyse `wordt'
de potscherf een potscherf, maar `zijn' de archeologen er gewoon. Meer nog, het is omdat zij er zijn, dat de vondst een

proefschrift aangaande het nederzettingssysteem te Ossuen
op twee niet-gepubliceerde masterthesissen die geschreven
werden door studenten die erg actief waren als veldwerkers
bij de Almsteinopgravingen.1 2
We zouden nog verder kunnen gaan in de tijd.We zouden kij-

oude potscherf wordt. De sociale sfeer bepaalt met andere
woorden de natuurlijke sfeer. Tegenover een objectivistische
kijk op de realiteit wordt een sociaal-constructivistisch perspectief geplaatst. Maar beide hebben hun beperkingen.

ken naar de manier waarop deze scripties hielpen om huis io
te `construeren'. We zouden vaststellen hoe hun tekeningen
en beschrijvingen gestolde versies waren van veldtekenin-

DE DUALE CONSTRUCTIE VAN HET SOCIALE EN HET
NATUURLIJKE

gen en notities. En we zouden die veldaantekeningen gaan
consulteren om te zien hoe de idee van een huis geleidelijk
aan vorm kreeg tijdens de campagne. Die zouden we dan vergelijken met de originele foto's die tijdens de opgravingen
genomen werden, al was het maar om te herinneren hoe onoverzichtelijk de realiteit kan zijn en hoe selectief onze tekeningen kunnen zijn (daarbij, voor het gemak, even terzijde
latend dat ook foto's slechts representaties van de realiteit
zijn). Die oefening zou ons leren hoe wazige kleuren in het
zand omgevormd werden tot paalgaten en paalgaten tot
huizen en huizen tot een nederzettingsgeschiedenis.
Ja, dat zouden we kunnen doen, ware het niet dat zo een
soort analyse reeds ondernomen werdl 3 en dat zo'n aanpak
ons met een aantal theoretische uitdagingen confronteert.

Omdatcopenis lavzefprkndgi

Ook al was Bruno Latour een vooraanstaand denker binnen
het sociaal constructivisme van de jaren 1g8o, hij was ook
een van de eersten om het paradigma te verlaten. Sociaal
constructivisme, zo stelt hij, is een zwakte die veel van de
vroege wetenschapssociologie karakteriseerde. 17 Omdat er
geen goede redenen zijn om te stellen dat sociale factoren
reeler (dat wil zeggen `stabieler', minder `vluchtig') zouden
zijn dan natuurlijke oorzaken, leidde het a-priori-onderscheid
tussen natuur en samenleving tot een onnodige asymmetrie,
aldus nog Latour. Als alternatief reikt hij het principe van de
symmetrie aan: "Our general symmetry principle is thus not to

alternate between natural realism and social realism but to
obtain nature and society as twin results of another activity,
one that is more interesting for us. We call it network building".18 De hieruit voortvloeiende actor-netwerktheorie zou

Door te focussen op hoe een object (een potscherf, een huis-

een alternatief vormen voor het unilaterale sociaal construc-

plan) door de tijd `reikt' — en `rijst' — lopen we het risico om de

tivisme. 19 De sleutel is die van de duale en simultane consti-

sociale dimensie enkel tot het verklarende niveau te beper-

tutie van de natuurlijke en sociale orde. Sociale actoren be-

ken. De feiten mogen dan wel veranderlijk zijn, de sociale ac-

staan niet voor natuurlijke constructen, maar zijn evenzeer

toren worden voorgesteld als de standvastige leden van de

het resultaat van de wetenschappelijke praktijk als dat feiten

reddingssloep. Dat ook sociale disposities flexibel van aard

dat zijn. 2° Wat plaats grijpt op een archeologische opgraving

zijn, dreigen we dan over het hoofd te zien. Er bestaat wel

is niet de objectieve ontdekking van natuurlijke feiten, noch

recent onderzoek naar de intrinsiek sociale aspecten van ar-

de sociale constructie van een empirische realiteit, maar de

cheologische opgravingen. 14 Maar de klemtoon die daarbij

gezamenlijke constructie van actoren en feiten. Deze entitei-
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kunnen met relatief gemak het proces onderzoeken aangaande de constructie van het huis — niet in de prehistorie,

ten, of het nu paalgaten of prehistorici zijn, zijn met elkaar
verbonden in een netwerk. Slechts door bondgenootschappen aan te gaan kunnen zij krachtige knopen in het netwerk
worden. Krachtige knopen zijn deze die 'reeel' worden, dat wil
zeggen die als 'reeel' erkend worden. Een verkleuring in het
zand wordt een echt paalgat in associatie met een betrouwbare masterstudent. Een masterstudent wordt een betrouwbare observator op een opgraving in associatie met een duidelijk afgebakend paalgat. Ze articuleren elkaar, ze komen
beide simultaan voort uit de eigenlijke praktijk.
Hetzelfde geldt voor een gevestigd academicus. Neem nu
Emma, de aardewerkspecialiste die kijkt naar de 'Cornelius
potscherf' in West-Sicilie. Natuurlijk is het niet zo dat de gehele sociale en professionele identiteit van Emma afhankelijk
was van de manier waarop ze die ene potscherf classificeerde
— meer nog, een `misclassificatie' zou haar carriere wellicht
niet in gevaar gebracht hebben. Toch is het de continue
stroom van potscherven die haar status reproduceert als
competent keramisch expert. De potscherven hadden haar
nodig, dat zeker, maar zij had de potscherven ook nodig. Zonder de scherven zou haar professionele status snel teloorgaan.
Etnografen van de archeologie hebben totnogtoe veel meer
aandacht besteed aan de sociale constructie van feiten dan
aan de leitelijke constructie'van sociale actoren.' Een van de
redenen hiertoe is dat de meeste etnografen van de archeologie over het algemeen gevestigde archeologen zijn, die de
etnografische kijk naar binnen hebben gekeerd. Het was
daardoor veel makkelijker voor hen om het sociale karakter
van de constructie van feiten waar te nemen dan de manier
waarop feiten sociale disposities, zoals die van hen, helpen
articuleren. Om dit methodologische probleem te overkomen namen wij deel aan de Almsteinopgraving vanuit een
insider-outsiderperspectief. TerwijI een van ons (David Van
Reybrouck, toen een doctoraatsstudent in de archeologie)
meedeed als praktijkdocent, was de andere (Dirk Jacobs, toen
een doctoraatsstudent in de sociologie) een volslagen leek
inzake archeologisch veldwerk. De participerende observatie
van deze laatste kan helpen licht werpen op de manier waarop de articulatie van zichzelf als archeologisch veldwerker
hand in hand gaat met de articulatie van bepaalde feiten.

DE SOLITAIRE SOCIOLOOG
Hoe word je een veldarcheoloog? Toen Dirk Jacobs 's avonds
op 6 juni 1995 aankwam te Oss, vervoegde hij een groep ar-
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cheologen, studenten en docenten in hun slaapplaats op een

Plattegrond met verbindingen, dwarsdoorsnede en driedimensionele reconstructie Bron: K. SCHINKEL, Zwervende erven, bewoningssporen in Oss-Ussen uit de Bronstijd, LIzertijd en de Romeinse tijd,
opgravingen 1976-1986. Leiden, dissertatie Rijksuniversiteit Leiden,
1994

socioloog aan het project. Alle deelnemers werden gebrieft
over het doel en de aard van zijn aanwezigheid: participerende observatie van `archeologie in actie'. Doorheen het etnografische experiment nam hij veldnotities, die de basis vormen van onderstaande analyse. Zoals alle leken op het
terrein, had Dirk nog nooit op een archeologische site gewerkt en wist hij niet echt wat te verwachten. Op de trein
naar Oss had hij de opgravingshandleiding 22 nog eens herlezen, die geschreven was voor de deelnemers aan de praktijkoefening. In die handleiding staat een hele reeks praktische

oude boerderij op enkele kilometers van de site. De opgra-

informatie te lezen, gaande van uitleg over de financiering

ving waaraan hij zal deelnemen, wordt als een routineklus

van de opgravingen, over het gevaar van mogelijke kabels en

gezien. Projectleider Harry Fokkens van de Universiteit Leiden

pijpleidingen op de site tot procedures voor graafwerken en

zag geen graten in de aanwezigheid en deelname van een

dataregistratie. De tekst is helder geschreven maar praktijk-

kennis en handigheid vallen nu eenmaal moeilijk te vertalen

de creatie van socio-empirische allianties. Op de eerste dag

in tekstvorm. Het is zoiets als leren autorijden op basis van
een boek.
Om hem een beter idee te geven van het werk tonen de prak-

ontdekt Dirk dat opgraven meer inhoudt dan het opvissen
van informatie en evenzeer het negeren ervan inhoudt. Elk
fysisch element zou in een felt omgezet kunnen worden23,
maar hij merkt hoe archeologen systematisch bepaalde categorieen selecteren en verkiezen boven andere. Graven is
weglaten. Op hun kaarten maken de archeologen een scherp

De stippen, zo zeggen ze, zijn paalgaten en een patroon van

onderscheid tussen 'prehistorische' en 'recente' sporen. Dirk
verbaast zich erover dat alles wat post-Romeins is, zonder

paalgaten wijst op een nederzettingsstructuur zoals een
huis of een schuur. Zonder direct contact met het materiaal

aarzelen een 'recente verstoring' genoemd wordt. Maar hij
begrijpt dat een bondgenootschap met dergelijke `ruis' hem

kan Dirk alleen opschrijven wat hem verteld wordt: "David
wijst een aantal typische verkleuringen aan die tot `sokstructuren' werden omgedoopt, zij geven de ingang [van een huis]

niet veel krediet zal opleveren.
Nadat bepaalde patronen een voorkeursbehandeling krijgen,
worden ze in toenemende mate gereIficeerd (`verdinglijkf)
doorheen verschillende procedures, waarvan `aankrassen'
(highlighting) de meest typische is. 24 In essentie trekken ar-

aan" (veldnotities, 6.6.95). Zolang de leek zichzelf niet gelieerd heeft aan een aantal feiten is zijn professionele status
als veldarcheoloog nihil. Op dit moment is Dirk nog steeds
een solitaire socioloog, verloren in een boerderij vol archeologen. Maar wat de archeologen hem vertellen is een eerste
etappe in de formattering van zijn visie. Hij heeft de `feiten'
nog niet gezien maar wel at representaties ervan — en deze
representaties zullen bepalen hoe hij in de toekomst feiten
zal construeren. Hij leert hoe te observeren vooraleer hij
hoeft te kijken.

OP ZOEK NAAR BONDGENOTEN: SELECTIE EN REIFICATIE
De lessen van de avond tevoren werpen hun vruchten af.
Wanneer Dirk 's morgens op de site aankomt, kijkt hij voor
een eerste keer naar de verschillende putten. Hij ziet de verschillende kleurpatronen en is in staat een huis op te merken:
"In een van de putten, kan ik de sporen van een woonstructuur herkennen. Het is te zeggen, als ze mij de kaart gisteren

cheologen met hun truweel een lijn in het zand rond een verondersteld element, daarmee het object reIficerend dat ze
zichtbaar achten te zijn in de kleurpatronen in de bodem. Als
Dirk vraagt aan de senior archeologen waarom zij dit doen,
leggen zij uit dat kleurpatronen het best zichtbaar zijn nadat
de laag pas geopend is. Door contact met de lucht gaan de
kleuren later vervagen, zo stellen ze, en daarom moeten de
contouren aangegeven worden opdat ze later nog teruggevonden kunnen worden. Aankrassen lijkt dus een cruciale
stap in het omturnen van observaties tot gegevens — Hoddel-25 heeft het over 'interpretation at the trowel's edge'
—marhetislbhavenmkelij usvorniewkmers. In hun dagelijkse veldrapporten klagen de

niet getoond hadden, had ik het nooit opgemerkt" (veldnoti-

eerstejaarsstudenten erover dat het bij aanvang een verdomd moeilijke praktijk is en dat het veel oefening vergt
vooraleer het een automatische handeling wordt. In staat
zijn op efficiente wijze verkleuringen in het zand aan te kras-

ties, 7.6.95).
Een grote stap in de ontwikkeling van een professionele iden-

sen zorgt voor betere data — maar ook voor betere archeologen.

titeit omvat de kunde om te zien wat relevant is. Hoewel nog
steeds een nieuwkomer staat Dirk at een stapje verder dan

ALLIANTIES VERSTERKEN, ALLIANTIES VERLIEZEN

voislagen buitenstaanders. De vorige nacht hadden plaatse-

Het wordt duidelijk voor Dirk dat bewijzen aanbrengen (de

lijke jongeren de site proberen saboteren door een grote
doodskop en de woorden `Metallica' in het zand van put 7o te

meest belangrijke activiteit om jezelf als een veldarcheoloog

krassen. Bijna trots schrijft Dirk in zijn notities dat de graffiti

waar te maken) veel meer inhoudt dan het louter passief registreren van bepaalde gegevens. Het omhelst een zeer ac-

"getekend werden in een 'recente verstoring' van een put die

tieve betrokkenheid bij het maken van data en dat proces

op zich at niet zo heel interessant is" (veldnotities, 7.6.95). De

verloopt — zoals Edgeworth op overtuigende wijze stelt26 —

vandalen waren veel succesvoller geweest als ze echt het

via het gebruik van instrumenten. Archeologen halen de ge-

netwerk tussen archeologen en gegevens hadden kunnen

gevens nooit met de blote hand boven; ze vormen ze door-

ontwrichten door bijvoorbeeld verkleuringen te vernietigen

heen het gebruik van materiele cultuur. Truwelen,

die door de archeologen relevant geacht werden. Dirk merkt

fototoestellen, potloden, notiebladen, plastic zakjes, enzo-

nu at op dat dit niet het geval is; hij staat verder dan de van-

voort, het zijn allemaal instrumenten om gegevens mee te

dalen. Relevantie toekennen aan bepaalde observaties (en

articuleren. 27 Leren omgaan met instrumenten is dan ook

andere bewust negeren) is een fundamentele vereiste voor

een integraal onderdeel van de training van de studenten. Op
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tijkdocenten (waaronder David) hem tekeningen van de
opgravingen die eerder die dag at ondernomen waren. Bij een
eerste blik ziet Dirk alleen willekeurig verspreide stippen.
De archeologen leggen hem uit hoe hij de kaart moet lezen.

dag twee leert Dirk om met een aantal van deze instrumenten om te gaan.

aanduidt, groeien zijn competenties. Op dag Brie van de prak-

Bij wijze van oefening moeten de studenten een aantal metingen verrichten met een instrument dat de naam `theodo-

tijkoefening begint hij autonoom patronen en potscherven
te herkennen en smeedt hij zo zijn eigen nieuwe socio-empirische allianties. Maar hij begint ook alternatieve bondge-

lief draagt. De eerstejaarsstudenten hebben er klaarblijkelijk
allemaal moeilijkheden mee. Ze begrijpen de instructies niet
volledig en leren enkel de correcte procedure toe te passen
via trial and error. De docenten zijn merkbaar ongeduldig en
ontevreden: "Ze klagen. 'Hallo, ik spreek Nederlands, hoor!'
roept een van de docenten naar de studenten. Het is opvallend dat de eerstejaarsstudenten allemaal verondersteld

nootschappen in vraag te stellen. Netwerkformatie houdt
niet alleen het leggen van nieuwe verbindingen in, maar omvat ook het in vraag stellen van bestaande connecties. Naarmate hij meer betrokken raakt, worden zijn veldnotities
(8.6.95) ook kritischer. Hij ziet dat er niet altijd foto's gemaakt
worden en vraagt zich af waarom dit het geval is. Hij begint
het ook oneens te zijn met de interpretatie van bepaalde

worden met de oude instrumenten te oefenen,terwijl de ouderejaarsstudenten allemaal met gesofisticeerd digitaal materiaal aan de slag zijn" (veldnotities, 7.6.95). De associatie
tussen vondst en vinder wint aan kracht als ze met behulp
van instrumenten tot stand kwam, maar de kwaliteit van het
bondgenootschap hangt ook af van de kwaliteit van de instru menten.
Dirks visie begint tekenen te vertonen van nakende professionalisering, zeker als het op het herkennen van verkleurin-

kleurpatronen. Hij is ook getuige van een grondige onenigheid in interpretatie tussen de professionele archeologen

gen als `paalgaten' en het gebruik van simpele instrumenten
aankomt. Echter, archeoloog worden brengt het verwerven
van een hele reeks competenties met zich mee.Wanneer hij
ziet dat `zwart zand' uit de paalgaten wordt verzameld in
zakjes, is hij verbaasd om te horen dat dit houtskool is die
voor datering gebruikt kan worden. Er wordt hem ook meegedeeld dat stukjes `keramiek' gevonden werden, maar daarover stelt hij:"Ik zie het niet.Voor mij zijn het gewoon vreemde stukjes steen die ze aan het verzamelen zijn" (veldnotities,
7.6.95). Later die dag krijgt Dirk de kans om zijn vertrouwdheid met potscherven te vergroten: "'s Avonds keek ik eerst
en toen hielp ik mee met het wassen van de potscherven".
Het is een kans om zijn krediet te vergroten en zijn socioempirisch netwerk uit te breiden, maar sommige allianties
blijken toch moeilijk te smeden:"Blijkbaar heb ik een redelijk
stuk keramiek gebroken.`Een recente breuk', zei toen een van
de oudere studenten. Uit beleefdheid werd het niet vlakaf
gezegd, maar de indirecte hint was duidelijk genoeg:"Dit is
jammer".' Of het de waarde van de gegevens aantast, kan

met seniorstatus en een lokale amateurarcheoloog die een
bezoekt brengt aan de site. Het va It hem nog het meest van
al op dat middeleeuwse sporen eenvoudigweg genegeerd
worden en oninteressant gevonden worden. Een van de docenten vertelt hem dat dit vroeger ook het geval was voor
Romeinse sporen totdat er iemand interesse voor begon te
krijgen. Dirk weet dat het riskant is om zichzelf met `ruis' te
associeren, maar hij beseft evenzeer dat de definitie van `ruis'
een relatieve kwestie is. Het volstaat om een krachtig alternatief netwerk op te bouwen met de zogeheten `ruis' om het
respectabel te maken — en om zichzelf respectabel te maken.
Dat zal nog meer het geval zijn als het gepaard gaat met een
aanval op eerdere allianties.
Socio-empirische allianties worden sterker als ze erin slagen
meerdere knooppunten te omvatten zonder in duigen te vallen. De prijs die men betaalt voor grootte, is evenwel het gevaar van dissidentie. 28 Netwerken kunnen gecontesteerd
raken door individuele knooppunten die de alliantie ontvlucht zijn. Op het einde van de dag illustreert een incident
hoe arbeidsintensief de creatie en het onderhoud van allianties wel is: "Net voor 17u vindt David een niet-geregistreerd
paalgat. In een ander spoor (een deurdrempel) wordt een
weefgewicht ontdekt. De verantwoordelijke lijkt te panikeren omdat er geen registratie was. De beslissing wordt genomen om overwerk te presteren" (veldnotities, 8.6.95). Opgravingen blijken strijdperken te zijn waar bondgenoten

Dirk niet inschatten (hij is uiteindelijk een leek), maar hij be-

gezocht, gevonden en betwist worden en verloren gera ken.

seft wel dat het zijn waarde als archeoloog dreigt aan te tas-

Gelukkig genoeg is een vergeten paalgat een gemakkelijk
aan te pakken dissident: wat overwerk klaart de klus om de
rangen te sluiten.

ten:1k kan zelf niet echt beoordelen of het nu een groot probleem is of niet en ik heb ook geen zin om het expliciet te
vragen. lk vraag me af of ik er later nog op aangesproken zal
worden" (veldnotities, 7.6.95).

DE ERKENNING VAN COMPETENTIE

ALLIANTIES IN VRAAG STELLEN

Uiteraard word je geen veldarcheoloog in een week tijd. Maar
op minder clan een week tijd merkt Dirk hoe zijn participe-

Hoe zou er geen duale constitutie van natuurlijke feiten en

rende observatie duidelijk het stadium van loutere observa-

sociale actoren kunnen zijn? Wanneer Dirk een scherft breekt,

tie en analyse is gaan overstijgen. In de loop van de volgende

breekt hij ook wat van zijn krediet. Wan neer hij een paalgat

ochtend stapt hij over naar een andere put waar een Romein-

se gracht gevonden was. Nogal wat keramiek wordt daar gevonden en, gewapend met zijn verse professionele kijk,
schrijft hij trots op dat ze grondig verschillen van "deze uit de
Ijzertijd paalgaten" (veldnotities, 9.6.95). De desbetreffende
zones worden onder handen genomen tot er grondwater
wordt bereikt. Dan is het tijd voor het gebruikelijke tekenen
en fotograferen. Registratie is cruciaal voor de alliantie tussen vinder en vondst. Maar Dirk wordt vrij gefrustreerd als
blijkt dat de zone waarin hij gewerkt heeft minder aandacht
krijgt:"Sommige zones krijgen prioriteit.Twee worden uitgebreid gefotografeerd en getekend. Van de derde worden enkel foto's genomen maar wordt geen tekening gemaakt (dat
is klote: het was mijn zone)" (veldnotities, 9.6.95).
Interessant genoeg schakelt Dirk over naar de verleden tijd
wanneer hij zijn frustratie uit:"het was mijn zone".Van zodra
de sectie niet fatsoenlijk gedocumenteerd wordt, houdt het
op zijn zone te zijn. Hij had hem evengoed niet kunnen opgraven! Zonder volledige registratie schopt de zone het niet
echt tot een feit — en zijn inspanningen brengen geen publieke erkenning van zijn competentie mee. De alliantie die
had kunnen helpen om de specifieke aard van de gracht en
de specifieke waarde van Dirk te articuleren, werd gebroken.
Het was een zinloze netwerkpoging.

WAT IS HET VOORDEEL VAN COMPETENT GEACHT TE
WORDEN?

Het huis werd niet gered maar het werd wel `gerealiseerd'.
Het is te zeggen, het kreeg een virtueel bestaan — op kaarten,
in publicaties en op het internet — waardoor het op vele vlakken eigenlijk nog veel 'reeler' is geworden dan voorheen. 3°
Het netwerk, dat gestalte kreeg en functioneerde in Almstein, toonde zich solide genoeg om de ongecontesteerde
realiteit van het huis tien jaar na zijn (ontdekking'te garanderen. Het is zo goed als zeker dat als Dirk het huis op zijn eentje had blootgelegd, de levensgeschiedenis van het huis een
stuk minder stabiel was geweest.
Is Dirk een volwaardig archeoloog geworden? Neen. Hij werd
docent in de sociologie aan de ULB. Zijn aanwezigheid op een
archeologische opgraving was te kort, zijn allianties met
vondsten te dun en zijn groeiend socio-empirisch netwerk te
zwak om zichzelf op te kunnen werpen als een competente
veldarcheoloog. Maar de vluchtigheid van zijn identiteit en
embryonale competentie als archeoloog kwamen goed van
pas bij onze etnografie van de archeologie. Zoals je `stroomopwaarts' kunt reizen om de transformatie van flexibele observaties tot solide feiten na te gaan, kun je ook teruggaan
tot de fase waarin professionele competentie nog open en
onbeslist is. Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker als het etnografisch perspectief komt van een professionele archeoloog.
Samenwerking met een niet-archeoloog opent hier nieuwe

de kans om gehoord te worden. Maar er is meer. Het is vrijdagnamiddag. Dirk merkt dat het werk overal slordiger be-

mogelijkheden. Onze participerende observatie vanuit een
insider-outsiderperspectief (gebruikmakend van een leek en
een geInitieerde tot de archeologie) bewees een vruchtbare
procedure te zijn om het duale karakter van de gezamenlijke

gint te verlopen. Wanneer hij de senior archeologen daarop
aanspreekt, wimpelen ze het eerst of met een grapje. Uiteindelijk wordt gesteld dat dit min of meer toegelaten is in deze

constitutie van natuurlijke en sociale entiteiten te proberen
begrijpen. Vanuit die hoek gezien wordt het duidelijk dat
archeologen, net als feiten, gevormd dienen te worden en

fase van het werk. Wat zouden ze daarmee kunnen bedoelen? Tijdens de afgelopen dagen heeft Dirk geprobeerd om
zijn onwetendheid om te vormen in beginnende competen-

dat de socialisatie van academici hand in hand gaat met de
objectivering van feiten.

Betrouwbaarheid, dat wil zeggen het recht om te spreken en

tie en nu dat hij er wat heeft, blijkt die er niet meer zo toe te
doen! Competentie is geen gegeven maar iets wat groeit
doorheen onderzoek — net zoals feiten en realiteit. De volgende fase is misschien nonchalance. Nonchalance kan nooit
de houding van de neofiet zijn, tenzij de nieuwkomer als incompetent geetiketteerd wenst te worden. Nonchalance
treedt in eens genoeg krediet verworven is en eens de netwerkknopen sterk genoeg zijn om enige meegaandheid toe
te laten. Nonchalance, zo realiseert Dirk, is de luxe van competente lieden. Dat ligt nog niet in zijn bereik.

CONCLUSIE29
Werd het huis van Almstein gered? Neen. De plek waar zo'n
veerd maakt nu deel uit van een suburbane woonzone in Oss.
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*GELUKKIG HEEFT HET WERELDWIJDE WEB OOK ZIJN DIEPE GRONDEN

versiteiten lost men het tijdelijke karakter van aanwezigheid op het web op via een `repository', een zogenaamde
`deep space'-oplossing. Dit is een archief van onderzoeksresultaten, vaak publicaties of databanken, die worden bewaard en die bereikbaar zijn voor wie wat zoekt.
Zo vindt men ook op de website van de Universiteit Leiden
zo'n deepspace-oplossing; een digital repository of Leiden
University. Je vindt publicaties over het Maaskantproject
op deze site: https://openaccess.Ieidenuniv.nl/dspace.

php. Als je daar een precieze URL intikt, kun je daar de
verschillende versies zien. Voor het in dit artikel aangehaalde artikel kun je terecht op: http://web.archive.org/
web/*/http://maaskant.leidenuniv.nl/almsi.htm . De besproken afbeelding vind je onder meer in deze versie:
http://web.archive.org/web/2oo3o7o1o9o33o/http://
maaskant.leidenuniv.nl/almsi.htm.
De wereldwijde internetgemeenschap kan dus nog steeds
`huis io' bezichtigen, al moet men dan wel wat dieper
graven ...
[MJ]
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sommige onderdelen en zelfs onderzoeksresultaten van
het web worden gehaald. Zijn ze dan verdwenen? Neen,
want 'van het web halen' is erg relatief. In steeds meer uni-

Maar die oorspronkelijke digitale kaart en website dan,
vermeld en beschreven in het artikel? Gelukkig bestaat ook
daarvoor een oplossing: het grote internetarchief of de digitale bibliotheek to vinden op www.archive.org/index .

Lr\-)

Artikels die verwijzen naar URL's en die veel later gepubliceerd worden dan oorspronkelijk bedoeld, maken mee dat

publieksgeschiedenis I Walter Ysebaert'

Lokale geschiedenls als cultureelerfgoedd isci pi ine?
--> Over geschiedschrijving, participatie en historisch bewustzijn
In het kader van de hervorming van het universitair landschap
ondergaat ook de opleiding geschiedenis aan de Vlaamse universiteiten enkele belangrijke wijzigingen. Naast het gieten van
de opleiding in een BaMa-structuur, wat onder andere heeft geleid tot fundamentele vragen aangaande het karakter van de
(eind)verhandelingen op het bachelor3- en het masterniveau,
wordt momenteel ook hard gediscussieerd over de invulling en/
of oprichting van de (nieuwe) masterprofielen, die mogelijk een
interuniversitair en tweejarig karakter zullen krUgen. Erfgoed, al
dan niet uitgebreid (of ingeperkt) tot publieksgeschiedenis, lijkt
een kanshebber te zijn om, wat de specifieke invulling van de
masterprofielen betreft, in een of meerdere universiteiten
sterk(er) aan bod te komen. Wat zou betekenen dat academische decisionmakers, in het bijzonder in historische opleidingen,
vanuit een welbepaald perspectief aanknopen bij wat op dit
moment leeft in de maatschappij, alsook oog hebben voor de
mogelijke werkgelegenheid (voorjongeren) die in en door de erfgoedsector wordt gecreeerd.

ge en historische kringen en bijhorende publicaties, 3 of de historische `vieringen' of re-enactments die overal worden
georganiseerd en die, net zoals de Erfgoed- en Open Monumentendagen, soms duizenden geInteresseerden lokken.4 De
aandacht voor erfgoed (niet !anger exclusief voor monumenten), en de dikwijls entertainende evenementen die hierrond
worden opgezet, hebben deze interesse zonder twijfel aangewakkerd. In sommige gevallen zijn academische historicis betrokken bij dergelijke evenementen, bijvoorbeeld door hun
participatie aan academische zittingen of door hun medewerking aan specifieke publicaties. 6 Toch moet worden vastgesteld dat de aandacht van het grote publiek meestal mijlenver
afstaat van het academisch onderzoek zoals dit aan universiteiten door historici wordt gevoerd — en omgekeerd, dat academische historici nog steeds een zekere aversie vertonen wat
betreft het participeren aan dergelijke evenementen buiten
de academische wereld. 7 Deze `kritische' houding van acade-

Over de waarde en de zin van (het) erfgoed(begrip) en over de
(maatschappelijke) rol van de erfgoedsector, als onderdeel van

mici, en de bijhorende reflecties tegenover bijvoorbeeld het
erfgoedbegrip, lijkt enerzijds terecht: publieksgerichtheid
houdt in zich het gevaar in van oppervlakkigheid, en historische onderwerpen en thema's dreigen als dusdanig onvol-

de brede cultuursector, werd de afgelopen jaren tussen historici heel wat gedebatteerd en gepubliceerd; de polemiek tussen voor- en tegenstanders werd niet alleen gevoerd in acade-

doende kritisch of te onvolledig te worden benaderd, onvoldoende diepgaand te worden gecontextualiseerd en een
a-historisch karakter te verkrijgen. Anderzijds stelt zich de

mische tijdschriften of internetblogs, maar haalde, via een
aantal opiniestukken, ook de Vlaamse dagbladen.2

vraag of precies deze academici hier geen rol te spelen hebben.
Vanuit de vaststelling dat in elk geval het grote publiek geInte-

Een aspect dat echter nog niet aan bod is gekomen, betreft de

resseerd is in `bemiddeld' erfgoed en/of in lokale geschiedenis,
en bereid is een actief participerende rol te spelen, zou kunnen
worden geopperd dat academici, vanuit de kennis die ze bezit-

mogelijkheden die worden geboden om via de aandacht voor
erfgoed ook de lokale geschiedenis terug als (academisch erkend) onderzoeksdomein naar voor te schuiven, om dit te koppelen aan de groeiende interesse vanwege de brede bevolking
voor het verleden, en om wat dit betreft ruimere projecten op

ten, een coachende rol in het uitdenken, opzetten, begeleiden
en evalueren van projecten waarin op kritische wijze, en met
respect voor de historische methodologie, historische onder-

te starten waarbij zowel academische historici als amateurgeschiedkundigen participeren. Bovendien biedt deze dubbele

werpen worden bestudeerd, belicht en toegankelijk gemaakt
voor een groter publiek.

koppeling mogelijk een antwoord op de vragen die in de toekomst vanuit de overheid aan het fundamenteel historisch

Projecten waarin een actieve samenwerking met enerzijds lo-

onderzoek zullen worden gesteld.

kale geInteresseerden en anderzijds met die door de overheid
erkende of aangestuurde instellingen (of in een meer recent
jargon: `instrumenten' en `expertisekernen') die voldoende kri-

EEN GROEIENDE INTERESSE BIJ HET GROTE PUBLIEK
VOOR ERFGOED EN GESCHIEDENIS

tische massa bezitten om dergelijke projecten te begeleiden,
centraal staat. Dergelijke projecten, die in feite een analoge

De aandacht voor het verleden is in Vlaanderen, net zoals in

opzet vertonen als de opbouwwerkprojecten in de socio-cul-

een aantal andere West-Europese regio's en landen, wijdver-

turele sector — en met enige verbeelding zelfs als opbouw-

breid, getuige bijvoorbeeld de vele heemkundige, volkskundi-

werkprojecten kunnen worden gekarakteriseerd (cf. infra) 8 —

kunnen leiden tot meer historisch bewustzijn, tot een
(symbolisch of narratief) rijkere omgeving en een betere kennis van het verleden, hoofddoelstellingen die door alien worden nagestreefd.

ten, vormt een gedeeiteiijke emanatie van wat erfgoed in essentie vormt, met name dat wat uit het verieden is overgeleverd.Tegeiijkertijd is het ook erfgoed ais constructie, gedragen
door een groep of gemeenschap. Geschiedschrijving is een reconstructie van historische gebeurtenissen op basis van bronnen die (ook ais) erfgoed(werk) kunnen worden beschouwd.
Amateurhistorici die zich met lokale geschiedenis bezig houden, bestuderen 'hun' lokaal erfgoed; de betrokkenheid is groot
precies omdat er (meestal) een (emotionele) band aanwezig is
tussen het studieobject, de bron, en diegene die bestudeert.
Ook academische historici hebben veel aandacht gehad voor
de lokale geschiedenis in/van Vlaanderen; de thema's en invaishoeken die ze hierbij hanteerden, waren dikwijls beInvioed
door internationale tendensen in de historiografie. Kenmerkend voor de studies die hiervan het resultaat vormden, is, logischerwijs, hun wetenschappelijk, en dus moeilijk en complex
en niet op een ruim publiek gericht, taalgebruik en opzet. De
probleemstelling verwijst vooral naar wetenschappelijke de-

Foto genomen tijdens OpenMonumentendag Junior in Zwalm:
dhr. Freddy Coussens geeft een toelichting aan de schoolkinderen
over de geschiedenis van het trein- en tramverkeer.
Foto: Johan Vandendriessche

... MET DE DREIGING VAN EEN GROTER WORDENDE
KLOOF TUSSEN HET PUBLIEK EN DE ACADEMISCHE
WERELD
Het brede publiek heeft, wat het verieden betreft, dikwijls een
sterke interesse voor de lokale geschiedenis — dewelke kan
gaan van de geschiedenis van een instelling, een dorp,een wijk
of plaats, over de reconstructie van familiestambomen en -geschiedenissen, tot het oprakelen van vechtpartijen in lokale
tavernes, het beschrijven van conflicten en processen, of het
weergeven van het doen en laten van plaatselijke pastoors. Dit
beantwoordt aan het beeld dat men krijgt wanneer men de
artikels van de vele heem- en volkskundige kringen doorbladert. De relatie tussen de auteurs van deze artikels en hun studieobject (en tussen de lezers en het studieobject!), is er vaak
een van (emotionele) betrokkenheid. Ze bestuderen 'hun' verleden,'hun'familie,'hun' instellingen in de meest`nabije'vorm.
Deze publicaties hebben gemeen — en dit is geen kritiek — dat

batten; minder naar maatschappelijke. De geproduceerde kennis biijft aldus grotendeels opgesioten binnen het academische milieu, daar waar er nochtans een publiek bestaat dat
gelnteresseerd is in de materie.9
Deze situatie lijkt niet echt te verbeteren, integendeel. Hoewel
er steeds meer universitair geschooide historici afstuderen
(die zich dikwijls nooit in lokale geschiedenis hebben kunnen
verdiepen), lijken de academische kennis en vaardigheden nog
steeds niet door te stromen. Bovendien richt de aandacht van
academici zich in vergelijking tot vroeger steeds minder op
lokale geschiedenis en wordt er minder door dezelfden in
lokale' tijdschriften gepubliceerd — de druk zich exciusief te
focussen op ISI-tijdschriften, waarin lokale onderwerpen weinig kans maken (behalve dan wanneer bijvoorbeeld 'de stad'
als lokaal studieobject fungeert), en de verminderende aandacht voor deze lokale tijdschriften bij academische carriereopbouw (een vicieuze cirkel), zal hiervan niet vreemd zijn. De
klooftussen academische kennis enerzijds en de kennis bij het
grote publiek van het verleden anderzijds wordt hierdoor bestendigd (of zeifs verder vergroot — merk op dat ook andere
factoren hier een rol spelen), daar waar precies de laatste speler een nooit eerder geziene interesse voor dit verleden blijkt
te hebben.1°

ze weinig problematiserend en kritisch zijn en dat de ruimere
context meestal buiten beschouwing blijft — hetgeen een lo-

EEN VOORBEELD UIT GROOT-BRITANNIE

gisch gevolg is van de contextuele wording van dergeiijke arti-

Deze situatie is gelijkaardig voor andere Europese landen,

kels; lokale amateurhistorici worden bovendien geconfron-

maar er zijn eveneens verschillen te onderscheiden, en andere

teerd met het feit dat de bronnen voor hen te moeilijk,

tradities hebben zich ontwikkeld. Engeland is wat dit betreft

onleesbaar, onvindbaar biijken (publicaties waarin bijvoorbeeld middeleeuwse, Latijnse bronnen aan bod komen, zijn

een mooi voorbeeld: verschillende universiteiten bieden reeds
jarenlang een masteropleiding local history aan, en meer re-

beperkt). Dit studieobject, het lokale verleden in al zijn facet-

cent zijn daar masters in erfgoed en publieksgeschiedenis bij-

gekomen." Recent werd daar ook een groots participatief project opgestart, het zogenaamde Englands Past for Everyone,
dat `erfgoedstudie' relateert aan lokale geschiedenis, en dat als
bedoeling heeft academici en lokale (amateur)historici samen
te brengen en te laten samenwerken. Dit project beoogt de
publicatie van verschillende paperbacks, het maken van een of
meerdere interactieve websites, het ontwikkelen van schoolprojecten, en dergelijke meer. 12 De samenwerking biedt academische historici de mogelijkheid om het kritisch-historisch en
problematiserend karakter — indien nodig — te verzekeren, daar
waar ze tegelijkertijd zorgen voor methodologische en inhoudelijke begeleiding. De brede basisparticipatie garandeert anderzijds in het voorzien van een massa gegevens waarvan de
onderzoekers gebruik kunnen maken, en die ze op eigen houtje niet kunnen verzamelen.
Bijkomend wordt de historische interesse bij de deelnemers
aangescherpt en wordt de inhoud van het onderzoek werkelijk
opengetrokken naar het grootst mogelijke publiek toe.' 3

ken met Englands Past for Everyone zijn onbestaande.
De eigen ervaring leert nochtans dat dergelijke projecten,
gericht op lokale geschiedenis en met actieve medewerking
van de vermelde spelers, verrijkend zijn op alle vlakken en het
historisch bewustzijn bij de niet-professionele participanten
aanscherpen.14 Keerzijde van de medaille is wel dat dit een
enorme investering vraagt precies van diegenen die begeleiden, met name de erfgoedwerkers en de academici. Proces,
opzet en doelstellingen dienen goed te worden uitgetekend,
het actief werken (`onderzoeken') met niet-professionelen
vergt intensieve begeleiding, en regelmatige bijsturing is vereist. Dergelijke projecten zijn als het ware opbouwwerkprojecten, die dan gericht zijn niet zozeer op de verandering van
sociale structuren, componenten of mentaliteiten, maar wel
op de ontwikkeling van een historisch-kritisch bewustzijn, en
op het verruimen van de kennis van het verleden bij het grote
publiek.

UITSMIJTER: HOE HET FUNDAMENTEEL HISTORISCH
ONDERZOEK TE VRIJWAREN EN TE VERZEKEREN
Recent werd, tijdens een colloquium van de Vlaamse Raad
voor Wetenschapsbeleid, door prof. Koenraad Debackere (in
een overigens boeiende en genuanceerde presentatie) de
vraag gesteld of met betrekking tot het fundamenteel (of nietgericht) onderzoek in Vlaanderen, geen nieuwe criteria voor
honorering moeten worden ingevoerd. Meer specifiek werd
gesteld dat het criterium `relevantie' de mogelijkheid kon bieden om niet-gericht onderzoek op een waardevoller manier in
te bedden in de actuele samenleving. 15 Met name die wetenschappen die zich in het domein der`Letteren' bevinden, zullen
zich, indien `relevantie' inderdaad als criterium zou worden gehanteerd, de vraag moeten stellen op welke wijze hun onderzoek inderdaad 'relevant' is. Wat de historische wetenschap
betreft, is dit niet zo eenvoudig — zeker voor diegenen die het
doorgedreven postmodernistisch relativisme aanhangen, lijkt
het niet evident om de `relevantie' van hun onderzoek te gaan
Foto van de historische Paardenommegang in de parochie
Rozebeke. In juli werd deze Ommegang gekoppeld aan de viering
van het goo-jarige bestaan van Rozebeke. Foto: Frans Verlaeckt

aantonen ... De hierboven beschreven voorzet tot samenwerking tussen de erfgoedsector, de academische historici en het
grote publiek lijkt deze vraagstelling zonder probleem te kunnen counteren. Bovendien bieden dergelijke projecten, wanneer historiciteit, kritische methode en complexiteit als cen-

EN WAT IN VLAANDEREN: LOKALE GESCHIEDSCHRIJVING ALS ACADEMISCH ONDERSTEUND EN MAATSCHAPPELIJK GEINTEGREERD OPBOUWWERKPROJECT?

trale aandachtspunten worden gehanteerd, de mogelijkheid
om iedereen te overtuigen van de noodzaak van diepgaand

De vraag kan worden gesteld of soortgelijke projecten ook in

neer iedereen de complexiteit van het verleden erkent, en de

Vlaanderen geen kans moeten krijgen, precies omdat ze de

problematiek van het kritisch omgaan met de bronnen en met

mogelijkheid bieden tot voordelen voor alle deelnemers: de

erfgoed ervaart, zal niemand zich nog de vraag stellen waartoe fundamenteel onderzoek moet leiden.16

academici, de erfgoedsector, de geInteresseerden die actief
wensen mee te werken, en ten slotte het grote publiek.
Ca,

,

26

fundamenteel wetenschappelijk historisch onderzoek. Wan-

Samenwerking tussen de erfgoedsector en academici is niet
nieuw (en levert mooie resultaten), doch projecten te vergelij-

1 Dr. Walter Ysebaert is als FWO postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de VUB, en als wetenschappelijk medewerker aan de ULB. Hij is tevens voorzitter van de
lokale cultuurraad in Zwalm — het historisch project dat door deze cultuurraad werd uitgewerkt naar aanleiding van Open Monumentendag 2oo8-Junior werd door
de Vlaamse administratie gehonoreerd als `voorbeeldprojecf.
2

Cf. in dit verband, naast de polemische opiniestukken van o.a. Bert Demunck, Bjorn Rzoska, Marc Jacobs, Eric Aerts of Pascal Gielen in De Standaard (DS 21.04.2006,
24.04.2006, 25.04.2006,12.04.2008) de meer uitgediepte doch kritische behandeling in: PASCAL GIELEN & Run: LAERMANS, Cultureel Coed. Over het (nieuwe) erfgoedre-

giem. Tielt, Lannoo, 2005, of:

PASCAL GIELEN,

De onbereikbare binnenkant van het verleden. Tielt, Lannoo, 2007. Minder polemiserend en meer genuanceerd is

WILLEM

FRuHoEE:Cultureel erfgoed, cultuurbeleid en culturele dynamiekt,faro I tijdschrift over cultureel erfgoed,i (2008)1, p.6-13.
3 Gebaseerd op archiefwerk door tientallen amateur- en geschoolde historici die vooral in hun vrije tijd aan deze publicaties werken — en tegelijkertijd soms waardevoile (digitale) databases opbouwen.
4 Cf. bijvoorbeeld het jaarlijkse Historia Mundi-gebeuren (www.historiamundi.be ), of de recente re-enactment/viering rond de Slag van Oudenaarde in 1708, die
tienduizenden geInteresseerden lokte.
5 Heel wat universitair geschoolde historici en cultuurwetenschappers werken reeds in de brede erfgoedsector, of verdiepen zich, naast hun `nadere' professionele
bezigheden, in lokaal en heemkundig archiefwerk. De groep van `academische historici' die hier en verder wordt beoogd, zijn diegenen die op professionele en onderzoeksmatige wijze bezig zijn met het verleden, hetzij binnen het hoger/universitair onderwijs, hetzij binnen archief- of andere instellingen.
6 Cf. bijvoorbeeld het academisch colloquium in Sint-Lievens-Houtem n.a.v. de herdenking van de Livinusprocessie in 2007: `De processie. Heiligenverering en yolksvermaak in middeleeuws Vlaanderen. Livinus en de Sint-Lievensprocessie van Gent naar Sint-Lievens-Houtem', of het vierdaags (l) Einhard-symposium georganiseerd in Seligenstadt (24-27 september 2008); beide waren gericht op een groot publiek, maar programmeerden academici als sprekers.
7 De toenemende nadruk op het belang van internationale publicaties dreigt deze kloof in de toekomst alleen maar te vergroten; cf. JOHN BECKET:Local History, Family
History and the VCH: New Directions for the Twenty - First Century', Marc Fitch Lecture Delivered at the Clore Management Centre, Birkbeck, London, 26 September

2006, www.englandspastforeveryone.org.uk/resources/assets/T/The Marc Fitch Lecture 522.pdf.
8 In dit verband kan worden opgemerkt dat de tendens om opbouwwerkprojecten te organiseren waarbij een historische invalshoek centraal staat, ondertussen lijkt
te zijn stilgevallen.
9 De bijzonder waardevolle reeks onder redactie van J. ART al M. BOONE et al., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente. Gent, Universiteit Gent,1993-2003, 5 vol.,
vormt hiervan een voorbeeld: ze veronderstelt toegang tot de bronnen — een moeilijke stap voor diegenen die zich met lokale geschiedenis bezig houden. Ook de
`betere' elektronische databanken dreigen exclusief voor een academisch milieu toegankelijk te (zullen) zijn.
10 Cf. de cijfers wat cultuur- (en erfgoed-) participatie betreft in R. LAERMANS (red.), Cultuurkijker. Cultuurparticipatie in meervoud. Leuven, De Boeck, 2007, 318p. (vooral de
pp's 79 - 265), of voor Nederland: F. HUYSMANS & J. DE HAAN, Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. Het culturele draagvlak

deel 7. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007, 289p. (online raadpleegbaar). De commerciele markt daarentegen lijkt wel degelijk in te spelen op deze
interesse, maar de interesse is dan in de eerste plaats financieel-economisch (en dit is legitiem), niet maatschappelijk, en dit laatste is de focus van bovenstaande
bijdrage.
11 Waardevolle master- of postgraduate-opleidingen in lokale of regionale geschiedenis vind je o.a. aan de Universiteit van Leicester (School of Historical Studies, MA

in English Local History), de Universiteit van Oxford (Department for Continuing Education, MSc in English Local History) of de Universiteit van Lancaster (Department of History, MA in Local and Regional History); opleidingen in publieksgeschiedenis en/of erfgoedmanagement worden reeds aan meerdere Engelse universiteiten aangeboden. Wat de opleiding in lokale Engelse geschiedenis betreft, mag de invloed van prof. William George Hoskins hier zeker niet uit het oog worden
verloren.
12

Cf. www.englandspastforeveryone.org.uk/home.

13 Hoewel sterk onderzoeksgericht bezit het Nederlandse NWO-programma Culturele Dynamiek eveneens de potentie om de mogelijkheden van lokale geschiedenis'
binnen de bredere erfgoed-context te integreren en uit te diepen, doch dit zal pas in de komende jaren blijken.
14 Ondergetekende was betrokken bij het project 'De grote en de kleine geschiedenis van de Kassel', en verantwoordelijk voor het opzetten van lokale initiatieven gericht op lokale geschiedenis, maar waarbij hen of meerdere academici actief werden betrokken. In de verschillende bijdragen in B. DE NIL & B. DE WILDE (red.), Het ge-

heugen van een stadswijk. Gent, Masereelfonds, 2008, 79p. worden, naar aanleiding van het project 'Memory on/off' en de eraan gerelateerde studiedag, analoge
suggesties geformuleerd die verwijzen naar een geIntegreerde projectwerking waarbij bewoners, kunstenaars, academici en beleidsmensen worden betrokken.
15 K. DEBACKERE, `Niet-gericht onderzoek inbedden: relevantie als criterium', Bouwen aan duurzame welvaart en welzijn in Vlaanderen. VRWB-colloquium, 13 oktober
2008.
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16 Ook in dit verband kan worden gewezen op mogelijke parallellen in het reeds vermelde Nederlandse Culturele Dynamiek-programme.

`WESTHOEK verbeeldt' I Tine Simoens en Liesbeth Thiers'

--> Een buitenbeentje onder de beeldbanken
Met de opkomst van digitaliseringsprojecten en onlinedatabanken aan het begin van de 21 e eeuw gingen meerdere instellingen, erfgoedcellen, ... van start met hun eigen databank met
historisch beeldmateriaal. Heuvelland was in 2004 dus zeker
niet de eerste, maar waarschijnlijk wet de kleinste speler in het
veld. `HEUVELLAND verbeeldt' was ook door de specifieke manier van werken een ietwat vreemde speler. De aanpak was immers zeer pragmatisch: dorpsbewoners gaan bij andere dorpsbewoners op zoek naar potentieel waardevol beeldmateriaal,
digitaliseren het met een huffs-, tuin- en keukenscanner en voegen zelfeen beschrijving toe. Beelden en beschrijvingen worden
quasi onmiddellijk publiek toegankelijk gemaakt via een website. Vrijwilligers aan de slag met IT en hun eigen erfgoed: de
combinatie bleek een succesformule te zijn.
Vanaf 2005 werd `HEUVELLAND verbeeldt' in de schoot van
het jonge intergemeentelijke samenwerkingsverband CO,
uitgebreid naar Mesen, leper, Poperinge,Vleteren, LangemarkPoelkapelle en Zonnebeke. Het project `HEUVELLAND verbeeldt' werd `WESTHOEK verbeeldt'. Dankzij een driejarige
projectsubsidie voor ontwikkelingsgerichte erfgoedprojecten
werden twee projectcoordinatoren voltijds in dienst genomen. Het doel van het project was drieledig: de creatie van
een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal, het uitbouwen van een duurzaam vrijwilligersnetwerk
en het onderzoeken van de mogelijkheden en beperkingen
van een regionale erfgoedconvenant. De gemeentebesturen
waren bijgevolg, samen met de bewoners van de regio, een
prioritaire doelgroep. De dorpsbewoners werden aangespro-

REGIONALE WERKING MET EEN LOKALE TOETS
De Heuvellandse manier van werken werd aangepast aan de
regio. Per gemeente werd een vast traject doorlopen waarbij in
een eerste intensieve fase van acht a twaalf maanden in elke
gemeente de werking werd gestart en uitgebouwd. Vrijwilligers werden gezocht via een wervingscampagne en informatieavonden in hun buurt. Vervolgens kregen ze een opleiding
via een lessenreeks en een uitgebreide handleiding. Alle aspecten van de werking kwamen hierin aan bod: wat is particulier beeldmateriaal met een publieke waarde? Waarom is het
belangrijk dergelijke beelden te bewaren en de informatie erbij te noteren? Hoe kan ik een beeld op een kwaliteitsvolle manier scannen? Hoe werkt de databank? Welke beschrijving kan
ik aan een beeld geven? Enzoverder.
Onmiddellijk daarna gingen de vrijwilligers aan de slag, ze
werden persoonlijk en als groep begeleid door de projectcoordinatoren. Geleidelijk aan kwam het eerste beeldmateriaal
van hun eigen dorp online op de site, de vrijwilligers werden
stilaan in hun eigen gemeenschap gekend en herkend als
beeldbankmedewerkers. Niet alleen werden de beelden toegankelijk gemaakt op de site, er werd ook per dorp gezocht
naar een manier om het vele opzoekingswerk ter plekke te tonen via wandelroutes, tentoonstellingen, diapresentaties, ...
Op het einde van dit intensieve traject is een groot aantal beelden uit fotoalbums, koekendozen en prive-archieven van onder het stof gehaald, gescand, bewaard in een virtueel streekarchief en met de bijhorende informatie 24 uur op 24
toegankelijk via het internet. De vrijwilligersgroep is ondertus-

ken als eigenaar van bedreigd erfgoed, potentiele vrijwilliger
en burger met interesse voor het verleden. De werking van
`WESTHOEK verbeeldt' leende er zich bovendien uitstekend
toe om in te spelen op de dynamiek tussen oude en jonge generaties en de band met uitgeweken regiobewoners aan te
halen.
Erfgoedcel leper was van bij de start nauw bij het project betrokken en ondersteunde financieel ook de uitwerking van
laagdrempelige en creatieve ontsluitingsinitiatieven. De in
Heuvelland opgebouwde expertise was een goede basis om
van te vertrekken en de missie van het project werd als volgt
omschreven: — WESTHOEK verbeeldt' is een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de
zuidelijke Westhoek dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten."

Op de foto poseert de naoorlogse toneelvereniging Die Speelghesellen tijdens een repetitie begin jaren 195o. Privecollectie,
`WESTHOEK verbeeldt'

I\J
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--> Een groot onweer zorgde er in 7963 voor dat de Brugseweg in
Poelkapelle volledig blank stond. Privecollectie,
WESTHOEK verbeeldt'

sen voldoende sterk om op eigen benen te staan en meer verantwoordelijkheden op te nemen: de eindredactie op de beschrijvingen, het beheer van de commentaren op de site en
het `verbeeldt'-mailadres, het voorzitten van de vrijwilligersvergadering, ... De `verbeeldt'-werking wordt vervolgens doorgegeven aan een of meerdere lokale coordinatoren en is nu
structureel ingebed in de gemeentelijke werking rond cultureel erfgoed. Dit vaste traject werd toegepast op maat van elke
participerende gemeente en in de loop van de jaren gradueel
verbeterd.

Het bewaken van de link met het eigen erfgoed, de inbedding
in de lokale dorpsgemeenschap en het voorzien van mogelijkheden tot profilering van de eigen gemeente zijn kritische
succesfactoren. De soms zeer prominent aanwezige dorps- of
gemeentereflex zou het project anders van bij de aanvang
kunnen hypothekeren.
Dit betekent geenszins dat het een werking a la carte wordt,
wel integendeel: het belang van een regionaal kader met een
identieke, herkenbare manier van werken over de verschillende gemeenten heen, wordt door alle betrokkenen als een
meerwaarde ervaren.

VRIJWILLIGE & PROFESSIONELE INZET
`WESTHOEK verbeeldt' kent een doorgedreven vrijwilligerswerking waarbij alle aspecten van de workflow door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Na de opleiding gaan ze als
een would-be erfgoeddetective op zoek naar potentieel waardevol beeldmateriaal. Aan de hand van selectiecriteria, die
samen met hen opgesteld werden, bepalen ze zelf of de oude
foto, prentbriefkaart, affiche, ... opgenomen kan worden in de
beeldbank.Vervolgens digitaliseren ze het beeldmateriaal met
een scanner, plaatsen het in de databank en voegen een be-

Aan een regionale werking zijn grote voordelen verbonden: ie-

schrijving toe. Een vrijwilliger-redacteur leest de beschrijving
na en plaatst het beeld online. De vrijwillige medewerker kiest
hierbij zelf wat hij doet, wanneer of waar het hem het beste
uitkomt en hoever zijn of haar engagement reikt. De meeste
taken worden individueel gedaan, maar binnen elke gemeente
is er regelmatig overleg. Dit kan zijn in de vorm van een vergadering, maar evengoed als een werksessie waarbij in groep

dereen werkt op een uniforme manier, het project is herkenbaar in de omliggende gemeenten, ervaringen kunnen wor-

aan computers gewerkt wordt. De vrijwilligers vormen per
dorp een klein team, per gemeente een (h)echte groep en over

den uitgewisseld en kosten gedeeld.Toch moet een methodiek
op maat van de regio rekening houden met de eigenheid van
elke gemeente of zelfs elk dorp.
Dit werd bij `WESTHOEK verbeeldt' van bij de start ingebouwd
in de manier van werken en uit zich onder meer in een getrapt

de hele regio een gemeenschap van actieve, geengageerde
mensen die vanuit eenzelfde interesse samen een uniek erf-

Watouse kinderen maken uitbundig het V-teken op de jeep van
een Engelse sergeant in de bevrijdingsdagen van september 1944.
Privecollectie,'WESTHOEK verbeeldt'

vrijwilligersnetwerk en in de communicatie. Zo werd bij de
aanvang van het project gekozen voor een huisstijl met een
eigen kleuraccent, logo en website per gemeente. Elke gemeente heeft haar eigen werking (en is er ook verantwoordelijk voor), bijvoorbeeld `VLETEREN verbeeldt' of `ZONNEBEKE
verbeeldt', maar is ook duidelijk herkenbaar als een onderdeel
van het overkoepelende `WESTHOEK verbeeldt'. Bij de communicatie wordt bij de keuze van het beeldmateriaal ook gestreefd naar een thematisch en geografisch divers aanbod. Op
een affiche staat dan bijvoorbeeld een prentbriefkaart van de
wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in Poelkapelle in
combinatie met een klasfoto uit de Madonna, een sfeerbeeld
van een processie in Sint-Juliaan en een foto van de smid aan
het werk in Langemark of het volkscafe in Bikschote. 2

Enkele geinteresseerden tijdens de opleiding die voorzien werd in
elke deelnemende gemeente. Foto: WESTHOEK verbeeldt'

Bewoners van de Provense wijk 1 Speelhof beelden hun muzikale
kunsten uit rond het jaar 7900.Vooraan links `Pietje Platje; die
met een hondenspan rondging om vodden en beenderen op te
halen. Privecollectie,'WESTHOEK verbeeldt'

goedproject realiseren. In de regio is er ook een overkoepelend
overleg van `verbeeldt-vrijwilligers om informatie uit te wisselen, gezamenlijk knelpunten weg te werken, afspraken te
maken over de praktische werking, ... Via deze overkoepelende
vergadering en hun lokale coordinatoren worden de `verbeeldt'-vrijwilligers bij beslissingen betrokken en wordt bovendien hun stem over het Iokaal en regionaal cultureel-erfgoedbeleid vlugger gehoord.
De medewerkers hebben niet alleen aandacht voor de waarde
van hun eigen erfgoed, ze dragen er ook zorg voor en bewaren
het voor de toekomst. Dit is een eerste aspect van hun engagement naar de lokale gemeenschap. Door intensief contacten
te leggen in hun gemeente, halen ze echter niet alleen de banden tussen mensen en hun erfgoed aan, maar ook die tussen
de mensen onderling. Een foto kan de trigger zijn van een gemeenschappelijk verleden, het ophalen van unieke, vaak ongekende anekdotes, een verdwenen Ievensstijl. Het sociale aspect van deze manier van werken valt niet te onderschatten.
De `WESTHOEK verbeeldt'-medewerkers halen zelf aan dat
hun interesse en luisterend oor enorm geapprecieerd worden
door de schenkers van het materiaal. De voldoening en appreciatie vanuit hun eigen dorpsgemeenschap werken voor hen
vaak als een microbe.
Er zijn niet alleen vrijwilligers bij (WESTHOEK verbeeldt' betrokken. Ook archivarissen, cultuurbeleidscoordinatoren en
politici van de zeven gemeenten delen dezelfde bezorgdheid
over het voortbestaan van particuliere beeldcollecties. Hun

bevorderen van de groepsdynamiek. Vrijwilligers en professionelen werken complementair en nemen elk duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden op om eenzelfde doel te realiseren. Er wordt in de gemeenten ook het initiatief genomen om
de vrijwilligers te bedanken, bijvoorbeeld met een uitstap of
een (jaarlijkse) ( beeldbankbarbecue'. Morele steun door aan-

Twee voor de oorlog gevluchte kinderen uit Zillebeke poseren in
7978 verkleed als Australische militair en Amerikaanse verpleegster in het militair hospitaal van Abbeville. Silvere Frimout werd er
verzorgd en was algauw het troetelkind van het personeel.
Privecollectie,WESTHOEK verbeeldt'

databank en website, ... met andere woorden het overkoepelend kader waarbinnen wordt gewerkt, wordt voor de hele
CO,-regio uitgewerkt en voorzien. Verder wordt ook gezocht

wezigheid op de vergaderingen en beeldbankorganisaties of

naar manieren om de werking zo efficient mogelijk te laten

het uitnodigen van de `verbeeldt'-vrijwilligers op een opening

verlopen, met een minimale inspanning van vrijwillige en pro-

van een gemeentelijk initiatief is er zeker ook. Hier is er een

fessionele medewerkers. Er worden inhoudelijke en praktische

belangrijke rol weggelegd voor de lokale beleidsmakers.

hulpmiddelen gezocht en uitgedacht. Sinds midden 2008
wordt zo bijvoorbeeld het systeem van google docs gebruikt
voor het bijhouden van verslagen en het actueel houden van

De professionele omkadering in de gemeente wordt aangevuld met een regionale ondersteuning en coordinatie door de
projectco6rdinatoren. Het opvolgen van evoluties op het gebied van IT, databanken, metadata, standaarden voor digitalisering, auteurs-, privacy- en vrijwilligerswetgeving hoeft zo

vrijwilligerslijsten. Per `verbeeldt'-groep werd ook een gmailadres aangemaakt en foto's van `verbeeldt'-organisaties
komen via Picasa-fotoalbums op het internet. 3 Regionale com-

niet door elke lokale coordinator afzonderlijk verricht te wor-

municatie, de overkoepelende ANESTHOEK verbeeldt'-verga-

den. Handleiding, vrijwilligersverzekering, afsprakennota, bad-

deringen en een bedankje onder de vorm van een jaarlijkse

ges, communicatiemiddelen, registratiefiches, onderhoud van

nieuwjaarsreceptie worden ook voorzien. Dit laatste evene-
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engagement, een wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking verzekeren de continuIteit van het project. De lokale coordinatoren staan onder meer in voor de volgende zaken: het organiseren van overleg, de logistieke en financiele
ondersteuning, de coordinatie van de vrijwilligersgroep en het

Maria Vanneste, uiterst links, poseert met drie vriendinnen in de
pas vernieuwde bakkerswinkel van haar vader in Abele (Poperinge) tijdens het interbellum. Privecollectie,WESTHOEK
verbeeldt'

ment is eveneens een uitgelezen moment om alle betrokke-

spireren door het materiaal uit de beeldbank. Het resultaat

nen (vrijwilligers, professionelen en beleidsmakers) uit de verschillende gemeenten met elkaar in contact te brengen.
De flexibele manier van werken binnen `WESTHOEK verbeeldt',

van deze opdracht was te zien in een tentoonstelling.
Regionale communicatie is er uiteraard ook, onder meer in de
vorm van een wedstrijd in de landschapskrant van het Regio-

waarbij zowel voor vrijwillige als professionele medewerkers
een kader wordt gecreeerd waarbinnen ze zelf bepalen hoever
hun inzet reikt, is duidelijk een methodiek op maat van mensen.

naal Landschap West-Vlaamse Heuvels, waarbij mensen uitgedaagd werden een plek op een oud beeld te herkennen en er

CREATI EVE I NTERACTI EVE ONTSLU ITI NG
Er wordt niet alleen van de vrijwilligers een actieve bijdrage
gevraagd bij het maken van een virtueel archief van hun eigen
dorp, ook andere geInteresseerden worden — waar mogelijk —
betrokken bij het vullen van de beeldbank en het stofferen van
de beschrijvingen. Al dan niet uitgeweken dorpsbewoners
kunnen dit op velerlei manieren doen. In eerste instantie stellen ze hun privecollectie ter beschikking van de medewerkers,
zodat het materiaal gedigitaliseerd kan worden. Verder kun-

als bewijs zelf een foto te gaan nemen. In september 2008
werd over de zeven gemeenten een grote broodzakkenactie
georganiseerd. Een maand lang kregen de bewoners van de
regio het brood bij hun bakker in een van de zeven `WESTHOEK
verbeeldt'-broodzakken. Tegelijkertijd liep er een wedstrijd op
de website www.westhoekverbeeldt.be met als prijs een hoeveontbijt. De bedoeling van deze actie was niet alleen het in de
kijker zetten van het project en de website, er was ook een oproep naar nieuwe vrijwilligers. Voor de bestaande medewerkers was het ook een ruggensteuntje om er, na de wat kalmere
zomer, opnieuw in te vliegen.

nen ze de noodzakelijke informatie leveren bij hun eigen en
ander beeldmateriaal. Op de website is er ook een functie
voorzien waarbij de bezoekers hun commentaar kunnen toevoegen. Dit levert vaak bijkomende nuttige informatie op zoals namen van gebouwen, plaatsen, uitleg bij evenementen,
maar soms vertelt iemand er ook zijn persoonlijke verhaal of
een sappige anekdote. Ter plekke worden in de dorpen ook
kleine tentoonstellingen, diapresentaties enzovoort georganiseerd, waarbij telkens de mogelijkheid wordt geboden aan de
bezoekers om zelf hun steentje bij te dragen: vroegere klas- en
dorpsgenoten worden herkend, namen worden genoteerd bij
de groepsfoto's, herinneringen worden opgehaald en verhalen
worden opgetekend. Verder wordt er aansluiting gezocht bij
bestaande initiatieven: bij een kaartavond van de OKRA kunnen zo bijvoorbeeld uitvergrote foto's verspreid worden of bij
een organisatie als Vlaanderen Feestr 4 wordt een beeldbankstand bemand.
Een belangrijk uitgangspunt is dat het erfgoed leeft, dat er de
dag van vandaag mee aan de slag wordt gegaan, om er niet
alleen de waarde van in te zien maar ook om het verleden te
bewaren voor de toekomst. Dat de waarde die aan de beelden
gegeven wordt, heel divers kan zijn, kwam tot uiting in enkele
meer creatieve initiatieven waarbij met de oude foto's, affiches, prentbriefkaarten, aan de slag werd gegaan. Naar aanleiding van Erfgoeddag 2007 (thema: `Niet te schatten') werd
in twee gemeenten vanuit de beeldbank vertrokken om in het
kader van Grabbelpas-activiteiten voor kinderen rond de humoristische waarde van de beelden te werken. De bezoekers
van Erfgoeddag werden in een zoektocht rond oude humoristische beelden ook geconfronteerd met deze nieuwe interpretaties. Naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten
2008 werd aan lokale kunstenaars gevraagd zich te laten in-

Info: 0473 48 54 67

westhoekverbeeldt@co7.be

Alfiche
verspreid in de vier meest zuidelijke dorpen van leper ter
promotie van het project. Om een lokale werking te garanderen
werd de werking in leper aanvankelijk opgesplitst in drie zones

TOEKOMST
Na drie jaar werking werden vele uitdagingen overwonnen, aan
andere wordt naarstig gewerkt. Belangrijk is dat de drie vooropgestelde doelstellingen bereikt werden. Er is een regionale
beeldbank met particulier beeldmateriaal en een uitgebreid
netwerk aan enthousiaste, geengageerde erfgoedvrijwilligers.
(RESER
POPERINGE
LEPER
WITERRI

De lokale werking van `WESTHOEK verbeeldt' is verankerd in de
werking van elke gemeente of stad in de CO,-regio. Ten slotte
werd de convenant van leper bij de start van 2009 ook uitgebreid naar de regio. `WESTHOEK verbeeldt' wordt een van de
pijlers van de werking van Erfgoedcel CO,. Het project zal in de

`WESTHOEK verbeeldt'
in breedbeeld

komende maanden wel nog de nodige aanpassingen kennen. Er
wordt de komende jaren niet alleen volop ingezet op de overkoepelende coOrdinatie en ondersteuning van het vrijwilligersnetwerk en de werking rond particulier beeldmateriaal, maar
ook de waardevolle erfgoedcollecties van de actoren in de regio
laten we binnen de convenantwerking niet in de kou staan.

www.westhoekverbeeldtbe

De tijd stond ondertussen ook niet stil op digitaliserings-, databank- en websitegebied. `WESTHOEK verbeeldt' gaat hieraan
niet voorbij en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen als
dynamisch en (inter)actief project.
Wordt vervolgd!

`WESTHOEK VERBEELDT' IN BREEDBEELD
Kritische reflectie over de vorming en waarde van een cultureel-erfgoedgemeenschap rond particulier beeldmateriaal
Op 25 september 2008 werd in leper een studiedag georganiseerd rond het project `WESTHOEK verbeeldt'. Door zijn focus op
particulier beeldmateriaal en de uitgebreide vrijwilligerswerking waarop het project gebaseerd is, is het project namelijk
uniek in Vlaanderen. Opzet was om de waarde van een dergelijk project voor de erfgoedsector te laten screenen.
Externe specialisten reflecteerden vanuit hun specialisatie en invalshoek kritisch over de waarde van het project.
- vrijwilligerswerking door Fons Dierickx (voorzitter Heemkunde Vlaanderen vzw)
- intergemeentelijke samenwerking door Hilde Plas (stafmedewerker cultuur & sport, coordinator vrijetijdsbeleid VVSG)
- cultureel-erfgoedgemeenschapsvorming door dr. Marc Jacobs (co-directeur FARO vzw)
- digitale beelddatabank door Inge Van Nieuwerburgh (coordinator digitale bibliotheek — Universiteitsbibliotheek Gent)
- particulier beeldmateriaal als bron door dr. Susan Aasman (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen)
De direct betrokkenen (vrijwilligers en professionelen) werden aan het woord gelaten via vijf filmpjes. Hun persoonlijke
motivering om actief aan dit project deel te nemen, komt hierin aan bod:
- beelden en verhalen;
- dorp en regio;
- samen werken;
- bewaren voor later;
- voor en door iedereen.
Filmpjes, videoverslag en presentaties zijn te bekijken op www.westhoekverbeeldt.be en www.faronet.be .

Liesbeth Thiers (1979) is licentiate geschiedenis en is van bij de start in zoos projectcoOrdinator van `WESTHOEK verbeeldt'. Tine Slmoens (1982), een archeologe, is

2

2009

aan de slag als erfgoedcoordinator bij Erfgoedcel Col.

Madonna, Sint-Juliaan, Poelkapelle, Bikschote en Langemark zijn de vijf dorpskernen van de gemeente Langemark-Poelkapelle.

3 Zie: http://picasa.google.be .
4 Zie: www.vlaanderenfeest.be .

MA AR T20 09

sinds 2oo7 verbonden aan het project. Beiden gaan vanaf i april

`WESTHOEK verbeeldt' I Susan Aasman 1

--->

Over de voor- en nadelen van vier jongens en de achterkant van het paard

De verzameling van particulier bedreigd beeldmateriaal in de
beeldbank WESTHOEK verbeeldt' bevat een schat aan fotomateriaal dat voor historici van grote waarde kan zijn. Tenminste voor wie er oog voor heeft. De betekenis van de verzameling
prentbriefkaarten, groepsportretten, bidprentjes, familiekiekjes
en krantenfoto's laat zich pas lezen na zorgvuldig bronnenkritisch onderzoek. Op uitnodiging begon ik — een historicus
onbekend met de Westhoek — een zwerftocht door de beeldbank
om de historische waarde van dit `zwerfgoed', even kwetsbaar
als waardevol, te onderzoeken. 2
Voor een inwoner van de Westhoek is het nogal voor de hand
liggend te bedenken waar je een zwerftocht begint, namelijk
bij je eigen dorp of familie of vereniging. Maar een buitenstaander begint waarschijnlijk eerder via een thema of onderwerp. Zo begon mijn tocht met het intikken van het woord
landbouw'. Dat leverde 455 hits met foto's van Iandbouwmachines, van een stierenkeuring, van een geitenprijskamp, van
heel veel hoppepluk en van foto's die minder gemakkelijk zijn
te benoemen. Neem bijvoorbeeld het kiekje met daarop vier
kinderen op de binnenplaats van een hoeve in het gehucht
Haringe in de gemeente Poperinge. De jongen links houdt met
een touw een Jong veulen in bedwang,terwijI de anderen toekijken (HEUoo450518 - ). De beschouwer ziet vooral de achterkant van het paard. Het is kortom, een intiem en tegelijkertijd
vermakelijk portret dat een gevoel van nostalgie oproept naar
een voorbije tijd.
Is een beeld als dit — een typisch amateurkiekje: nafef, aandoenlijk en spontaan — interessant genoeg om bewaard, beschreven en toegankelijk gemaakt te worden voor een algemeen publiek? Zo ja, waarom, hoe en onder welke
voorwaarden? De cultureel antropoloog Richard Chalfen stelde al eens vast dat amateurfotografie kan worden begrepen
als een symbolische activiteit die laat zien hoe mensen de wereld om hen heen structureren. Een amateurkiekje biedt een
kans om visuele uitspraken over de werkelijkheid te analyseren. En om die uitspraken te begrijpen, moeten we volgens
Chalfen onderzoeken "how humans construct, encode, produce

and reconstruct, decode, interpret the pictorial symbol system
that underlies the content, form, and use of snapshots and home
movies." 3 Een simpel kiekje van vier kinderen en een veulen

ressant uitgangspunt omdat net beeldbanken als `WESTHOEK
verbeeldt' foto's bevatten die niet zozeer de officiele of nationale geschiedenis reflecteren, maar die opereren op het grensgebied tussen lokale en nationale geschiedenis en tussen persoonlijke herinnering en sociale geschiedenis. 4
Het paardenkiekje en al die andere afbeeldingen in de beeldbank vormen een mooie gelegenheid ervaringen van het alledaagse leven en de productie van een alledaagse cultuur te
onderzoeken. Deze `cultuur van het alledaagse', zoals de cultuursocioloog Eric Corijn het omschrijft, valt te onderzoeken
via `contrapuntische' elementen, die structuur aanbrengen:
onderbrekingen in het werkritme, feesten, momenten van bezinning, collectieve rituelen". 5 In `WESTHOEK verbeeldt' is dat
bijvoorbeeld terug te vinden in de veelvuldige opnames van de
hoppeoogst, een katholieke processie of het plaatselijke schuttersgilde. Het zijn beelden met een zekere mate van publieke
waarde en daarmee van gedeelde ervaringen. Tegelijkertijd
slippen beelden uit het priveleven erdoorheen, zoals het
fotootje van het paard.
Al die categorieen in de beeldbank kunnen worden gebruikt
als historische bron, als bewijs van wat eens was. Maar van
wat precies? Foto's zijn meer dan een mechanische reproductie van de werkelijkheid, maar een constructie van de werkelijkheid, waarvan de betekenis voortdurend verschuift: het
kost soms de nodige moeite de aanwijzingen te lezen'. Goed
kijken is niet voldoende of zoals Annette Kuhn schrijft:"A pho-

tograph can certainly throw you off the scent. You will get nowhere, for instance, by taking a magnifying glass to it to get a
closer look: you will see only patches of light and dark, an unreadable mesh of grains". 6
Een zinvolle interpretatie begint met een zinvolle vraag. Om te
onderzoeken wat nu precies wordt verbeeld in de beeldbank
van de Westhoek is het voorstel om de databank hier vanuit
onderzoekskaders te beschouwen. De Amerikaanse filmhistoricus John O'Connor introduceerde in zijn boek Image as artifact enkele handvaten voor historici die het audiovisuele beeld
als bron gebruiken. 7 Image as artifact gaat dan wel over film,
maar biedt ook aanknopingspunten voor de foto als bron. Zo
introduceert O'Connor vier algemene onderzoekskaders:
1.foto's als bewijs voor historische feiten;
2. een foto als bron voor sociale en culturele geschiedenis;

vertegenwoordigt een complexe, gelaagde manier van com-

3. een foto als representatie van (regionale) geschiedenis;

municeren waarin specifieke codes en conventies, tradities en

4. de geschiedenis van de foto als medium.

toeval zijn terug te vinden. Voor een historicus is dat een inte-

Daarbij geldt dat de vraagstelling pas dan zinvol onderzocht

1
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-3 De kinderen van landbouwer Frans Vandenbussche:
Ludo, Hugo, Lena en Luc met hun veulentje. Deze hoeve bevindt
zich in de Montefoulstraat te Haringe. De foto werd genomen in
de periode 7945-7959. Privecollectie,WESTHOEK verbeeldt'

kan worden als er eerst een fase aan voorafgaat, namelijk een
fase waarin de historicus zoveel mogelijk gegevens verzamelt
over de productie, inhoud en receptie van zijn object:
• Productie: in wat voor historische context vond de productie van de foto plaats, wie is de maker en wat zijn zijn/haar
motieven?
• lnhoud: beschrijving van de foto, inclusief thema, compositie et cetera.
• Receptie:waar werd de foto bewaard dan wel gepubliceerd,
welke bijschriften stonden erbij, wie behoorde tot het
potentiele publiek?

FASE
De Beeldbank voorziet in contextinformatie, maar de vraag is
of dat voldoende is om de eerste fase van het onderzoek uit te
voeren. Als we kijken naar de paardenfoto, levert de beeldbank
het volgende op.

Haringe: landbouwleven
beschrijving: De kinderen van landbouwer Frans Vandenbussche, Ludo, Hugo, Lena en Luc met hun veulentje. Deze
hoeve bevindt zich in de Montefoulstraat te Haringe.

gemeente: Poperinge
wijk/gehucht: Haringe
periode: 1 945 -1 959
hoofd- & subtrefwoord: Maatschappelijk leven,
Landbouw/Iandelijk leven

informatiebron: mondelinge bron
object: foto
formaat: 10,2 cm x 7,4 cm
bewaarplaats: priv_collectie
fotonummer: HEUoo4505181
Informatie uit de beeldbank'WESTHOEK verbeeldt'

De beschrijving leert ons dat het gaat om drie jongens en een
meisje, namelijk Ludo, Hugo en Luc en — half verstopt achter
het veulen — het meisje Lena. Zonder deze contextinformatie
was het veel lastiger geweest om vast te stellen of degene
achter het veulen een jongen of meisje betrof. Bovendien weten we nu dat het gaat om vier kinderen uit een gezin. De beschrijving leert ons ook dat we Kier op het erf van de boerderij
zijn
Wat opvalt aan het gedrag is dat de kinderen poseren voor de
foto: ze staan min of meer in een rechte lijn opgesteld. Tegelijkertijd is het opvallend informeel: de kinderen zijn niet echt op
hun paasbest gekleed. Twee jongens lopen zelfs op blote voeten. Dat ongedwongen poseren is een typische snapshotstijl,
een aanwijzing dat degene die de foto maakt, een bekende is.
De amateur die nu zelf zijn portret maakt en zijn gezelschap
schikt, heeft als bekende of als familielid minder professioneel gezag. Belangrijker is wellicht dat de maker zelf deel uitmaakt van het gezelschap en daarmee eerder een affectieve
kijk heeft dan een formele blik.
Niet alleen het gedrag, maar ook de compositie is typisch voor
snapshotstijl. De compositie is niet helemaal in balans. De
achterbenen van het paard zijn licht bewogen, bovendien is
het eigenaardig dat de centrale plaats van de foto, daar waar je
de belangrijkste informatie denkt aan te treffen, gevuld wordt
door het achterste van een paard. De kinderen — vaak een
hoofdonderwerp in familiefotografie — worden door het beest
aan het zicht onttrokken.
Alhoewel de foto een boerderij en een paard laat zien en daarom als 'hit' naar boven komt bij het trefwoord landbouw', is
het toch niet een echte landbouwfoto te noemen. Dit genre —
ruim vertegenwoordigd in deze beeldbank — laat meestal het
paard zien als trekkracht. Dat levert nogal eens een romantisch beeld op van een periode toen er nog geen machines waren. We zouden deze foto echter beter kunnen definieren als
een typische familiefoto, maar dan in een plattelandscontext.

De foto is dus ergens gemaakt in de periode 1945-1959, maar
een exacte datum ontbreekt. De plaats waar de foto is genomen is wel beschreven, namelijk op de hoeve van landbouwer

Over de ontvangst van de foto vind je in de beeldbank een aan-

Frans Vandenbussche, gelegen in Haringe, een gehucht in de
gemeente Poperinge. Wie de foto heeft genomen is onbekend.
Wellicht heeft de genoemde landbouwer het kiekje gemaakt:

tal aanknopingspunten. Het is een foto uit een priv_collectie,
maar of deze los in een doos lag of in een album was geplakt,
valt moeilijk vast te stellen. Er zijn meerdere foto's van dezelf-

de geschiedenis van de amateurfotografie laat zien dat het

de familie in de beeldbank opgenomen. Er is een foto van twin-

vaak de man was die het apparaat bediende. Maar zeker weten doen we het niet. Het kan natuurlijk ook de moeder zijn

tig jaar later. We treffen zus Lena wederom aan op het erf, opnieuw met een veulen, maar deze keer zien we nog drie andere

geweest, of een oom of buurman die even op bezoek was.
Technische gegevens ontbreken: het is duidelijk een zwart-

en een werknemer. De beschrijving van de kleurenfoto leest:

paarden. In plaats van haar drie broers zien we nu haar vader

witfoto, maar met wat voor camera is de foto gemaakt en is de

"landbouwer Frans Vandenbussche uit de Montfoulstraat te

foto zelf afgedrukt of in een fotocentra le? Voor een a ntwoord

Haringe is fier op zijn paarden. De witte merrie waar dochter

op deze vraag zou aanvullend onderzoek nodig zijn.

Lena voor zorgt is het moederpaard van de drie andere"

(HEUoo4505182). Die tweede foto roept de vraag op in hoeverre we het eerste kiekje als aparte bron kunnen analyseren
dan wel of we het dienen te bekijken als deel van een narratief

schuttersweide" en een stet jonge pijlenrapers. Tesamen met
de beschrijving waarin zo mogelijk alle namen zijn vermeld, is
hier sprake van een rijke bron. Zet je al deze soortgelijke por-

dat een reeks foto's omvat.

tretten op een rij, dan er ontstaat een groot familiealbum, of
beter gesteld een digitaal streekalbum dat door een gezamenIijke inspanning van de donateurs van de foto, de inzet van vrij-

TWEEDE FASE
Vooralsnog biedt de contextinformatie die de beeldbank aanlevert, interessante aanwijzingen op, maar niet voldoende
voor diepgaand onderzoek. Het kan belangrijk zijn om naast
de digitale foto ook de originele afdruk te bekijken, om naast
de voorzijde ook de achterzijde te onderzoeken. Het kan nodig
zijn de mensen op de foto of de maker te interviewen. Het is
echter afhankelijk van de gekozen vraagstelling hoeveel meer
gegevens noodzakelijk zijn.

willigers en de commentaren van de beeldbankbezoekers een
enorme verrijkte hoeveelheid materiaal oplevert. Het streekalbum bewijst: dit zijn de mensen die hier hebben gewoond en
geleefd, zo zagen ze eruit, deze sociale activiteiten waren populair. En wie wil weten hoe de toenmalige gemeentesecretaris van Elverdinge eruit zag en wat hij deed in zijn vrije tijd,typt
zijn naam in en vindt zijn gezicht terug op de groepsfoto.

,
Foto's worden graag gebruikt als bewijs voor historische feiten. Foto's en amateurfoto's in het bijzonder bieden significante, gedetailleerde en specifieke details die op andere wijze
moeilijk te verkrijgen zijn. Zoals bijvoorbeeld de foto's van een
pikbinder uit 1941 (HEUoo4504186) klaar voor gebruik of een
foto van een dorsmachine met tractor met rupsbanden uit de
jaren 195o. Interessant voor la nd bouwhistorici geInteresseerd
in de geschiedenis van de mechanisering van de landbouw.

Groepsfoto van de Elverdingse schuttersgilde anno 7960 met de
gevierde koning in de schuttersweide. Privecollectie,TVESTHOEK
verbeeldt'
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De foto van het schuttersgilde laat namelijk veel meer zien
dan alleen feitelijke informatie. Er is nog een andere betekenislaag die te maken heeft met de functie die fotografie heeft
ingenomen in de loop van de 20e eeuw, namelijk op belangrij-

ritueel voegt daarmee een extra betekenislaag toe aan de afbeelding. Het maken van een foto wordt een symbolische handeling waarmee een groep haar sociale aanzien zichtbaar

beeldbank. Neem bijvoorbeeld de foto van het Elverdingse

maakt. Daarom zijn dergelijke portretten ook interessant bin-

schuttersgilde (HEUoo85o223o), die is gemaakt rond 196o.

nen het tweede onderzoekskader: een foto als bron voor soci-

Het toont ons zo'n twintig man, inclusief de "koning van de

ale en culturele geschiedenis.
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Even gedetailleerd zijn de talloze groepsportretten in de

die viering pas compleet met een camera. De fotografie als

1

Omer Soenen uit Elverdinge poseert in 7947 bij de pikbinder. Voor
de oogst werd die volledig in orde gebracht. Privecollectie,
`WESTHOEK verbeeldt'

ke momenten kom je bij elkaar en dat moment is pas of als er
een fotograaf bij aanwezig is. Dus als er iets wordt gevierd, is

De groepsfoto is een genre met eigen sociale en culturele conventies met betrekking tot het gedrag van de afgebeelden.
Poseren voor de camera moeten we begrijpen als een performance met duidelijke regels en het is juist zo interessant te
zien hoe die regels veranderen in de loop van de 20 e eeuw. Het
bereiken van een afbeelding met daarop een zekere mate van
ongedwongenheid wordt steeds belangrijker: ze representeren wat sociologen een proces van informalisering noemen.
"Op oudere foto's kijken de mensen haast altijd ernstig en
streng. Rond de jaren '20 en `30 deed de lach pas zijn intrede —
om er nooit meer uit te verdwijnen", schrijven de sociologen
Boerdam en Oosterbaan Martinius in hun onderzoek naar familiefotografie. 8 Ook de compositie is veelzeggend: een zorgvuldig gekozen opstelling, die de onderlinge verhoudingen en
hierarchie accepteert en accentueert, verdwijnt steeds vaker in
de Zoe-eeuwse snapshotversies van het genre. 9
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de eerder genoemde foto van de
pikbinder: het felt dat de foto gemaakt wordt van die machine
heeft een betekenis die verder gaat dan de feitelijkheden van
de afbeelding. Het is een keuze van de boer die als trotse eigenaar niet alleen zijn nieuwe machine wil vastleggen, maar ook
laat zien dat hij mee gaat in het proces van modernisering. Het
kan veel verschil maken te weten wie een foto maakt van het
boerenbedrijf. In de jaren '20 van de vorige eeuw zien we bijvoorbeeld in de documentairefilm dat folkloristen graag het
platteland bezochten en daar zo goed als verdwenen volkscultuur, inclusief lokale gebruiken, wilden vastlegden. Zij hadden
daarbij meer oog voor folklore en oude landbouwmethodes
dan voor modernisering.1° De boer hanteert vaak een veel minder nostalgische visie: voor hem is het een bedrijf en is een
pikbinder een machine van de nieuwe tijd. Belangrijk is bij een
dergelijk onderzoeksperspectief dat een foto aan betekenis
wint door een nauwgezette studie naar de inhoud, en vooral
ook naar de productie en receptie van de betreffende foto.

In vrijwel alle gemeenten van de Westhoek werden kort na het
einde van de Tweede Wereldoorlog bevrijdingsoptochten gehouden. Een kleine tweehonderd foto's doen verslag van die
`bevrijdingsstoeten', die vaak even ludiek als ernstig herinneringen ophalen aan de recente geschiedenis. We zien veel zelfgebouwde tanks, Hitler komt meermalen voorbij, alsmede een

Dat het er niet al te preuts aan toe ging tijdens de oorlog kan
men afleiden uit de tekst op de kinderkoets en aan het gedrag van
de vrouw. Ook dit onderwerp kwam aan bod in de bevrijdingsstoet van 7 juli 7945 in Vlamertinge. Archief Heemkring Flambertus,'WESTHOEK verbeeldt'

Deze fotoseries — vaak gemaakt of bewaard door de plaatselijke heemkring—vertegenwoordigen een bijzondere vorm van
geschiedschrijving. Als mensen al zelf geschiedenis gaan
schrijven, uitbeelden of fotograferen is dat interessant.
Geschiedschrijving is niet het alleenrecht van de historicus, zoals de Britse historicus Raphael Samuel al stelde en we zien
inderdaad dat in de loop van de 20 e eeuw mensen, dankzij
goedkope en toegankelijk technologie, dit alleenrecht gingen
aanvechten en zelf — individueel of als groep — geschiedenis
produceerden."
En juist een herdenking — hier in de vorm van heropvoering
van de nabije geschiedenis — is een vorm van doe-het-zelfgeschiedenis die als sociale activiteit sterk is verbonden met de
identiteit van een sociale groep.' De foto's tonen ons hoe op
dat moment de nabije geschiedenis werd begrepen en welke
problemen als actueel werden ervaren. Deze fotoseries hebben daarom ook een duidelijke sociale en politieke betekenis.
En zoals de Amerikaanse historicus Gillis schrijft over dit soort
activiteiten: "the results may appear consensual when they are

in fact the product of processes of intense context, struggle, and
in some instances annihilation". 13 In dit geval maken de bronnen duidelijk hoe de publieke oorlogsverwerking op gang begon te komen met soms ook pijnlijke afrekening met foute
collaborateurs.

nagebouwd kamp Buchenwald. Verder wordt herdacht dat er

versieren. Een andere foto toont hoe twee leden van de witte

DE GESCHIEDENIS VAN DE FOTOGRAFIE ALS MEDIUM, IN
DIT GEVAL DE GESCHIEDENIS VAN PARTICULIER BEELDMATERIAAL

brigade werden gevangen genomen door de gendarmerie.

Alle foto's in de beeldbank vormen tesamen een collectie die

schaarste was, dat inwoners gedwongen tewerk werden gesteld of dat Duitse soldaten Vlaamse meisjes probeerden te

Ook is er een foto van de stoet waarop je kunt zien dat het er

als een 2oe-eeuwse culturele praktijk zelf ook een geschiedenis

niet al te preuts aan toe ging tijdens de oorlog.

vertegenwoordigt. Het laat zien hoe fotografie als medium

zich wortelde in de regio Westhoek en hoe het daar verschillende functies is gaan innemen. Dat kan varieren van de plaat-

een foto van het gezin maken. De fotograaf werd betaald met
broden in plaats van met geld." Juist in tijden van crisis bete-

selijke studiofotografen die het dorpsleven vastlegden, tot
distributie van prentbriefkaarten over de verwoestingen van
leper in de Eerste Wereldoorlog of vestiging van de `doe-het-

kent een foto veel; wat er ook gebeurt, met de foto is er een
blijvend bewijs dat men ooit bij elkaar was.

zelftraditie'. Fotografie heeft wereldwijd een enorme culturele
en sociale impact gehad binnen het publieke en het private

CONCLUSIE

domein en de beeldbank representeert deze impact op regionale schaal.
Hoe belangrijk fotografie is als een symbolische activiteit
wordt duidelijk met de gezinsfoto van een familie uit Beselare
(HEUoo65oo421). Volgens de begeleidende tekst betreft het
hier het gezin Valere Dewulf en Maria Lefevre en kinderen Germain en Marie-Therese in voile oorlogsjaren (1943). En aanvullend staat geschreven:"Veel vrouwen lieten tijdens de oorlog

De gezinsfoto uit oorlogstijd Iaat het drama zelf niet zien. Pas
in de combinatie met contextinformatie wordt de beeldbank
`WESTHOEK verbeeldt' een veelzeggend archief dat vanuit verschillende invalshoeken de geschiedenis van de streek en zijn
bewoners reflecteert. Het is een digitaal fotoalbum, dat aanzet tot eindeloos bladeren en de bezoeker uitnodigt om commentaar te geven, en op deze wijze een gemeenschap vormt.
Als collectie vertegenwoordigt het een sterk regionaal gekleurde geschiedenis van vooral publieke momenten en gebeurtenissen. Elk van de documenten individueel of in combinatie kunnen een interessant uitgangspunt vormen voor
historisch onderzoek.
Opvallend is wel dat die geschiedenis minstens vijfentwintig
jaar oud is. De recente tijd ontbreekt. Daarmee dreigt het
gevaar van een bevroren identiteit, van een voorgeschreven
representatie van wat men verwacht de geschiedenis van de
eigen streek te zijn. Het is een geschiedenis die vooral is
ged re n kt in zwart-wit- en sepia kle u re n met doorleefde, geka rtelde randjes. Meer recente gebeurtenissen worden buitengesloten: zo is er weinig aandacht voor de naoorlogse
jeugdcultuur. Een ook het leven tussen de vier muren is slechts
sporadisch aanwezig. Maar als je de potentiele interesses van
historici samenvat in de vier onderzoekskaders is een ruimere

Beselare: het gezin Valere Dewulf - Maria Lefevre en kinderen
Germain en Marie-Therese op de foto in voile oorlogsjaren (1943).
De fotograaf werd tijdens de oorlog vaak betaald met broden.
Privecollectie,WESTHOEK verbeeldt'

selectie van particulier bedreigd beeldmateriaal absoluut aanbevelenswaardig.

1 Susan AASMAN is mediahistoricus en werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen als universitair docent bij de opleidingen Geschiedenis en Kunst, Cultuur en Media
(KCM). Haar onderzoek ligt op het terrein van de geschiedenis van de amateurfilm en de plaats van de documentaire in de hedendaagse mediacultuur.
2

Als uitgangspunt heb ik een eerder onderzoek naar het gebruik van amateurfilm als regionaal-historische bron genomen. Zie: Susan

AASMAN,

Van de camera en de

ploeg. Een studie naar (amateur)film als regionaal historische bron. Groningen, RUG,1993.
3 Richard CHALFEN, Snapshot versions of life. Ohio, Popular Press of Bowling Green State,1987, p.6.
4 Patricia HOLLAND'& Jo SPENCE (ed.), Family snaps. The meanings of domestic photography. London, Virago Press,1991, p. 1 3 -1 4.
5 Zie voor dit begrip: Eric CoRliN:Een model voor cultuurproduktie van het alledaagse'. In: I. ADRIAENSSENS (red.), Alledaags is niet gewoon. Reflecties over volkscultuur en

samenleven. Brussel, Koning Boudewijnstichting,

2002,

p.171-192.

6 Annette KuHN:Remembrance'. In: Patricia HOLLAND & Jo SPENCE (ed.), Family snaps, p.17-26,18.
7 John O'CONNOR (ed.), Image as artifact. The historical analysis of film and television. Malabar, Robert E. Krieger,199o.
8 Jaap BOERDAM & Wa r n a MARTINIUS OOSTERBAAN, 'Het fotogenieke van het samenleven' (deel 1), Sociologisch Tijdschrift, 5 (1978), p.3 - 36, a ldaar 18.
9 Susan AASMAN, Ritueel van huiselijk geluk. Een cultuur-historische verkenning van de familiefilm. Amsterdam, Spinhuis/Maklu, 2004.
10 AASMAN, Van de camera en de ploeg.
11 Raphael SAMUEL, Theatres of memory (d1.1). London/New York, W.W. Norton & Co Inc,1994.
Pierre SoRLIN:Historical films as tools for historians'. In: John O ' CONNOR, Image as artifact, p.27-42.

13 J. Gin's:Memory and identity.The history of a relationship'. In: J. GILLIS (ed.), Commemorations. The politics of national identity. New Jersey, Princeton University Press,
1994.
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Een nieuwe aanpak

Het opzetten van beeldbanken en andere erfgoedinitiatieven is
tegenwoordig erg populair, maar tegelijk ook van levensnoodzakelijk belong. In Vlaanderen zijn er een aantal beeldbanken
die de stads- of gemeentegrenzen overschrilden. Zo ook 'WESTHOEK verbeeldt', een trekker in zijn soort. En dit omwille van de
talrijke, gedreven en goed georganiseerde groep van vrijwilligers
die het project uniek maakt, dit uiteraard in samenspel met een
andere groep sterk gemotiveerde en sociaal ingestelde professionelen — archivarissen, cultuurbeleidscoordinatoren en politici
van Heuvelland.

mensen die samenkomen om samen lets te realiseren zijn een
middel tegen steriele verzuring. Op psychologisch vlak geeft
vrijwilligerswerk een antwoord op problemen van vereenzaming en gebrek aan verbondenheid. Als daar nog eens bovenop de zorg voor ons erfgoed, in dit geval het zo dierbare
beeldmateriaal, centraal wordt gesteld door dit project mogen
wij ons gelukkig prijzen voor wat Kier in de Westhoek wordt
gerealiseerd.
Tijdens deze korte uiteenzetting wil ik dan ook even dieper
ingaan op een aantal facetten van dit vrijwilligerswerk.

DE NIEUWE VRIJWILLIGER

Voor velen hoeft het vrijwilligerswerk al lang niet meer
gerechtvaardigd te worden. Onmiskenbaar is de maatschappelijke en culturele ontplooiing vandaag in grote mate afhankelijk van de dagelijkse inzet van een enorm corps van vrijwilligers. Zowel het welzijnswerk als het socioculturele veld, het
jeugdwerk, de sport en het onderwijs kunnen niet meer verder

Vooreerst wil ik het even hebben over het beeld van de vrijwilliger. Doorheen de jaren is dit beeld sterk gewijzigd. Nog niet
zo lang geleden was het doodgewoon dat iemand zich voor
een lange tijd, soms een !even lang, inzette voor eenzelfde organisatie en dit in een aanvullende rol ten opzichte van de pro-

zonder de inzet van vrijwilligers. Steeds meer gaat men geloven in de onverva ngba re waarde van het `vrijwilligerswerk'.
De rol die vrijwilligerserfgoedverenigingen spelen om het
erfgoed te beschermen en over te dragen aan latere generaties, kan moeilijk overschat worden. De actieve burgers die

fessionele krachten. Voor de traditionele vrijwilliger is zijn of
haar engagement de evidentie zelf, bij wijze van kindsbeen of
in gelepeld. Deze vrijwilliger is trouw aan eenzelfde organisatie en handelt vanuit een sterk plichtsbesef.
De nieuwe vrijwilliger daarentegen zal zijn vrijwillige inbreng

deel uitmaken van deze verenigingen, zijn meestal gepassioneerde vrijwilligers. Vanuit hun engagement dragen zij bij tot
een betere samenleving. Zij helpen immers bij het conserveren
en cultiveren van het geheugen van een gemeenschap. Zij voe-

hoofdzakelijk laten bepalen door zijn persoonlijke interesse,
zal zich laten leiden door de maatschappelijke agenda, zal uitgaan van het principe van een wederkerige ruilrelatie, zal opeenvolgende en dus ook kortere engagementen opnemen en

gen meer kleur toe en bouwen mee aan een samenleving die
gebaseerd is op verantwoordelijkheidszin en democratische
waarden. Deze beweging werkt echter langs twee zijden: zo'n
engagement voor erfgoed kan immers pas groeien wanneer
burgers zich al verantwoordelijk voelen voor hun nabije en ook

zal daarenboven ook heel kritisch staan tegenover de professionelen waarmee hij moet samenwerken. De nieuwe vrijwilliger eist zijn plaats op naast de professional en niet eronder.

ruimere omgeving.
Met hun inzet bieden vrijwilligers een antwoord op maat-

Hij vormt een evenwaardige schakel binnen het gehele raderwerk van de organisatie, behoort tot de echte equipe van de

schappelijke noden en verwachtingen, een antwoord dat niet
door economische organisaties of overheidsinstanties kan

vereniging. Hij is op zoek naar een geschikte post in het verenigings- of bewegingsleven, soms met vallen en opstaan. Daarom moet vrijwilligerswerk tegenwoordig voldoende makkelijk, toegankelijk, nuttig en leuk zijn. Uiteraard dienen hierbij

worden geboden. Vanuit economisch oogpunt kan vrijwilli-

bepaalde spelregels geeerbiedigd te worden en vloeien er

gerswerk gezien worden als een productieve activiteit. Het
laat immers het verenigingsleven toe een beroep te doen op

naast rechten ook verplichtingen voort uit een dergelijk enga-

gratis productieve arbeidskracht om aldus zijn maatschappe-

gement.
De nieuwe vrijwilliger gaat meer en meer projectmatig tewerk

lijke doelstellingen te realiseren. Vanuit sociologisch oogpunt

om zichzelf meteen ook te ontwikkelen en te groeien als per-

is vrijwilligerswerk een zinvolle, op anderen gerichte activiteit.

soon. De waarderingsbehoefte en zelfrealisatie speelt een

Het biedt mensen de gelegenheid anderen te helpen, vriend-

grote rol bij de huidige vrijwilliger, die hoe langer hoe hoger

schapsbanden en sociaal kapitaal op te bouwen, aan het

opgeleid en dus deskundig is. Als het op motiveren en bijhou-

maatschappelijk debat deel te nemen, en zo meer.

den aankomt, moeten we ons daarop focussen en niet de van-

De sociale meerwaarde van het vrijwilligerswerk is duidelijk:

zelfsprekendheid van het vrijwilligerswerk vanuit het verleden

t,

MAART200 *

—> Om het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren ging in
vele dorpen een bevrijdingsstoet uit, zo ook in Langemark.
Denis Allewaert was verkleed als `ezer. Hij was ook een van de
eerste beeldbankmedewerkers in Langemark.
Privecollectie, 'WESTHOEK verbeeldt'

blijven hanteren. Het is derhalve ook zeer belangrijk om de
doelen van het project of de organisatie te laten aansluiten bij
de wensen van de vrijwilligers. Het codewoord hierbij is flexibele taakinvulling, inspelen op interesses van vrijwilligers vanuit de organisatie. Het prikkelen van vrijwilligers is de kunst!
Deze recente ontwikkeling heeft de overheid enkele jaren geleden doen besluiten vrijwilligerswerk weer aantrekkelijk te
maken. Of ze hierin zijn geslaagd, is uiteraard een andere
vraag. Het beleid hecht in ieder geval de Iaatste jaren steeds
meer waarde aan het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk, zij het voor een deel ook uit financiele overwegingen, met name het beter beheersen van haar collectieve uitgaven. Bovendien gaat het er van uit dat vrijwilligerswerk van
zeer grote betekenis is voor de burger als individu. Voor velen
geeft dit soort werk immers, net als een betaalde baan, structuur en inhoud aan een dag. Daarnaast betekent vrijwilligerswerk veelal ook een verrijking van sociale contacten, ervaring
en persoonlijke ontplooiing. Ook in Europees verband trouwens wordt vrijwilligerswerk steeds meer als belangrijk ervaren en geevalueerd.
Actief burgerschap' is de huidige verzamelnaam voor alle
oude en nieuwe vormen van vrijwillige inzet van burgers in allerlei organisaties. Actieve burgers worden ook wel `nieuwe
vrijwilligers' genoemd. Er was een tijd dat voor allerlei klusjes
een vrijwilliger werd ingeschakeld, al of niet uit bezuinigingsoverwegingen. Dit type vrijwilliger werd door de beroepskracht van toen altijd met argusogen bekeken. Men sprak dan
ook over de vrijwilliger als `onderkruiper op de arbeidsmarkt'.
Gelukkig is het tij gekeerd en is het beeld van de vrijwilliger
onmiskenbaar positief geevolueerd. Momenteel wordt de vrijwilliger dan ook beschouwd als `meerwaarde op de arbeidsmarkt'.
Het nieuwe profiel van de vrijwilligers en de klemtoon op de
inhoud van de verenigingswerking maakt dat de vorm van het
engagement verandert. De erfgoedvrijwilligers voelen zich
meer en meer beheerders van de lokale identiteit. Ze beschouwen hun engagement niet langer meer alleen als een vrijblijvende vrijetijdsbezigheid maar vooral ook als een waardevolle

ingespeeld: alles draait rond de talloze vrijwilligers die het
dichtste staan bij de plaats waar het kostbare beeldmateriaal
te vinden is, bij particulieren en/of in de archieven van de talrijke lokale verenigingen. Het verwerken, het technisch verder
ontwikkelen en het ontsluiten van het beeldmateriaal gebeurt
dan veeleer in het archief of documentatiecentrum van de gemeente, wat tevens een goede samenwerking met de lokale
erfgoedprofessionals en politici veronderstelt.
Dit programmamanagement, zoals het wel eens technisch
wordt genoemd, veronderstelt dat de organisatie — in dit geval
de regionale beeldbank — haar taken sterk afbakent en gericht
op zoek gaat naar vrijwilligers die over de geschikte kwalificaties beschikken om deze deeltaken naar behoren uit te voeren.
De vrijwilliger zelf is ook een stuk mondiger en kritischer geworden. Het werken met vrijwilligers vraagt dan ook steeds
meer naar een deskundige en doordachte aanpak. De losse
pols maakt plaats voor een professioneel management. In het
vrijwilligerswerk, ook aan de basis, volstaat idealisme alleen
niet meer. Er komt inzicht bij te pas, kennis van de noden en
behoeften, en vooral ook vaardigheid in het gebruik van methodes en technieken.
Het management van vrijwilligers stopt echter niet als we ze
gevonden hebben. Vrijwilligers binden aan de organisatie is
een volgende belangrijke stap die enkel gezet wordt als men
zich echt gaat thuis voelen in die organisatie. Deze moet daarom onder meer oog en oor hebben voor de motivaties van iedere vrijwilliger, een motivatie die evenwel heel dikwijls grondig verschilt van individu tot individu.Ook de randvoorwaarden
voor het vrijwilligerswerk dienen verder verbeterd te worden.
Dit kan bijvoorbeeld door meer mogelijkheden te bieden tot
deskundigheidsbevordering en ondersteuning, en door meer
expliciete waardering voor vrijwilligers te organiseren.
Vrijwilligers werven en houden blijkt vandaag geen sinecure
te zijn. Daarom hebben diverse vormingscentra een aantal regels vooropgesteld die meer en meer dit vrijwilligersbeleid bepalen. Wij geven er een aantal.

bijdrage aan de lokale gemeenschap. Ze verzamelen en bewaren met andere woorden niet meer voor zichzelf en voor hun
vereniging maar voor de generaties na hen. De bijdrage van de
vrijwilligers binnen het project `WESTHOEK verbeeldt' wijst alIeszins in deze richting.

VRIJWILLIGERSBELEID
Deze maatschappelijke veranderingen hebben uiteraard hun
gevolgen voor de organisatie van het vrijwilligerswerk. En Kier
heeft de prachtige mix van vrijwilligers en professionelen — alien werkzaam binnen hetzelfde project rond het voortbestaan
van de particuliere beeldcollecties in de Westhoek — handig op

Enkele vrijwilligers van 'POPERINGE verbeeldt' naarstig aan het
werk in hun lokaal in het stadhuis. ledereen kan er wekelijks op
dinsdagnamiddag langskomen met beelden en/of de bijhorende
verhalen. Foto: Michael Depestele

EEN STERK VRIJWILLIGERSBELEID START MET ...
• Flexibiliteit in het engagement: we moeten ernaar
streven dat de vrijwilligers zelf flexibel engagement
kunnen opnemen. Op het werk ervaren vrijwilligers at
druk genoeg. Ze zoeken dan ook een zekere mate van
vrijheid en spontaneIteit in hun engagement. Soepele
werktijden aanbieden dus, aangepast aan hun eigen
levensritme (hetzij dag-, avond- of nachtwerk zelfs).
• Levendigheid met prikkels en stimulansen: als organisatie concurreer je met andere vrijetijdsbestedingen.
Om de tijd en aandacht voor het vrijwilligerswerk te
verzekeren is het nuttig stimulansen en beloningen in
te bouwen.
• Eenvoudige toegankelijkheid: bouw weinig drempels in
en wees alert voor hindernissen die onvermijdelijk opduiken en vrijwilligers demotiveren (kliekjesvorming,
inside jokes, rituelen binnen de werkomgeving vormen
een rebel gevaar). Zoveel mogelijk informatie over de
verschillende mogelijke engagementen, aanmoedigingen allerhande en laagdrempelige activiteiten kunnen
de toegang tot de werking verbreden.
• Ervaring opdoen: laat nieuwe medewerkers van vele
dingen proeven en ervaringen opdoen. Deze zijn ook
nuttig voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.
• Positief imago: men wil als vrijwilliger niet geassocieerd
worden met het slechte imago van een organisatie of
vereniging.
• Variatie: in activiteiten, taken, mate van betrokkenheid,
verantwoordelijkheid, ...
• Vlotte organisatie: betrek je vrijwilligers bij at wat de
organisatie doet, positief of negatief en zorg dat ze zich
er thuis voelen. Efficientie is belangrijk, maar het moet
ook informeel kunnen.
• Lachen: humor is een belangrijk onderdeel, zorg ervoor
dat het steeds plezant blijft. Een engagement is inderdaad een serieuze zaak, maar niet in de zin dat er at
eens niet gelachen mag worden.

onderwerp, zinvolle vrijetijdsbesteding, inzet voor de (al of niet
lokale) gemeenschap, de mogelijkheid tot zelfontplooiing, een
zekere vorm van creativiteit, het nemen van eigen initiatieven
en — ook niet onbelangrijk — als statuselement ("Ik ontleen er
aanzien aan"). Meestal speelt hierbij niet een van deze motieven, maar een combinatie van enkele die hen de nodige energie geeft om een of andere taak als vrijwilliger op zich te nemen. Precies deze kwaliteiten of kenmerken geven een
meerwaarde aan de organisatie die op dit soort vrijwilligers
een beroep kan en wil doen omdat deze zich at snel reflecteren
naar de vereniging als dusdanig. Dit heeft trouwens een heel
belangrijk effect op de uitstraling van de organisatie.
Nog andere sterke punten die pleiten pro vrijwilligerswerking
zijn: de gedrevenheid, de sociale aspecten van het werk, de samenwerking en interactie met professionelen en last but not

least de deskundigheid, een expertise die men at doende heeft
verworven of die men meebrengt uit professionele activiteiten (in en buiten de erfgoedsector).
Die gedrevenheid is trouwens de dynamiek van het sociale leven. Stel je even voor dat iedereen alleen professioneel bezig is
en daarbuiten niets extra's doet. Of een algemene staking van
alle vrijwilligers ... Wat zou er dan worden van het verenigingsleven? Wat met het huidige zo actieve middenveld? Onze
maatschappij zou leeg en dor zijn, er zouden nauwelijks sociale contacten zijn. Talloze maatschappelijke activiteiten zijn
immers ondenkbaar zonder vrijwilligers. De vrijwilliger is en
blijft de gist die de kwaliteit van elke gemeenschap bepaalt en
elke samenleving tot leven brengt.
Het uitwerken van een erfgoed project wordt ervaren als zinvol
bijdragen aan de lokale gemeenschap en geeft veel voldoening. Het is opvallend dat erfgoedwerk vooral aantrekkelijk is
voor (jong-)gepensioneerden. Naast de maatschappelijke relevantie spelen wellicht nog andere redenen, zoals de uitdaging
om zich — nu men zich professioneel niet meer hoeft te bekwamen — in een bepaald erfgoeditem te specialiseren, of de kansen tot het bevorderen van sociale netwerking. Een erfgoedengagement is trouwens ook zo lang en zo breed als men wil.
Sommigen engageren zich om meerdere keren per week bezig
te zijn in een archief- of documentatiecentrum en bovendien
ook nog actief te zijn in de erfgoedraad van de gemeente, of
zoals hier in de Westhoek actief binnen het beeldbankproject,
voor anderen volstaat het eenmalig rondleiden van bezoekers

en het waarderen van de vrijwilliger centraal stellen.

tijdens de Erfgoeddag. Heel toepasselijk heeft het project
`WESTHOEK verbeeldt' in dit verband zelf gepeild naar de rede-

MOTIVATIES TOT VRIJWILLIGERSWERK

nen die hun vrijwilligers hebben aangezet tot dit soort werk.

Komen we tot mogelijke motivaties. Waarom doet een vrijwilliger aan vrijwilligerswerk? Bij onderzoek naar de motivatie,
naar wat de vrijwilliger aanzet tot het opnemen van een verantwoordelijkheid binnen het raderwerk van een organisatie
komen als belangrijkste drijfveren naar voor: interesse in het

Deze komen duidelijk tot uiting in de reeds getoonde en nog
te vertonen filmpjes en hieruit blijkt maar at te goed dat de
motivatie van de deelnemers aan het project vooral te vinden
is in de interesse voor de eigen streek, voor het eigen verleden,
gekoppeld aan de bekommernis om het in stand houden
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Kort samengevat: op maat werken van de mensen die actief
zijn binnen de organisatie, is de boodschap. We moeten afstappen van de vanzelfsprekendheid van het vrijwilligerswerk

De vrijwilligers van 'WESTHOEK verbeeldt' krijgen elk een badge
waar onder meer de handtekening op staat van hun schepen van
Cultuur. Hiermee kunnen ze zich identificeren als beeldbankvrijwilliger zoals hier bij een van de haltes van de 'HUMOR verbeeldt'wandeling in Bikschote. Foto: WESTHOEK verbeeldt'

ervan en het toegankelijk maken voor iedereen, en dit in een
sociaal perspectief. Alleszins, het is ook belangrijk dat beleid
nooit los staat van de mensen. De overheid kan en mag niet
alles overnemen. Via de inbreng van vrijwilligers blijft het erfgoedbeleid immers eigendom van de bevolking. Erfgoedbeleid
vermijdt zo iets te worden dat (alleen) van bovenaf opgelegd
wordt. In vele gevallen doen mensen ook vrijwilligerswerk omdat ze erop aangesproken worden, of anders gezegd: de wijze
van rekruteren van vrijwilligers bepaalt mee wie vrijwilliger
wordt en welk soort werk deze vrijwilliger al dan niet opneemt. Onderzoek bij organisaties geeft aan dat het werven
en rekruteren van nieuwe vrijwilligers vooral via direct contact
tussen bestaande en kandidaat-medewerkers verloopt.
Uit studies blijkt tevens een duidelijk verband te bestaan tussen iemands vrijwillig engagement en het feit dat hij of zij opgegroeid is in een gezin waarin ook reeds aan vrijwilligerswerk
werd gedaan. Dit wijst op de belangrijke invloed van familiale
en culturele factoren op de kans om zich al dan niet als vrijwilliger in te zetten ten dienste van een of andere vereniging of
organisatie. Het is ook bewezen dat de gemiddelde vrijwilliger
een relatief hoog opgeleid persoon (op zijn minst middelbaar
onderwijs) blijkt te zijn, die bovendien over een behoorlijk inkomen beschikt.

VRIJWILLIGER VERSUS PROFESSIONAL
Een volgende belangrijke vraag is: wat hebben vrijwilligers en
professionelen elkaar te bieden? Het heeft noch zin, noch nut
de beroepskrachten en de vrijwilligers in het culturele veld of
in welk veld dan ook tegen elkaar uit te spelen. Wel integendeel! Ideaal is het wanneer beide groepen binnen de organisatie elkaar aanvullen en, beter nog, elkaar versterken. Goed
teamwerk is de olie die de organisatiemachine draaiende
houdt. Wanneer dit team uit twee verschillende belangengroepen — wij bedoelen professionelen en vrijwilligers — bestaat, is een goede en vlotte samenwerking des te belangrijker.
Er wordt gepleit voor regelmatig overleg, een goede band tussen beide. De beroepskracht moet oog hebben voor groeikansen, zowel van de vrijwilligers als van de groep en geregeld een
succeservaring waarborgen. Hij moet met andere woorden

Hiertoe is het noodzakelijk dat de taken van zowel vrijwilligers
als beroepskrachten duidelijk omschreven en vastgelegd zijn
in een functieprofiel. Dit profiel, dat ook bevoegdheden en gedeelde verantwoordelijkheden vastlegt, komt het best tot
stand met inspraak van beide groepen, zodat ook de vrijwilliger het besef krijgt au serieux te worden genomen. Veelal is
het zo dat de beroepskrachten alleen alle beleidsbeslissingen
nemen en aldus uitmaken waar en wanneer vrijwilligers kunnen worden ingezet. Dergelijke werkwijze wekt enkel wrevel
op en is bij voorbaat gedoemd om te mislukken.
Anderzijds moet de vrijwilliger wel duidelijk weten welke
plaats hij inneemt binnen de organisatie en waar of wanneer
precies hij kan ingrijpen bij eventuele misgroei. Pas dan gaat
hij zich ten voile inzetten ervoor.Vrijwilligers moeten voldoende duidelijkheid krijgen over wat van hen verwacht wordt en
moeten ook kunnen rekenen op de nodige feedback zodat er
eventueel bijgestuurd kan worden.
Niet alleen in kleine gemeenten maar ook in steden en gemeenten die erfgoedprofessionals tewerkstellen, en a priori
ook in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ais hier
in de Westhoek bijvoorbeeld, kunnen deze erfgoedvrijwilligers
een zeer belangrijke rol spelen. Vrijwilligers en beroepskrachten kunnen hier complementair werken en samen bouwen
aan de vorming van een nieuwe cultureel-erfgoedgemeenschap rond particulier beeldmateriaal. Het is ook hier een
sterkte dat er een breed netwerk aan erfgoedzorgers aanwezig is. Een goed erfgoedbeleid staat of vast met dit middenveld.
Hier is trouwens een belangrijke taak weggelegd voor onze
heemkundige kringen en andere lokale organisaties die met
erfgoed bezig zijn.
De begeleiding van vrijwilligers is zowel op individueel vlak als
op groepsviak, op organisatorisch als op beleidsviak een noodzaak, wil het vrijwilligerswerk biijven bestaan op een kwaliteitsvolle manier. Ondersteuning bieden aan vrijwilligers mag
geen kwestie van luxe zijn, maar moet als een maatschappelijke noodzaak worden beschouwd. Het is dan ook evident dat
er op lokaal vlak voldoende geInvesteerd wordt in de deskundigheidsbevordering van de erfgoedvrijwilligers en dat ze geprikkeld worden om op een hedendaagse manier hun hobby

kunnen inschatten hoever hij kan of mag gaan. Hierbij dient
hij wel rekening te houden met volgende elementen:

te beoefenen. Sommige vrijwilligers zijn al decennialang actief, met ais gevolg dat er gewoontevorming optreedt en men

• Verlangen of motivatie: wat wil de vrijwilliger? Wat zet

niet altijd openstaat voor nieuwe informatie. De begeleiding
en ondersteuning van de vrijwilliger moet dan ook de nodige

hem aan tot engagement? En hoe speel ik als beroeps
kracht daarop in?
• Vermogen of draagkracht: wat kan de vrijwilliger aan? En
hoe kan ik dat verhogen, versterken, opkrikken?

aandacht krijgen en vereist uiteraard tijd en geld. Zoals alle
mensen stoten ook vrijwilligers vroeg of laat op de grenzen
van hun competentie. In dat geval moeten ze weten op wie ze

• Verbondenheid en veiligheid: hoe voelt de vrijwilliger zich

kunnen terugvalien. De verenigingen en de vrijwilligers moe-

in de groep? Hoe kan ik hier verbetering in brengen?

ten het gevoel hebben dat het lokale erfgoedbeleid ook voor

Mensen moeten de tijd krijgen om gewoon te worden

hen kansen biedt. Enkel onder deze voorwaarde is een duur-

aan de groep waarin ze zich gaan engageren.

zaam partnership mogelijk.

doorgetrokken. De belangrijkste trend is de informatisering,
waarbij de nieuwste ICT-toepassingen mogelijkheden bieden
voor innovatie van bestaande projecten en voor het opzetten
van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Dus: nieuwe vrijwilligers met nieuwe competenties.
Tweede trend is de humanisering. Sinds kort is er weer volop
aandacht voor lokale verschillen en kleinschaligheid, voor
groepsverbanden en culturele diversiteit, kortom voor de menselijke maat.
Dit brengt ons rechtstreeks naar de derde trend: de regionalisering. Op lokaal niveau is een zeer grote belangstelling te zien

Supportersclub `Hoger Op' zet wielrenner Florent Rondele in 7953
in de bloemetjes na een wedstrijd in Zuidschote. Archief De
Boezingenaar,WESTHOEK verbeeldt'

Belangrijk is evenwel hierin ook niet te overdrijven en de vrijwilliger met deze ondersteuning niet te versmachten. Het gebeurt soms dat er te veel input is van de professional, met de
beste bedoelingen weliswaar om de kwaliteit van de werking
op te krikken bijvoorbeeld. Hierdoor daalt echter de betrokkenheid van de vrijwilliger, wat alweer nefast is voor het project.
Het komt er dus op aan het juiste venwicht te vinden tussen
beide belangengroepen.
Het komt ook voor dat er nog erfgoedvrijwilligers geIsoleerd
functioneren. Of nog: individueel geInteresseerden die niet direct aansluiting zoeken bij een vereniging om hun hobby te
beleven, zoals verzamelaars bijvoorbeeld. Het is een opdracht
voor lokale besturen, maar evenzeer voor onze lokale erfgoedvrijwilligersorganisaties, om ook deze groepen uit hun isolement te halen en aan te zetten tot een zinvolle inzet en netwerking.

VAN VRIJWILLIGERSWERK NAAR VRIJWILLIGE INZET'
Tot slot nog iets over vrijwillige inzet. In Nederland wordt de
laatste jaren de term `vrijwilligerswerk' verbreed naar `vrijwillige inzet', waarbij de aandacht vanuit gemeenten en steden
niet alleen voor vrijwilligerswerk maar ook voor vrijwilligersorganisaties verder zal toenemen. Ook voor hun werkzaamheden en voor de betekenis van die werkzaamheden voor de lo-

voor activiteiten en organisaties die specifiek op het lokale en
streekeigene zijn gericht. Vandaar de enorme belangstelling
voor al wat met geschiedenis en uiteraard ook met beeldbanken te maken heeft.
Een vierde trend waar we niet aan voorbij kunnen is de vergrijzing. Vitale senioren vormen in het lokale vrijwilligerswerk en
verenigingsleven de drijvende kracht van steeds meer organisaties.Verjonging is aangewezen maar komt zeker ten gepaste tijde.
En dan de risicobeheersing. Steeds meer vrijwilligers stellen
zich vragen over de veiligheid en de zekerheid bij dit soort
werk. Hier heeft de wetgever reeds een a ntwoord op geformuleerd door een aantal spelregels vast te leggen voor verenigingen die met vrijwilligers werken. Deze maatregelen worden
echter door belanghebbenden met gemengde gevoelens onthaald.
Ten slotte is er ook nog de polarisering. Vrijwilligerswerk ontstaat ook zeer dikwijls uit onvrede, uit reactie tegen de klassieke bestuursvormen. De hedendaagse burger kiest liever
voor een flexibel en meer vrijblijvend comite of burgerinitiatief. Daarin kan de reactie van burgers ook weer creativiteit op
gang brengen en mensen bij elkaar brengen.
Kortom, wanneer we onze noorderburen mogen geloven, en
inzake onderzoek staan ze echt veel verder dan wij hier in
Vlaanderen, zal het vrijwilligerswerk in de toekomst zeker niet
verdwijnen of verminderen, wel integendeel Diezelfde evolutie is a priori waar te nemen binnen de erfgoedsector, omdat
precies daar de band met het verleden als heel belangrijk
wordt ervaren.

kale gemeenschap is de belangstelling groter en groter.
Aan het einde van deze tekst wil ik nog even terugkoppelen
naar het VESTHOEK verbeeldt'-project. Alle voorwaarden zijn

teiten en de onderzoeksinstellingen hebben een groeiende
belangstelling voor de waarde van vrijwillige inzet. Zij doen

er vervuld om in de geest van het recente Cultureel-erfgoeddecreet te evolueren naar een volwaardige cultureel-erfgoed-

steeds meer een beroep op vrijwilligersorganisaties voor het

gemeenschap rond particulier beeldmateriaal. Het luik vrijwil-

opzetten van hun wetenschappelijke studies.
Uit recent onderzoek in Nederland blijkt tevens dat het vrijwil-

evolutie van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen en het beeld

ligerswerk anno 2008 in hoofdzaak een zestal trends volgt.

van de nieuwe vrijwilliger past compleet in het plaatje: mijns

Zelfde conclusies kunnen ook bij ons in Vlaanderen worden

inziens een good practice voor heel Vlaanderen.

1

EONS DIERICKX

ligerswerk binnen het project sluit immers naadloos aan bij de

(1945) is voorzitter van Heemkunde Vlaanderen vzw. Daarnaast is hij sinds jaar en dag als vrijwilliger actief in tal van sectoren en op tal van niveaus

(lokaal, stedelijk, provinciaal, Iandelijk). In 2003 ontving hij voor zijn verdiensten de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Vrijwilliger.
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Daarnaast is er vanuit vrijwilligersorganisaties een stijgende
interesse in nieuwe projecten en initiatieven. Ook de universi-

VVESTHOEK verbeeldt' I Inge Van Nieuwerburgh'
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Met vallen en opstaan

Al enkele jaren zien we de belangstelling voor het verleden in
beeld en geluid steeds toenemen. Men heeft interesse voor foto's, postkaarten,films en andere opnamen van de tijd van toen.
Veel van deze herinneringen zijn echter slechts voor een kleine
kring toegankelijk omdat de opnames enkel in familiale kring
bekend zijn, achter slot en grendel bewaard worden, nooit worden getoond. Bovendien verdwijnen deze herinneringen al te
vaak omdat de kwaliteit van het materiaal achteruit goat, of
omdat ze worden weggegooid of vernield.
Is het niet jammer dat zoveel verborgen blip van towel het dagelijkse leven als die bgzondere, te koesteren, of zelfs te verfoeien
dagen? Meer en meer wil de erfgoedsector inspelen op die vraag.
En nu zijn er ook meer hulpmiddelen om dit te verwezenlijken.
WESTHOEK verbeeldt'wil voor de regio net die meerwaarde bieden: een beeld op het dagelijkse leven van een stukje WestVlaanderen, en dit door de boer op te gaan en beelden uit de
privesfeer, maar met een duidelijk gemeenschappelijk belang,
breder te ontsluiten door ze te digitaliseren en aan te bieden via
de website.
De afgelopen jaren heeft ook de Universiteitsbibliotheek Gent
veel werk gemaakt van het opbouwen van expertise in het digitaliseren, ontsluiten en archiveren van delen uit haar omvangrijke collectie. Die bedraagt ca. 48 lopende km. Een vierde
is erfgoed, waaronder 380.00o boeken van voor igoo, een collectie ephemera (de Vliegende Bladen) van een miljoen stuks,
15.00o affiches, 5.50o handschriften en noem maar op. Een
grote schat aan informatie die soms nauwelijks bekend is, laat
staan geraadpleegd wordt. Logisch dus dat de Universiteitsbibliotheek zich ging verdiepen in de digitalisering van sommige
werken.

STEEKKAARTENCATALOGUS UNIVERSITEITBIBLIOTHEEK
GENT
De eerste stap in het opbouwen van de kennis was het scannen van de steekkaartencatalogus in 2oo4. Bij het ontstaan
van de Universiteitsbibliotheek in 1817 werd de collectie enkel
ontsloten via handgeschreven registers. Per thema was er een
register waarin de collectie alfabetisch beschreven werd. Pas
op het einde van de ige eeuw, onder impuls van de hoofdbiblio-
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thecaris Ferdinand Vander Haeghen, werd gestart met een

fiches retroactief in te voeren. Dus veroorzaakte de invoer van
een elektronische catalogus een splitsing in de ontsluiting
naar de gebruiker toe. Een uitzondering niet te na gesproken,
moest men de steekkaartencatalogus raadplegen om een ouder werk terug te vinden. Dit betekende een fysieke verplaatsing naar de cataloguszaal, de juiste lade zoeken, de lade doorbladeren en (hopelijk, want kennis van het Pruisische
classificatiesysteem was een vereiste) de publicatie vinden.
Gedurende enkele jaren werd gezocht naar oplossingen om
een betere toegankelijkheid mogelijk te maken. De piste van
het laten intikken in bijvoorbeeld de Filippijnen werd al snel
verlaten.Want hoe moet de gebruiker de oude collectie vinden
als de catalogus weg is? En komen de catalogusfiches wel
(onbeschadigd) terug? In 2004 werd besloten de steekkaartencatalogus in huis te laten scannen door een gespecialiseerde firma en ze vervolgens beter te ontsluiten met behulp van
OCR. Gelijkaardige projecten werden met succes uitgevoerd in
de universiteitsbibliotheken van Princeton en Heidelberg, de
Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen, de Osterreichische
Nationalbibliothek te Wenen en de Zentralbibliothek in Zurich.
Gemiddeld kon men 30.00o steekkaarten per dag scannen.
Dagelijks werden slechts enkele laden uit circulatie genomen
en verder ondervond de gebruiker geen hinder van het project.
De fiches werden een per een gescand en opgeslagen in twee
beeldbestanden, gekleurd en geoptimaliseerd in grijswaarden.
Waarom twee beelden? Het ene wordt gebruikt voor de optische herkenning (OCR), omdat men in grijswaarden veel
nauwkeuriger de tekst kan herkennen. Het kleurbeeld wordt
aan de gebruiker getoond. Die kleur was belangrijk omdat een
groene band het bezit van de vroegere seminariebibliotheken
van die van de Universiteitsbibliotheek onderscheidt. Op vier
en een halve maand werd de klus geklaard. 2.647.o69 steekkaarten, verdeeld over ca. 2.675 laden, werden omgezet naar
een digitaal beeld, het begin van een digitaal bestaan. De volgende stap was de steekkaarten doorzoekbaar te maken voor
de gebruiker. In eerste instantie werd een bladeraar ontwikkeld zodat men virtueel door de catalogus kan bladeren, net
zoals je in de fysieke catalogus doet. Ondertussen werden de
gescande fiches aan de optische beeldherkenning onderworpen. De gedigitaliseerde tekst is nodig om de steekkaarten
doorzoekbaar te maken. Het is deze tekst die door de geza-

manuele steekkaartencatalogus. Een eeuw later, vanaf 1984,

menlijke zoekinterface doorheen de geautomatiseerde catalo-

deed de geautomatiseerde catalogus haar intrede. Aangezien

gus Aleph en de gedigitaliseerde steekkaartencatalogus, Cat-

de steekkaartencatalogus dan al een omvang van bijna

Fich, wordt doorzocht. Op deze manier hoeft de gebruiker niet

2.65o.00o fiches had, bleek het een onmogelijke taak al deze

meer van zijn computerstoel te komen om het bezit van de

UGentbibliotheken te doorzoeken 2 . Hoewel dit project heel
eenduidige tekstfiches behandelde, was er toch heel wat uit te
leren zoals het belang van een goede voorbereiding, een vlotte
workflow en een werkbare ontsluiting. In de voorbereiding
wordt het doel van de digitalisering bepaald en hier is het online ontsluiten van de steekkaarten het prioritaire doel. Uit die
doelstelling volgen de beslissingen die in de verdere workflow
worden genomen, zoals de wijze van scannen (bitdiepte, resolutie, kleur), de eikpunten van de kwaliteitscontrole en de manier van ontsluiten.
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opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut en gelnspireerd door de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van
UGent. Het onderzoek resulteerde in een tentoonstelling in
het SMAK met daaraan verbonden een boek en een website.
Zowel de bewaarbibliotheek als de digitale bibliotheek werden heel nauw bij het onderzoek betrokken. De ene voor de
betere bewaring van de foto's, waarvan een reeks op stevig
karton met nog steviger lijm gekleefd was, en voor het beschikbaar stellen van het materiaal in de eerste onderzoeksfase. De andere vond in de tweede fase in deze collectie een
echt testbed. De kernvragen die in dit project centraal stonden, betreffen de manier van scannen (de scans waren niet
enkel bestemd voor ontsluiting maar ook voor archivering), de
problematiek van auteursrechten naar ontsluiting in de tentoonstelling, het boek en de website toe, en de vraag hoe de
informatie en de beelden overzichtelijk te presenteren in een
digitale omgeving. Het resultaat is te zien in een overzichtelijke website, met een speciaal voor de gelegenheid ontworpen
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RECOLLECTING LANDSCAPES
In een volgend project, Recollecting Landscapes3, werd de vakgroep Architectuur en Stedenbouw— in een onderzoek naar de
transformatie van het landschap en de verstedelijking — door
het team van de Universiteitsbibliotheek ondersteund bij de
digitalisering van een collectie foto's en het aanbieden van
een gebruiksvriendelijke user interface. Ondersteunen van onderzoek is immers een kerntaak van de Universiteitsbibliotheek en bovendien kadert dit in de Architectuurfocus, een vijf
jaar durende samenwerking met de UGentvakgroep Architectuur en Stedenbouw4.
Begin vorige eeuw trok de ULB-professor Jean Massart Vlaan-

Recollecting Landscapes

deren rond om Iandschappen te fotograferen. Als bioloog probeerde hij vooral de plantengroei vast te leggen en doordat hij
ook een uitstekend fotograaf was, resulteerde dit in een schit-

TOPOGRAFISCH E COLLECTIE

terende fotoreeks. In 1980 gaf de Nationale Plantentuin een

Deze twee projecten deden de nood aan een volwaardige
beelddatabank nog duidelijker voelen. Een beelddatabank die
de waardevolle documenten van de Universiteitsbibliotheek

doordat Massart zijn co6rdinaten en kijkhoek genoteerd had.

op eenzelfde manier kan aanbieden. Dus werd het tijd voor het

In 2003-2004 deed Jan Kempenaers nog eens hetzelfde, nu in

grotere werk: het digitaliseren en ontsluiten van de topografi-
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tweede fotograaf, Georges Charlier, de opdracht om eenenzestig plekken van Massart opnieuw te fotograferen. Dat kon

sche collectie. Deze verzameling van 40.00o afbeeldingen van
gebouwen en Iandschappen in Belgie uit de periode 1875 —
-1925 kwam in het bezit van de Universiteitsbibliotheek via een
schenking van het HIKO in 2000. Met dit project stonden ons
verschillende doelen voor ogen: het beter conserveren van de
collectie (afstoffen en in zuurvrije mappen opbergen), het digitaliseren, het realiseren van een efficiente werkomgeving voor
de behandeling van digitaal materiaal, het toevoegen van de
juiste beschrijvende metadata (gegevens over de beelden om
op te kunnen zoeken) en het aanbieden via een aantrekkelijke
webinterface. Het scannen van de collectie gebeurde in huis
door jobstudenten en tijdelijke werkkrachten (onder supervisie) met een A2-flatbedscanner. Vrij snel kwam er een groot
probleem aan de oppervlakte: de opsiag. Elk beeld is immers
3o a 4o Mbyte groot en de hele collectie neemt al snel 1.2 Terrabyte in beslag. De trefwoorden en plaatsnamen zijn Franstalig en werden ingevoerd in het bibliotheeksysteem Aleph. Ze
werden vertaald naar het Nederlands en het Engels; de plaatsnamen werden geuniformiseerd op basis van het huidige
postnummer. In de tweede fase, die nu nog loopt, worden de
beelden een per een gedetailleerder beschreven. Dit is nog
steeds noodzakelijk want goede beschrijvingen maken beelden vindbaar. Voor het beheer van de beelden werd een DAM
(Digital Asset Management) aangekocht, een software die niet
alleen toelaat beelden te beschrijven, toe te voegen, te verwijderen en te publiceren, maar ook zeer snel diep in te zoomen in
de beelden zodat je elk detail kunt vergroten. Een ander belangrijk aspect van de beelddata bank is de presentatie van het
geheel van gescande beelden en de bijhorende beschrijvingen
op het web met verschillende zoekingangen. De eerste is een

scanner, een Az-flatbedscanner en enkele eenvoudige A4- en
doorvoerscanners, alsook kalibreerbare beeldschermen en
printers. Ondertussen werkt 1.5 VTE in dat scanatelier. Zij behandelen, naast de eigen digitaliseringsprojecten, de vele aanvragen van studenten, onderzoekers en het grote publiek.
Daarnaast werd er werk gemaakt van een gedegen workflow.
Daarvoor zijn we te rade gegaan bij enkele voorbeelden zoals
NARA5, Het Geheugen van Nederland 6, TASI 7 en andere.
De workflow werd ondertussen met vallen en opstaan geImplementeerd. Een grote nadruk ligt op het voortraject, omdat
daar de beslissingen over de stappen van de te volgen workflow worden genomen, zoals het formaat waarin zal worden
gescand en volgens welke standaarden, welke metadata van
belang zijn, welke kwaliteitscriteria moeten worden gevolgd,
hoe het digitale beeld en de bijhorende informatie zal worden
opgeslagen, en ten slotte op welke manier het geheel zal worden ontsloten.
De erva ring die werd opgebouwd in deze projecten, resulteerde in de supersnelle digitalisering van het Antifonarium. Het
handschrift, aangekocht door Vlaams minister Bert Anciaux
voor de Vlaamse Kunstcollectie, werd in bruikleen gegeven
aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Het werd in amper een
week tijd gedigitaliseerd en via het internet voor het brede publiek ter beschikking gesteld. De Universiteit Gent wijdde een
website aan dit nieuwe topstuk: www.antifonarium-tsgrooten.be . Het Antifonarium zal in de komende jaren in de Universiteitsbibliotheek bewaard worden en daarna verhuist het
naar andere partners binnen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

grafische zoekactie. Op basis van de postnummers werd een
kaartje van Belgie gemaakt waarop je een gemeente kunt aanklikken om er de beelden van te zien.Verder kun je zoeken door
een plaats (regio — gemeente — deelgemeente) en een type gebouw te combineren. Ten slotte kun je ook vrij zoeken op alle
woorden die in de beschrijving zijn opgenomen. De originele
foto's zijn nu veilig opgeborgen en hun digitale beeld is 24 uur
op 24 en 7 dagen op 7 vrij toegankelijk: voor onderzoek en onderwijs, maar ook voor het grote publiek.
Results 141 to 150 out of 400
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ANTIFONARIUM TSGROOTEN
Nu hadden we de smaak te pakken. Er was echter nog veel
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werk aan de winkel. De vorige projecten hadden ons geleerd
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dat er een grote nood was aan een meer gespecialiseerde aan-
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pak. Niet alleen gingen we op zoek naar professionele scanapparatuur, met de hulp van een expert, maar ook naar gekwalificeerd personeel, mensen met een technische kennis en een
fotografisch oog voor detail. Het heeft wat voeten in de aarde
gehad, maar er werden budgetten gevonden om een scanatelier op te bouwen met een flexibele Ao-scanner, een A2-book-
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VAN BOM-VL TOT WESTHOEK VERBEELDT
De focus bij de Universiteitsbibliotheek Iigt nu op archivering

chitectuur voor digitale bewaring en ontsluiting', onderzoekt
mogelijke ontsluitingsmodellen voor specifieke doelgroepen.

en het uitbreiden van de kennis naar andere te digitaliseren
materialen. Om die reden participeert ze ook aan het project
BOM-VI. BOM-V1 8 wil komen tot een groot digitaal depot waar-

In WP6 ten slotte wordt een demonstrator opgesteld als
opslagprototype en dit met behulp van de bevindingen en
onderzoeksresultaten uit de vorige werkpakketten.

in at het Vlaamse multimediale materiaal veilig gestockeerd
zit. Het is een bewaarproject,waarin alle problemen rond digitale preservatie, veroudering van dragers, kwaliteitscontrole,
rechtenbeheer, selectiecriteria, enzovoort, centraal staan. Aan
culturele zijde participeren VTI, FARO, Muziekcentrum Vlaanderen, BAM en de Boekentoren (Universiteitsbibliotheek Gent).
Uit de mediasector participeren de openbare, commerciele en
regionale omroepen. De IBBT-onderzoeksgroepen en het VRT
Medialab zorgen voor de wetenschappelijke omkadering.
Het project wit niet alleen onderzoek verrichten, kennis en
kunde verzamelen en de resultaten ervan vrij beschikbaar maken. Het wil tevens op een gemeenschappelijk innovatieplatform concreet demonstreren hoe een gemeenschappelijke inspanning tot tastba re resultaten en efficientiewinst kan
leiden. Het project zal tevens initiatieven nemen om de verworven kennis actief te verspreiden bij alle relevante instanties, binnen en buiten het project. Om de verschillende factoren met betrekking tot de preservatie van het digitaal erfgoed
enigszins te structureren binnen het project, werd voor een
onderverdeling in zes werkpakketten geopteerd. In het werkpakket `gebruikersnoden', WPi wordt onderzocht wat de ver,

langens of eisen zijn van de respectieve gebruikers.WP2,`archivering en selectie', gaat in op de criteria en overwegingen die
meespelen om documenten al dan niet digitaal te bewaren.
Vervolgens staat in WP3 de opstelling van een gelaagd metadatamodel centraal, waarin de digitale objecten met hun
metadata zullen worden ondergebracht.WP4 houdt zich bezig
met het `beheer van rechten op digitate objecten' en WP5,`ar-

Uiteraard kunnen beeldbanken als `WESTHOEK verbeeldt' heel
wat voordeel halen uit dergelijke projecten. Zo heeft `WESTHOEK verbeeldt' doorheen het project keuzes moeten ma ken.
Er werd bijvoorbeeld voor gekozen om vrijwilligers metadata
te laten toekennen, wat een enorme verrijking van de beeldbank betekent. Het is wet aangeraden bij te houden welke
metadata door wie zijn ingevoerd en of ze gecontroleerd werden. Voor het toekomstige gebruik van de metadata is dat beIangrijke informatie. Wat de ontsluiting betreft werd ervoor
gekozen om met een commerciele partner in zee te gaan,
Memorix, en een kant-en-klare oplossing te gebruiken. Een
pragmatische beslissing met een mooi resultaat. De enthousiaste reacties van de gebruikers onderstrepen dit nog eens.
Hoe zit het echter met de technische open heid van het platform en de opslag op lange(re) termijn? Daar bieden deze opIossingen niet steeds een antwoord op, en dat wordt ook niet
onmiddellijk verwacht. Er zijn wet steeds nieuwe inzichten, die
een verandering van workflow tot gevolg hebben of een
andere aanpak van de digitalisering en de metadatering. Een
initiatief als BOM-VI kan dan heel wat ondersteuning en
expertise bieden aan digitaliseringsprojecten, maar moet
daarnaast ook kunnen inspelen op keuzes die in vroegere
projecten werden gemaakt. Heel belangrijk is dat een initiatief
als BOM-VI aan deze projecten een langetermijnoplossing kan
bieden waar dat bij lokale instellingen niet steeds het geval is.
Hoe dit na het beeindigen van het project zal worden verder
gezet, zal dan ook met argusogen worden gevolgd.

i Inge van Nieuwerburgh is coordinator digitale bibliotheek aan de Universiteitsbibliotheek UGent.
2

Zie: http://lib.ugent.be .

3 Zie: www.recollectinglandscapes.be .
4 Zie: www.architectuurfocus.ugent.be .
5 Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access: Creation of Production Master Files — Raster Images; NARA; juni 2004.
6 Richtlijnen en procedures voor de uitvoering van projecten in het kader van 'Het Geheugen van Nederland'; Projectbureau Het Geheugen van Nederland, maart 2006
7 TASI, Still images, moving images and sound advice, a DISC Advisory Service; zie: www.tasi.ac.uk .
8 Zie: www.bom-yl.be .Zie ook de eerdere bijdrage in dit tijdschrift: Brecht
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de Week van de Smaak I Hilde Brepoels

--> Aan de slag met Turkije en andere lekkere thema's
Week van
de Smaak
Via ri ren

De vorige Week van de Smaak ligt nog

vers in het geheugen en we smeden al
volop plannen voor de volgende editie.
Want in november is het weer zover: dan stoat Vlaanderen opnieuw tien dagen lang in het teken van smaak en eetcultuur. De
vierde editie belooft boeiend en spannend te worden: op het
menu staat een rijke maar vrij onbekende keuken, tegelijk de
trots van een van de grootste gemeenschappen in Vlaanderen.
Klaar voor een Turks bad van zoete lekkernijen, tradities en verhalen? Een voorsmaakje

OP INSPIRATIETOCHT
De Turkse eetgewoonten en eetcultuur beter bekend maken in
Vlaanderen, culinaire en culturele ontmoetingen tot stand
brengen tussen Vlaanderen en Turkije: een uitdaging van
formaat. Voor de gemiddelde Vlaming is de Turkse eetcultuur
vrij onbekend. Veel verder dan de Turkse bakkers, pitazaken en
enkele Turkse restaurants reikt onze kennis doorgaans niet.
De Week van de Smaak wil dit beeld opentrekken en uitdiepen.
De Turkse keuken geldt samen met de Franse en de Chinese als
een van de grootste ter wereld. Hoe is ze ontstaan? Welke invloeden onderging ze? In hoeverre verschilt de Turkse keuken
van de grote buffetten in de internationale hotels? Hoe heeft
de Turkse gemeenschap in Vlaanderen haar eetgewoonten
aangepast aan onze Vlaamse tradities? Vragen waarop we tijdens de Week van de Smaak editie 2009, samen met de deel-

Sultanbanketten, koffiehuizen en bazaars: we laten ze achter ons en trekken verder, naar de kust
langs de Zwarte Zee, waar
we hazelnoten kraken en
theedrinken.Verder in het
binnenland, in Oost-Anatolie, proeven we van de
echte Turkse kebap, in het
zuiden zien we hoe ze
baklava maken en in het
Middellandse Zeegebied
en de EgeIsche kuststreek
proeven we van raki en
Turkse wijn. Af en toe zetten we een stap terug in
de tijd, naar de Romeinse, Byzantijnse en Ottomaanse periode.
We eindigen onze tocht waar ze begon: in Istanbul.

SLA DIE BRUG
In Vlaanderen en Brussel wonen honderdduizenden Turken. Er
bestaat een heel netwerk van Turkse verenigingen. In de grotere steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel zijn er straten met
het ene Turkse restaurant naast het andere. Ga op zoek naar de
verhalen, tradities en smaken van deze mensen en laat hen

nemende organisaties, een antwoord willen zoeken.
In de deelnemersbrochure — gratis aan te vragen op www.
weekvandesmaak.be — geven we een eerste aanzet: met een

kennismaken met onze eetcultuur. De contactgegevens van de
Turkse verenigingen vind je op www.weekvandesmaak.be .

denkbeeldige tocht leiden we je dwars door Turkije, langs mar-

SENIOREN AAN ZET

kante plaatsen en

Mensen uit verschillende hoeken via eetcultuur samenbren-

gebeurtenissen, en
gaan we op zoek

gen is een van de doelstellingen van de Week van de Smaak.
Verschillende culturen, maar ook verschillende generaties.
De Week van de Smaak valt samen met de Ouderenweek,

naar eetgewoonten, voedingsproducten en culinaire
tradities. Onze inspiratietocht start —

reden te meer om met je organisatie op deze doelgroep in te
spelen. Thema van de Ouderenweek is dit jaar `Uitgebold?
Ingerold!, ouderen en actief burgerschap'. Veel ouderen koken
nog elke dag hun eigen potje: ga op zoek naar hun verhaal, laat
hen vertellen over hoe ze vroeger aten en nu eten, of ze nog

hoe kan het ook anders — in Istanbul,

voor hun familie koken, of wat ze vinden van de eetgewoonten

op de grens tussen

van hun kleinkinderen. Het geschikte moment ook om een

Azie en Europa,

smaakactiviteit te organiseren in het ouderentehuis. Zet men-

waar Oost en West

sen die een `smaakgerelateerd' beroep hadden, in het zonnetje.

elkaar al eeuwen

Laat een vroegere slager verse bloedworst draaien, zet deze op

ontmoeten.

het menu en laat hem vertellen over zijn slagersverleden.

FELIX ALEN, PETER VAN DE WEEK
VAN DE SMAAK

DE WEEK VAN DE SMAAK IN VLAANDEREN

"Mijn ambitie voor de Week van de Smaak
is mee de boodschap uitdragen. Nieuwe
samenwerkingen tot stand brengen: tussen restauranthouders en cultuurwerkers, tussen Vlaamse
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en Turkse chefs, tussen professionelen en vrijwilligers, tussen Jong en oud. En de Turkse gemeenschap mee op de kar

TURKIJE GASTLAND VAN DE WEEK VAN DE SMAAK 2009

trekken. Dat die zal meewillen, daar ben ik van overtuigd."

Wenst u een inspiratiegids te ontvangen?
Vraag de brochure met inhoudelijke suggesties en prak-

NATHALI E BEVERNAEG I E,
JOURNALISTE
Als gepassioneerde foodie en reisreporter
reist journaliste Nathalie Bevernaegie al
jaren de wereld rond. Voor haar zijn de
culinaire tradities het meest typerend voor een land. Sinds
januari 2009 woont ze met haar gezin in Istanbul waar ze

LEUVEN STAD VAN DE SMAAK 2009

tische tips gratis aan via www.weekvandesmaak.be of via
info@metsmaak.be .
Inschrijven?
kunt je van 23 maart tot 31 mei inschrijven via
www.weekvandesmaak.be .

de Turkse keuken en die van het Midden-Oosten wil verkennen.
"Mijn kinderen hebben ondertussen de gezonde Turkse

Acties coordineren of reviseren?
Neem vrijblijvend contact op via info@metsmaak.be .

gewoonte aangenomen om simit (ringbroodjes met
sesamzaadjes die je overal op straat kunt verkrijgen) als
tussendoortje te eten in plaats van koekjes of snoep.
Ontbijten doen we ook al a la turca, dit wil zeggen met feta,
olijven, tomaten en yoghurt, die ze in Turkije met kilo's

Meer informatie?
www.weekvandesmaak.be , info@metsmaak.be ,
T 02 243 13 50

consumeren en in heel wat gerechten verwerken, zodat je
yoghurt dan ook in potten van 500 gr kunt kopen. Op ons
brood doen we geen boter meer, maar we doppen het in
olijfolie die we zelf kruiden met tijm en rode peper, net als
de locals."
Als vaste Turkijecorrespondent voor de Week van de Smaak

DE 'GIME CEL'

houdt Natalie ons doorheen het jaar op de hoogte van haar
culinaire ervaringen in Istanbul. Het vervolg van haar belevenissen lees je op de website www.weekvandesmaak.be

Welke kansen de vergrijzing biedt aan de cultureel-erfgoedsector wil FARO uitzoeken met een verkennend tra-

en in de maandelijkse nieuwsbrieven.

ject rond 55-plussers en cultureel erfgoed: de `Grijze Cel'.
Hoe kan de sector een aanbod voor hen ontwikkelen dat

OZGE SAMANCI, TURKSE HISTORICA, GESPECIALISEERD IN DE OTTOMAANSE KEUKEN

optimaal inspeelt op de behoeften en de verwachtingen
van deze doelgroep? Het traject zal uiteindelijk resulteren

"De Turkse keuken is het product van een rijke
geschiedenis, die teruggaat tot het Centraal-

in een breed actieprogramma voor en met 55-plussers.
Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met

Azie van het eerste millennium.Wanneer we vandaag naar

dr. Gregory Verca uteren: T 02 213 10 72 of gregory.verca ute-

de Turkse keuken kijken, herkennen we hierin sporen van de

ren @fa ronet. be .

culinaire tradities van de Turkse nomaden. Anderzijds kan
ook de invloed van de Arabische, Perzische, Seltsjoekse,
Byzantijnse en Ottomaans-Turkse keuken niet onderschat
worden. Als hoofdstad van het Ottomaanse Rijk had
Istanbul toegang tot de beste en meest gevarieerde ingre-

u2,

maanse paleiskeuken ontwikkelde zo nieuwe smaken en
culinaire technieken."

MAA RT2009

dienten uit de verschillende streken van het Rijk. De Otto-

Web.recensie
THE CANADIAN HERITAGE INFORMATION NETWORK (CHIN)

www.chin.gc.ca/English/index.html
Canadian Hentage
,g1:31co,..ent

network
..

Het is altijd oppassen met een groots opgezette, sectoroverschrijdende webportaal voor erfgoed. Voor je het door hebt
wordt het een onontwarbaar kluwen waarin spreekwoordelijk
een kat haar jongen niet meer vindt en waarin content met
moeite up-to-date wordt gehouden. Het ontbreekt dergelijke
websites vaak aan een goede visie, een degelijke structuur en
— vooral — voldoende geld en infrastructuur om het geheel
draaiende te houden en verder te ontwikkelen.
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!engagement through the use of relevant technologies.
Online Courses and Best Practices

search across

E-learning on the creation and
management of digital content.
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Knowledge
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about the museum profession.
In the spotlight:
Reciprocal Research Network
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Exchange

online working
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groups to discuss specific museum
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practices.
Job Postings
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Funding
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Feedback

The Knowledge Exchange is an online space for museum
professionals and volunteers, promoting community
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The Revised

Een uitzondering op de regel, die misschien als inspiratie voor
Vlaanderen kan dienen, is The Canadian Heritage Information
Network (CHIN). De visie van CHIN is om de wereld (dus niet alleen de Canadezen) te verbinden met het Canadees erfgoed.
Een uitgebreid programma rond de promotie, presentatie en
bewaring van digitaal erfgoed moet hiervoor zorgen. Allemaal
mooie woorden die je wel vaker hoort, maar het leuke aan CHIN
is dat er ook wel iets wordt gedaan. En hiervoor rekent men bij
CHIN vooral op de samenwerking binnen een netwerk van momenteel 1.345 Canadese erfgoedinstellingen, die als lid van
CHIN informatie en kennis aanleveren.
De werking van CHIN focust zich op enkele doelstellingen die je
ook kunt terugvinden op het webportaal. Een zeer belangrijke
doelstelling is de ontwikkeling van vaardigheden van erfgoedprofessionals door middel van kennisuitwisseling. Hiertoe hebben ze via CHIN onlinetoegang tot een nationale inventaris van
niet minder dan vier miljoen museumobjecten, bibliografieen,
onderzoeksinstrumenten, publicaties over bijvoorbeeld rechtenbeheer, standaarden, enzovoort. Ook praktijkondersteunende
cursussen over digitaliseren, registratiesystemen en informatie
over congressen, cursussen en vacatures in de sector zijn op
CHIN te vinden. Daarnaast is er nog The Knowledge Exchange;
een online community die het gebiuik van technologie bij museumprofessionals en -vrijwilligers wil stimuleren.
Een andere belangrijke doelstelling van CHIN is de promotie van
het gebruik van digitaal erfgoed in de maatschappij. Daartoe
richtte CHIN samen met haar leden het Virtual Museum ofCanada (VMC) op. Door middel van virtuele tentoonstellingen, interactieve games, galerijen, kunnen erfgoedinstellingen hun
digitale content via virtualmuseum.ca presenteren aan een
zeer breed publiek. Een specifiek onderdeel van VMC is het leerplatform AGORA voor Ieerkrachten opdat via erfgoededucatie
ook kinderen en jongeren bereikt kunnen worden.
CHIN is dankzij de grote investeringen van de Canadese overheid uitgegroeid tot een sterk staaltje van samenwerking op
het vlak van digitaal erfgoed. Niet voor niets is hun slogan: Think
Heritage... Think Digital... Think CHIN!. Spijtig dat de focus van
CHIN teveel op musea ligt. Als aficionado van het archiefwezen
bleef ik soms op mijn honger zitten.

Nieuwe publicatie
Erfgoed

2.0

SURF OOK EENS NAAR

BART DE NIL & JEROEN WALTERUS, ERFGOED 2.0.
NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR DIGITAAL ERFGOED

ARCHIEF 2.0
http://archief2o.ning.com

Brussel, Pharo Publishing, 2009, 2oop.,
ISBN 978-90-8992-004-7
11111111111111111111

2.0 is een sociaal netwerk voor archivarissen in

01'4 De vlag waaronder de reader Erfgoed
2.0 vaart, is een piratenvlag. De begrip-

Nederland en Vlaanderen die
zich (willen) bezighouden
met web 2.0. In de archiefsec-

pen `erfgoed' en 'web 2.0' worden gepirateerd of gehackt, en omgesmeed tot
een nieuw begrip: `erfgoed 2.0'. Van

Archief

Erfgoed 2.0

"=',4

,7:Brect'geoveedn

tor zijn archivarissen die aan

twee vrij problematische begrippen

de slag gaan met blogs, tagging, onlinefilm en -foto's, ... nog
steeds witte raven. Maar dankzij Archief 2.0 groeit hun aantal
gestaag. In de eerste plaats is Archief 2.0 een onlinegemeenschap waar contacten kunnen worden gelegd en kennis wordt
gedeeld. De leden kunnen reacties op de profielpagina's van andere leden achter laten, nieuwe leden uitnodigen op het net-

een derde maken: dat is vragen om

werk, discussies starten, een themagroep starten,foto's en filmpjes toevoegen, enzovoort, enzovoort.
Daarnaast organiseert Archief 2.0 ook allerlei activiteiten die de
ingang van de web 2.o-principes (gebruiker staat centraal) moeten bevorderen. Zo Ianceerden ze een 'Manifest voor de Archivaris 2.0', werd een succesvolle studiedag in 's-Hertogenbosch georganiseerd en bieden ze een, aan het archief aangepaste, web
2.o-cursus aan op www.23-archiefdingen.nl .
ARCHIEFFORUM.ORG
www.archiefforum.org

Archiefforum

De term in de titel van deze publicatie wordt dus eerder als
een roepnaam of een vlag gehanteerd, die, zoals bekend, vele
ladingen kan dekken.
Een meer directe aanleiding tot deze publicatie vormt het
project `Erfgoed 2.0: sociale ontsluiting digitaal erfgoed': een
voor Vlaanderen unieke cross-overtussen onroerend, roerend
en immaterieel erfgoed.
Dit boek wil zowel een telescoop als een caleidoscoop bieden
aan de lezers: de auteurs zoomen in en/of uit op een aantal
deelgebieden en thema's die samen een divers beeld geven
van de mogelijkheden van `erfgoed 2.0'. Deze bundel biedt
geen introductie op digitaal erfgoed, noch heeft hij de pretentie een volledig en accuraat beeld te schetsen.
Erfgoed 2.0 attendeert wel op een aantal actuele tendensen

Archiefforum.org werd in

•

problemen. Erfgoed 2.0 gaat dieper in
op thema's op het snijpunt van erfgoed, ICT en het internet.

2004 opgericht door archiefonderzoeker Eric Hennekam.
Het is een onafhankelijke,
non-profit-, digitale kenniskrant over archieven en archiefonderzoek, die dagelijks

nieuws brengt over en links aanbiedt naar archieven, digitalisering, bibliotheken, geschiedenis, familiekunde, journalistiek, fo-

met auteurs die zowel uit academische als professionele `erfgoedomgevingen' komen in Vlaanderen en Nederland (en
een eminente auteur uit de VS). Zij bieden in hun bijdragen
zowel concrete expertise aan als kritische reflecties. Het geheel wordt afgesloten met een orienterende literatuurlijst.
Met deze publicatie wil FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed het cultureel-erfgoedveld ondersteunen en
stimuleren door onder de imprint Pharo Publishing te attenderen op nieuwe ICT-instrumenten en methoden en door In-

tobanken en meer in Nederland en Vlaanderen. Ondanks de
oubollige look and feel is het Archiefforum uitgegroeid tot een

ternationale tendensen te vertalen naar de dagelijkse prak-

van de meest dynamische en interessante onlinegemeenschap-

tijk. Deze bundel is kortom een smaakmaker en een wegwijzer

pen, met momenteel meer dan een miljoen pageviews. De re-

voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderwerp.

gelmatige nieuwsbrief van Archiefforum is zonder meer de beIangrijkste informatiebron voor menig archivaris. Een bewijs dat

SPECIAAL AANBOD VOOR FARO-ABONNEES

het succes van een sectorale webgemeenschap niet wordt bepaald door allerlei 'online web 2.0 toeters en bellen' maar vooral
door de manier waarop het wordt gedragen en gevoed door de

Betalende abonnees van faro I tijdschrift over cultureel erfgoed kunnen deze bundel bestellen aan € 14 i.p.v.€18 (excl. €
3 verzendkosten of of te halen bij FARO tijdens de kantoor-

sector. Sinds kort kun je het laatste nieuws op Archiefforum ook

uren). Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op rekening-

RECENSIES: BART DE NIL

2.0'

ta.v.
MA A RT200 9

nummer o68-2490488-4o met vermelding `Erfgoed

FARO, Priemstraat 51, BE-i000 Brussel. Voor meer informatie:
T o2 213 10 63 of birgit.geudens@faronet.be .

,Lizi, 1

volgen op Twitter: http://twitter.com/Archiefforum.

de laatste blik

I

Bert Schreurs

Ian enbez ee d rs flu! n von:,

In Calcutta zijn einde februari 2009 een duizendtal fluitende
slangenbezweerders op straat gekomen om te protesteren tegen het verbod om te werken met echte slangen. Optredens
met koningscobra's en andere slangensoorten zijn er al sinds
1991 verboden, maar worden nog steeds opgevoerd. De slangenbezweerders dringen er nu op aan dat dit verbod zou worden
opgeheven zodat zij hun traditionele Ievenswijze verder kunnen
zetten.
De overheid geeft ondertussen toe dat zij bij het tot stand komen van de wet iniggi geen rekening heeft gehouden met de
lokale Ieefwijze en enkel vertrokken is vanuit het dierenwelzijnstandpunt. De meeste gevangen slangen verkeren in erbarmelijke gezondheid met vaak mondinfecties ten gevolge van het
verwijderen van de giftanden. Bovendien worden de slangen,
wanneer ze te zwak zijn geworden, meestal terug in het wild

nog omdat het vanuit de traditie wordt doorgegeven. Bovendien krijgt het bezweren zelf steeds vaker het predikaat rchaisch' opgeplakt en gaan jongeren steeds meer voor een gewone
opleiding en een job in de stad.
Een aantal organisaties zoals de Wildlife Trust of India tracht dit
probleem te ondervangen door duurzame alternatieven te creeren voor de Sapera, zodat hun kennis en kunde bewaard zouden blijven en tegelijk het welzijn van de slangen verzekerd is.
Zo is er een `bel-een-slangenbezweerdersdiensf gecreeerd
waarbij de Sapera tegen betaling ingeschakeld worden om
slangen te verwijderen uit huizen en tuinen. Ook worden ze ingezet om hun grote kennis van antigifmiddelen en hun kruidenkennis ter zake. Zeker op het platteland, waar het publieke gezondheidssysteem zo goed als onbestaande is, fungeren zij
hierin als een noodzakelijke aanvulling. In India sterven naar
schattingi5.000 tot 20.000 personen per jaar aan slangenbe-

losgelaten. Dode slangen in huis betekenen immers voor vele
Indiers een slecht voorteken. Zonder tanden is de slang in het
wild evenwel ten dode opgeschreven.

ten. De meerderheid van de oudere Sapera blijven echter gekant
tegen de voorgestelde vernieuwingen. Zij pleiten ervoor dat In-

De meeste van de meer dan 80.000 slangenbezweerders die in
India actief zijn, stammen uit de Noord-Indiase Saperagemeen-

meer omdat ze vele buitenlandse toeristen aantrekt.

schap, een onreine kaste die zich helemaal onderaan de sociale

De 'dans' van de slangen is voor alle duidelijkheid een relatief

dia net meer zou inzetten op de slangenbezweringsperformance als wezenlijk onderdeel van de Indiase cultuur onder

ladder bevindt. Hoewel nog steeds vele Sapera hun broodwin-

begrip. Slangen zijn van nature doof en hun dans is niets meer

ning halen uit de vangst van (tot 400.00o slangen per jaar!) en

dan een zelfverdedigingsbeweging op de voor de slang als be-

het optreden met slangen, zien steeds meer mannen of van het

dreigend ervaren geluidstrillingen, voortgebracht door de 'been',

slangenbezweren. Vooral de jongere Sapera zien het nut er niet

een traditioneel blaasinstrument gemaakt uit een gedroogde

meer van in, en leren de kunst van het slangenbezweren enkel

(fles)pompoenplant.

ku

-ene fgoed.be
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Abonnee-info
faro

tijdschrift over cultured erfgoed is

een uitgave van FARO. Vlaams steunpunt
voor cultureel erfgoed, verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september,
december) en telt per nummer ca. 48 p.

ruilabonnement
Voor alle info over ruilabonnementen,
contacteer Annemie Vanthienen via
T 02 213 10 68of

jaarabonnement 2009

gratis proefnummer

Een jaarabonnement kost slechts
over te maken op rekeningnummer o682490488-4o met vermelding `abonnement faro 2009' en ter attentie van: FARO,
Priemstraat 51,1000 Brussel. Via

Je kunt—eenmalig—een gratis proefnummer aanvragen via
met vermelding van je naam
(voornaam + familienaam) of naam van
de instelling en adres.

bevestig je tegelijk
met je naam (voornaam +familienaam) of

www.faronet.be

naam van de instelling, adres (straatnaam,huisnummer,postcode,gemeente)
en je telefoonnummer je abonnement.

Op de website van FARO verschijnt na
verloop van tijd een gedeelte van de
redactionele bijdragen online.

Voor abonnees uit Nederland geldt volgende IBAN-code: BEo2 o682 4904 8840

Abonnementen lopen per kalenderjaar,
worden stilzwijgend verlengd en dienen
voor het einde van het jaar te worden
opgezegd.

en BIC-code: GKCCBEBB.
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Een gratis pilotaflevering biedt een voorproefje van het eigenlijke werk, dat op 1 oktober in vijf tweemaandelijkse afleveringen verschijnt. Een los nummer kost € 5,00; een a bonnement op de vijf nummers, die elk 200 fullcolourpagina's zullen tellen,
kost € 20,00. De nummers kunnen bij FARO worden besteld via bestellingen@faronet.be .Wij bezorgen uw bestel ling dan aan
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U kunt ook rechtstreeks via de online shop van het Kaaitheater bestellen, zie: www.kaaitheater.be/shop.jsp?menu= 3&submenu=4.
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ritueel & performance I Jacqueline van Leeuwen

-->

Eedafleggingen als enscenering van politieke macht

Als u dit leest, heeft de nieuwe Vlaamse regering waarschijnlijk
al de eed afgelegd. De ministers in het parlement en de ministerpresident in handen van de koning op het koninklijk paleis. Misschien heeft u er een glimp van opgevangen tijdens het nieuws
of zag u een foto in de krant. Een beetje saai, een tikjeformeel en
over tot de orde van de dog?
De eedaflegging van Barack Obama op 2ojanuari 2009 bewijst
dat een dergelijk installatieritueel heel wat menses kan beroeren. Toegegeven: het was een mooie show en een historisch
beladen moment. Bovendien ging er iets mis: er ontstond verwarring over de formulering van de tekst. De volgende dag legde
Obama zijn eed een tweede keer of kwestie van het zekere voor
het onzekere te nemen. De juisteformulering leek er dus wel degelijk toe te doen.
Ook een Antwerpse districtschepen ondervond dat eedafleggingen niet zomaar een formaliteit zijn. Zij legde haar belofte of
aan de verkeerde ontvanger en moest begin februari 2009 eveneens hoar eedaflegging overdoen. 1
Redenen te over dus om de eedaflegging van politieke functionarissen onder de loep te nemen. In deze bijdrage plaatsen we
het ritueel van de ambtseed in een historisch kader en analyseren het ritueel als een politieke performance. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de politieke eden in Vlaanderen.

EEDAFLEGGINGEN ALS POLITIEKE M1SE-EN-SCENE
Voor presidenten en ministers is de eedaflegging het startschot van hun bewind, want vanaf dan begint hun opdracht
pas echt. Natuurlijk werden de kaarten al geschud tijdens de
verkiezingen en hebben de partijen bij de formatie hun poli-

dagelijkse leven: de politieke verhoudingen zijn na het zweren
van de eed immers aangepast. Deze nieuwe politieke context
wordt tijdens het ritueel op symbolische wijze aan de deelnemers en de toeschouwers gecommuniceerd: de eedaflegging
abstraheert de kern van de macht uit de dagelijkse stroom van
politieke handelingen en maakt de onderliggende structuren
zichtbaar. In die zin is de eedaflegging een mise-en-scene, die
de hoofdrolspelers van het politieke bedrijf in de spotlights zet,
en die focust op de kern van de politieke en maatschappelijke
verhoudingen, op datgene wat echt telt.
Eedafleggingen streven een dubbel doel na: enerzijds willen ze
de nieuwe machthebber legitimeren en zijn nieuwe maatschappelijke status onderstrepen. Anderzijds maken eedafleggingen van de gelegenheid gebruik om de nieuwe machthebber te normeren en de grenzen van zijn macht of te bakenen.
Beide elementen hebben uiteindelijk tot doel vertrouwen in
de nieuwe politieke situatie te garanderen en rust te creeren,
zodat de machthebber zijn taak in alle ernst kan uitvoeren.
Geen geringe ambities dus voor een op het eerste gezicht formalistisch gebeuren!
De kern van het ritueel is het uitspreken van een plechtige
belofte voor de toekomst. De eedaflegger zet minstens zijn
geweten als onderpand in om te garanderen dat hij de belofte
zal houden. Daarmee aanvaardt de eedaflegger dat hij op de
een of andere manier gestraft zal worden als hij zijn eed
breekt.3 Deze kern zorgt ervoor dat we politieke eedafleggingen uit verschillende historische periodes kunnen herkennen

ties ingenomen, maar met het uitspreken van de plechtige

als verschijningsvormen van eenzelfde type ritueel. Henry VIII,

belofte wordt het pas menens: wie tot op dat moment een
gewone burger was, transformeert in een bestuurder met een

Napoleon, Albert II en Obama Iegden allemaal een plechtige
eed at die een scharnierpunt in hun leven markeerde, en hun

grote verantwoordelijkheid. De openbare eedaflegging mar-

nieuw verworven positie ritueel ensceneerde. Maar naast alle

keert deze overgang en vormt dan ook een rite de passage die
de nieuwe status van de eedaflegger legitimeert en zichtbaar
maakt voor alle betrokkenen. 2

schijnbare overeenkomsten tussen deze eedafleggingen zijn
er ook heel wat verschillen.Juist omdat de opvattingen over de
basis van de politieke macht in de loop der tijden veranderden,

Dit gebeurt, zoals bij alle rituelen, door een speciale context te

is ook de betekenis en de vormgeving van de politieke eed-

creeren, los van het leven van alledag. Net als een trouwerij

aflegging in de loop der tijden gewijzigd, gekneed en bijge-

(waarbij de echtelieden trouwens ook plechtige geloftes afleg-

schaafd. Paolo Prodi bestudeerde deze evolutie in detail; we

gen) heeft deze buitengewone gebeurtenis een impact op het

maken in het onderstaande dankbaar gebruik van zijn werk.4
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-3 De eedaflegging van Barack Obama werd door miljoenen mensen ter wereld
rechtstreeks gevolgd. Tegen een strakblauwe hemel legde een jonge president vol zelfvertrouwen
zijn eed af, in aanwezigheid van zijn vrouw en dochters. Het Capitool op de achtergrond verwees
duidelijk naar zijn toekomstige verantwoordelijkheid en legitimeerde zijn nieuwe status.
Maar hoe zwaar zijn opdracht ook wordt, tijdens de plechtigheid overheerste een feestelijke,
zonnige sfeer vol van hoop: Yes we can! © Belga

In de vroege middeleeuwen stond de gedachte centraal dat
alle macht van God afkomstig was en dat de vorst de vertegenwoordiger van de hemelse macht op aarde was. De inhuldiging van de machthebbers functioneerde dan ook als een
soort sacrament: een religieus moment dat de nauwe relatie
tussen de gezagsdrager en God onderlijnde. Hoge kerkelijke
gezagsdragers waren betrokken bij de kroning en de zalving
en lieten de vorst plechtig beloven dat hij de rechten van de
kerk zou bewaren en verdedigen. Deze goddelijke macht werd
vervolgens via een snort watervaleffect over de maatschappij
verspreid, via een netwerk van beloftes van trouw. Hierbij fundeerden lagere gezagsdragers hun macht in hogere posities.

6

Een plechtige eedaflegging speelde een cruciale rol in de legitimering
van de Normandische invallen in Engeland rond io66. Het Tapijt
van Bayeux, dat de Normandische visie op dit verhaal verbeeldt, toont
hoe de Angelsaksische prins Harold een plechtige eed zweert aan
Willem de Veroveraar waarin hij belooft de Engelse troon niet op te
eisen. Hij zweert deze belofte op maar liefst twee reliekschrijnen en
het tapijt identificeert deze gebeurtenis duidelijk als een 'sacrament.
Na het overlijden van de Engelse vorst Edward de Belijder breekt
Harold zijn eed en claimt hij alsnog de troon. Willem de Veroveraar
gebruikt deze eedbreuk als voornaamste argument om pauselijke
steun voor zijn inval in Engeland te verwerven.

De schepenen van Dendermonde legden al sinds de middeleeuwen
bij hun aanstelling een ambtseed af op een eedkruis.
In 7456 betaalde het stadsbestuur de schilder Jan Soben om
"den cruce te verwene in scepenen camere daer men up zweert".
Het bewaarde eedkruis dateert uit de 77e eeuw. In 7676 vermelden
de stadsrekeningen immers een betaling aan "Hans van Ghelre,
zilversmet, over het leveren ende maken van een zilveren cruys
voor het collegie van schepenen". Mogelijk betrof het hier de
Antwerpse zilversmid Jan van Ghelre. 6
© Stedelijke Musea Dendermonde, inventaris 589

Met de centralisering van de macht in de nieuwe tijd probeerden de landsheren de stedelijke eedformules naar hun hand te
zetten. Zij beschouwden het hanteren van ambtseden als een
monopolie van de staat en wilden uiteraard controle uitoefenen op de formulering ervan. De politieke macht werd dus
weer meer opgevat als een top-downbeweging en de eed
moest dan ook meer dan vroeger de relatie tussen de gezagsdrager en de vorst uitdrukken: een duidelijke belofte van trouw
aan de landsheer kon dan ook niet meer ontbreken en werd
stevig in de verf gezet. 7 De grote flexibiliteit van de eedformules bleef echter bestaan en de partij die in het politieke spel
het overwicht verwierf, drukte zijn stempel op de formulering

Deze theocratische machtsopvatting kreeg een serieuze deuk
bij de opkomst van de steden, in onze streken vooral vanaf de
li e eeuw. Vaak ontstonden stedelijke kernen uit een `samenzwering', een coniuratio, waarbij de inwoners zwoeren elkaar
bij te staan en huip te verlenen. Hiermee was een bottom-upbenadering van de macht geboren: de stadsbestuurders representeerden niet zozeer God, maar wel de communitas, de gemeente. Hun eed was in die context geen sacrament, maar wel
een verdrag dat rechtszekerheid voor de burgers moest garanderen. Uiteraard smeekten de middeleeuwse stadsbestuurders nog Gods bijstand af, maar zij beloofden toch vooral alle
plichten ten aanzien van de gemeenschap te vervullen en het
algemeen belang te dienen.
De eedformules bleken een schot in de roos om ambtsdragers
op alle niveaus aan hun plichten te binden. Het aantal eed-
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formules nam dan ook spectaculair toe: elke stedelijke functionaris moest een op maat gesneden eed afleggen, tot zelfs de
landmeter, de klokkenluider en de poortwachter toe. In vele

ren: de formulering werd steeds gedetailleerder en men nam
er steeds meer bepalingen in op. Bovendien paste men de teksten regelmatig aan in functie van de politieke context; zo verwees men bijvoorbeeld graag naar recente politieke verdragen
die de stadsbestuurders moeten respecteren. Eedformu les waren met andere woorden flexibele instrumenten, die viot op
maat konden worden gesneden van de inhuldiging waarvoor
men hen wilde gebruiken. 5

In de middeleeuwse steden bleken eedformules een goed instrument
om ambtsdragers op verschillende niveaus op hun plichten te wijzen.
Het aantal eedformules voor stedelijke functionarissen nam
spectaculair toe. Dit inspireerde ook andere organisaties om eden te
gebruiken om hun leden aan verplichtingen en deontologie te binden.
Zo ook de Antwerpse rederijkerskamer De Goudblom die in 7524 dit
schitterende eedboek liet vervaardigen. De afgebeelde pagina geeft
de eed van de deken van de rederijkerskamer weer. © KASK
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steden kwamen uitgebreide eedboeken tot stand waarin de
tekst van de beloftes van alle ambtsdragers nauwkeurig werd
vastgelegd. Hierin is ook de evolutie van de tekst goed te trace-

van de eed. In sommige gevallen werd aan de eed een confessie toegevoegd waarbij de bestuurder zich moest scharen
achter de dominante kerkelijke strekking van het gebied dat
hij bestuurde. 8
Tijdens de verlichting vormde de politieke eed een belangrijk
topic van discussie, waarbij denkers als Hobbes, Locke, Spinoza
en Rousseau de religieuze fundamenten van de eedaflegging
in vraag begonnen te stellen. Meer dan een religieuze daad
waarbij men zijn zielenheil als onderpand inzet, zagen zij de
eed als de brug tussen het private geweten van de gezagsdrager en de openbaarheid. De eed kreeg zo meer een ethische
dimensie. Daarbij zwakten zij meteen de puur juridische betekenis van de eed af. Waar de eed in vroeger tijden als een verdrag functioneerde en alle rechten en plichten gedetailleerd
opsomde, zorgde de evolutie van het recht ervoor dat vele van
deze opdrachten juridisch afdwingbaar waren geworden
doordat ze in een wet of overeenkomst waren vastgelegd. De
eed verwees naar deze verdragen en bracht ze in herinnering,
maar was zelf geen verdrag meer. De eed werd volgens de verIichte filosofen zo minder noodzakelijk als garantie dat een
overtreding van de wet zou worden bestraft, maar vormde in
hun nieuwe visie vooral de brug tussen de moraal van het individu en het belang van de staat.

Hoewel verlichte filosofen het belang van de eed relativeerden,
stond deze plechtige belofte in de 19e eeuw opnieuw centraal
bij de opbouw van de nieuwe bestuursstructuren. De basis van
de macht was 'het vaderland' en 'de vrijheden van het yolk'. Dit
yolk stelde een grondwet op dat het fundament van de nieuwe
staatsstructuur zou vormen. In de grondwet nam men eedformules op die de positie van de ambtsdragers in deze nieuwe
constellatie expliciteerden. Deze eedformules zijn doorgaans
kort en verwijzen naar de grondwet en naar de vrijheden van
het volk.'° In vele gevallen verdween God als garant voor de eed
en werd zijn plaats ingenomen door de natie. In tegenstelling
tot eerdere periodes zijn dei9e-eeuwse eden louter positief geformuleerd. Geen opsommingen meer van corrumperende factoren, geen verwijzingen meer naar verboden, maar een posi-

sterk gefixeerde formule, zelfs bij grondwet vastgelegd. Met
de toenemende secularisering nam het religieuze gehalte van
de eed bovendien sterk af. Men zette zijn ziel niet langer als
onderpand in: hellestraffen en andere postume kwellingen
waren geen stok achter de deur meer.Wel verwees men duidelijk naar de grondwet, die samen met de andere wetten alle
regels van het ambt bevat. De moderne rechtstaat is bevoegd
om de naleving van deze wetten af te dwingen en inbreuken
te vervolgen.
Maar toch kan niet alles bij wet worden bepaald en blijft het
nuttig om de hele persoon existentieel te verbinden met de
verantwoordelijke taak die hij of zij zal vervullen. De eed bindt
het individu aan de groep, appelleert aan het beroepsethos
van de politiek en integreert zo de gezagsdrager in het politieke lichaam. Door de plechtige belofte is voor de eedaflegger
en voor de maatschappij duidelijk dat een president of een minister meer is dan een privepersoon, en dat hij of zij bij het
uitoefenen van de politieke functie niet het eigen belang,
maar wel het belang van de gemeenschap moet laten doorwegen. Een oproep die in individualistische tijden uiteindelijk
geen overbodige luxe is, hoe snel men deze na de eedaflegging
soms ook vergeet ...

EDEN IN VLAANDEREN
De eedaflegging van nieuwe bestuurders is een politiek
belangrijk moment waarbij een gewoon burger de stap
zet naar een verantwoordelijke functie. Tijdens dit overgangsritueel is het van belang de politieke structuren
zichtbaar te maken en de essentie van het mandaat te expliciteren. Omdat een eedaflegging moet aangeven waar
het allemaal precies om draait, is de formulering van deze
beloftes van groot belang. Het is dus waarschijnlijk dat
een fundamentele wijziging van de staatsstructuur ook
een invloed heeft op het ritueel van de eedaflegging. Maar
is dit in Vlaanderen ook het geval geweest?

tieve blik op de toekomst waarbij de ambtsdrager zich in het

Voor de geschiedenis van de eden bij de aanstelling van

nieuwe politieke lichaam positioneert en belooft de grondwet

gezagsdragers in Vlaanderen moeten we teruggaan naar
de wieg van de Belgische staat. In 1831 boog het Nationaal

te dienen. Of zoals Obama beloofde: "I do solemnly swear (or
affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the

Congres zich over de formulering van de eed van de `amb-

United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect
and defend the Constitution of the United States.""

tenaren van het gerecht en van het bestuur'. Op 20 juli
1831, aan de vooravond van de eedaflegging van koning
Leopold I, legde het congres bij decreet vast dat "al de

De eed begon in de middeleeuwen als een sacrament en was

cieren van de burgerwacht en van het leger en, in 't alge-

ambtenaren van het gerecht en van het bestuur, de ofhlange tijd een goed alternatief voor een verdrag. De eed evolu-

meen, al de ingezetenen belast met enig open baar ambt"

eerde ook van een zeer flexibel politiek instrument, dat vlot

de volgende eed moesten afleggen:"/k zweer getrouwheid

aan de wijzigende context kon worden aangepast, naar een

aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de
wetten van het Belgisch Volk". Enkel de leden van parlement en
senaat konden volstaan met een eenvoudige eed van trouw
aan de grondwet. 12
Alle krijtlijnen van de zelfbewuste nieuwe Belgische staat
waren in de eedformules van ministers, schepenen en andere
ambtsdragers opgenomen. De verwijzing naar de koning en
naar het Belgische yolk zetten de belangrijkste pijlers van de
macht in de kijker. Net als in anderei9e-eeuwse staatsstructuren stond de grondwet centraal in de formulering als fundament van de natie en als samenvatting van het nationale verleden. 13 Geworteld in die rijke traditie stond het jonge Belgie
een beloftevolle toekomst te wachten. De ambtsdragers verbonden zich door hun eed om met hart en ziel de jonge staat
en hun koning te dienen.
Bij de wijziging van de Belgische staatsstructuur en de vorming van gemeenten en gewesten was de formulering van
deze eedformules niet meteen aan de orde. De bijzondere wet
tot hervorming van de instellingen uit 198o bepaalde enkel
dat de leden van de Vlaamse regering hun eed zouden afleggen in het Vlaams Parlement en niet langer in handen van de
koning.14 De formulering van de eedformules op de verschillende niveaus bleef echter een bevoegdheid van de federale
staat; de tekst bleef dus ongewijzigd.
Sinds 1 januari 2002 zijn de gewesten bevoegd voor de samenstelling, de organisatie en de werking van de provinciale en
gemeentelijke instellingen. Een hervorming van de eedformules op deze niveaus kwam zo binnen handbereik. De gemeentewet van is juli 2005 paste de eedformule van de stedelijke
bestuurders aan. Zij moeten geen getrouwheid aan de koning
of aan de grondwet meer zweren, maar de volgende belofte
uitspreken: "Ik zweer de verplichtingen van miln mandaat trouw

na te komen". 15 De memorie van toelichting stelt dat deze aan-

"Het afleggen van deze eedformule wordt echter als belemmerend ervaren door bepaalde personeelsleden en de bepalingen ervan voldoen ook niet langer aan de constitutionele realiteit. Zo worden de personeelsleden van de Vlaamse overheid
verplicht om gehoorzaamheid te zweren aan de wetten, maar
niet aan decreten die ze dagelijks moeten uitvoeren. Tevens
moeten zij getrouwheid aan de Koning zweren,terwijl er geen
enkele gezags- of andere band meer is tussen de Koning, enerzijds, en het personeel van de Vlaamse Gemeenschap en het
Vlaamse Gewest anderzijds. Weliswaar wordt ter zake voorgehouden dat de `wetten' in ruime zin moeten worden begrepen
en dat ook de vermelding van de `Koning' niet verwijst naar
enige gezagsrelatie maar enkel 'als een belofte van Ioyauteit
tegenover de politieke gemeenschap waarvan de Koning de
personificatie is'. Zulke juridische finesses gaan echter volledig
voorbij aan de symboolwaarde die kleeft aan het gebruik van
bepaalde termen en de wijze waarop deze in de praktijk worden ervaren.
Het is daarom noodzakelijk om de eedformule algemener en
objectiever te formuleren in de zin dat de personeelsleden via
de eed zweren de verplichtingen van hun ambt trouw na te
komen." 18 De Vlaamse Regering en de sectorcommissie bereikten hierover een protocol van akkoord. De Raad van State gaf
echter een negatief advies en tot een decreet kwam het nooit.
Er gingen meermaals stemmen op om de eed van de Vlaamse
ministers en de minister-president ook aan te passen. Het
vastleggen van hun eedformule is echter nog steeds een federale bevoegdheid. Eerst zou deze bevoegdheid dus aan de gewesten moeten worden overgedragen. Er zijn ondertussen
verschillende pogingen ondernomen, maar deze werden niet
gehonoreerd.19
Het is tot op vandaag nog steeds de koning die de ministers
benoemt. Het gros van de Vlaamse ministers legt de eed of
voor de voorzitter van het Vlaams Parlement en alleen al door

passing gebeurt"om beter aan te sluiten bij de bevoegdheden
van de gewesten".1 6 In de nieuwe federale context is het niet

de locatie en de aanwezigheid van de parlementsleden is de

meer de koning die de stadsbesturen aanstelt, en dus kon de
verwijzing naar het staatshoofd en naar de Belgische wetten

ging van de minister-president bij de koning verwijst naar de
federale staat, waar Vlaanderen nog steeds een onderdeel van

link met het Vlaamse wettelijke kader duidelijk. De eedafleg-

wegvallen. Eenzelfde wijziging werd doorgevoerd in de Provin-

vormt. De enscenering van de verschillende machtsniveaus

ciewet (9 december 2005) voor de provinciebesturen. 7

voor het gewest,Vlaams en Belgisch, symboliseert de politieke
verhoudingen in het federale Belgie. De dubbele performance

In datzelfde jaar werd er onderhandeld om de eed van de per-

bij de aanstelling van een nieuwe Vlaamse regering — zowel in

soneelsleden van de Vlaamse overheid aan te passen. De memorie van toelichting bij het voorontwerp van decreet geeft

het Vlaams Parlement als bij de koning — is dus een geactualiseerde mise-en-scene van de macht in Vlaanderen en verwijst

omstandig aan waarom een wijziging aan de formule van 1831

zowel naar de Vlaamse kiezers (het parlement) als naar de Bel-

nodig is en welke gevoeligheden de oude formulering op kun-

gische staatsstructuur. De tekst bleef ongewijzigd, maar de

nen leveren:

visuele context werd wel geactualiseerd.

In de nieuwe tijd legde een nieuwe vorst zijn ambtseed of in elke stad die hij tijdens een Blijde Intrede aandeed. Dit ritueel benadrukte
de wederzijdse band tussen vorst en onderdanen: de vorst beloofde de oude vrijheden van de steden to respecteren en de onderdanen zwoeren
trouw aan hun vorst.
Dit schilderij uit 1863 evoceert de eedaflegging van de15-jarige Karel V en was bestemd voor het stadhuis van Antwerpen. Geheel in lijn met
de 79e-eeuwse opvattingen over de constitutionele monarchie toont men hier de eed als het moment waarop het contract tussen de vorst
en de natie tot stand komt. 9
Henri Leys, De eedaflegging van de Blijde Inkomst van aartshertog Karel van Oostenrijk, 1863, olieverf op paneel, Inv. 2576
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie, Brussel

Op 22 november 1963, amper 99 minuten na de moord op J.F. Kennedy,
legt Johnston zijn ambtseed af in het vliegtuig. lackie Kennedy stoat wezenloos naast hem,
ze draagt nog het met bloed besmeurde mantelpakje. De beelden van deze eedaflegging
werden eerder vrijgegeven don die van de aanslag op de president.
Waarom die haast? De natie verkeerde op dat moment in shock en zou zonder een
president in anarchie kunnen vervallen. Het was dus zaak om zo vlug mogelijk stabiliteit
te verzekeren en de presidentslozefase zo kort mogelijk te houden.

DE EEDAFLEGGING ALS PERFORMANCE

hand, een gebruik dat in Vlaanderen nu de dominante manier

De eedaflegging is een overgangsritueel waarin een plechtige
belofte centraal staat. Het gaat niet om een spontane, noch

van eed afleggen is. Opnieuw verwijzen eedafleggers hiermee
naar hogere machten en roepen zij de krachten van de hemel
op om hen bij te staan.

om een persoonlijke belofte. De eedaflegger bepaalt immers
niet zelf de inzet van zijn nieuwe taak, maar spreekt woorden
uit die door anderen welbewust zijn voorgeschreven. De
eedaflegging van Obama bewijst dat elk woord en de volgorde
van de zin in dit kader bijzonder belangrijk zijn. Daarom worden eden tijdens het ritueel vaak voorgezegd, of baseren de
eedafleggers zich op een geschreven tekst, die ze voorlezen."
Dat een professionele voorzegger geen garantie op succes is
werd bij de eedaflegging van Obama bewezen, toen de voorzitter van het Hooggerechtshof, John G. Roberts, zich vergiste
en de woorden omdraaide.
De rite de passage van de eedaflegging is meer dan het uitspreken van een formele tekst, het is ook een performance:
een opvoering van de politieke relaties, normen en waarden.
Het ritueel plaatst een spotlight op de protagonisten van de
politiek en zoomt in op de fundamenten van de menselijke
politieke verhoudingen, net zoals in het drama gebeurt. Alle
elementen hebben hun betekenis. De hoofdrolspelers bevinden zich op bijzondere locaties, stellen rituele gestes en hanteren betekenisvolle attributen. Hun optreden is vaak gerepeteerd en strak geregisseerd: weinig wordt aan het toeval
overgelaten. De enscenering van de eed verdient dus minstens evenveel belangstelling als de formulering van de beloftes. In het onderstaande analyseren we daarom kort de rituele
gestes en attributen, het decor en de glitter and glamour rond
een eedaflegging.

Het idee dat een eedaflegger zijn zielenheil als onderpand inzet, lijkt in elk geval in de Amerikaanse context nog wel belangrijk te zijn, zo gingen aan de eedaflegging ook religieus
getinte toespraken en zelfs een gebed vooraf. Bovendien zou
Obama zelf hebben gevraagd om achter de eedformule "So
help me God" toe te voegen. 22
In Vlaanderen heeft de opgeheven hand bij de eedaflegging
geen expliciet religieuze connotatie meer, maar ze symboliseert nog steeds de grote inzet van de eed: men belooft immers zich als persoon volledig in te zetten voor het naleven
van deze belofte.23 Een variant daarvan is het afleggen van de
eed met de hand op de borst. Hiermee lijkt men vooral te verwijzen naar het eigen geweten en dus eerder de ethische connotatie van de eedaflegging te benadrukken.

Eedafleggingen behoeven in theorie geen bijzondere locatie.
Men kan overal een belofte zweren en de geldigheid daarvan is
niet afhankelijk van de plaats waar de eed wordt afgelegd. Zo
was het dan ook geen probleem dat Kris Peeters in 2007 zijn
eed aflegde in de vip-ziekenkamer van het Brusselse Sint-Jansziekenhuis, waar Albert II op dat moment herstelde van een
dijbeenbreuk.
Nood breekt wet, dat ondervond ook Johnston die op 22 november 1963, amper 99 minuten na de moord op J.F. Kennedy, zijn
ambtseed aflegde in het vliegtuig op weg naar Washington. 24
Marlshetvnka,disenmo lcatienxratoef

Obama's eeda. flegging stond bol van de verwijzingen naar de
Amerikaanse geschiedenis in het algemeen en naar Abraham

om de uitzonderlijke positie van de nieuwe machthebbers te
onderlijnen. Al in de middeleeuwen koos men de locatie voor
dit gebeuren nauwkeurig uit.Vaak gebruikte men het bordes

Lincoln in het bijzonder. Zo startte zijn intocht met een herne-

van het stadhuis, een locatie die meteen verwees naar de toe-

ming van de inaugurale treinreis van zijn illustere voorganger,

komstige werkplek van de schepenen. Vorsten Iegden bij hun
Blijde Intrede eveneens vaak hun eed af aan het stadhuis.

in dezelfde stoomtrein. Daarna bracht Obama hulde aan het
Lincoln Memorial en ten slotte legde hij zijn eed af met zijn
hand op de bijbel van Abraham Lincoln. De historische wortels
van die laatste daad gaan echter verder terug dan de 19e eeuw.
Het gebruik om een religieus voorwerp bij een eedaflegging te
betrekken, komt in verschillende culturen voor en heeft als
doel het aardse en het hemelse met elkaar te verbinden. Het
voorwerp verwijst naar de bovenmenselijke krachten die bij
een eed worden ingeroepen om de eedaflegger bij te staan, of

Maar men opteerde soms ook voor een belangrijk religieus gebouw. Een locatie met wat decorum was in elk geval aangewezen, en daarbij heeft de visuele uitstraling van het gebouw een
dubbele impact op het ritueel. Enerzijds legitimeert het de
nieuwe bestuurder, door hem in een schitterend kader aan zijn
onderdanen te presenteren en hem visueel te verbinden met
belangrijke symbolen als vlaggen en wapenschilden. Anderzijds wil de locatie vaak ook het toekomstige gedrag van de

te straffen in geval van eedbreuk. In de vroege middeleeuwen

bestuurders normeren. Middeleeuwse stadhuizen waren im-

gebruikte men hiervoor doorgaans relieken of een altaar, later

mers versierd met talrijke voorbeelden van goed en slecht be-

kwamen ook eedkruisen in zwang of gebruikte men bijzonde-

stuur. Ook andere machtslocaties verwijzen vaak naar helden

re bijbels, die erg rijk versierd waren.'

uit het verleden en houden de nieuwe bestuurders zo een
spiegel voor.25

Vanaf de 16e eeuw maken deze religieuze attributen meer en
meer plaats voor het afleggen van een eed met opgeheven

Obama legde zijn eed af met het Capitool als achtergrond, omgeven door yips en door alle nog levende oud-presidenten. Daarmee werd visueel de continuiteit van het presidentiele ambt
geensceneerd. Het Capitool verwijst in alle statigheid naar de
oorsprong van de Amerikaanse natie en visualiseert zo de verwachting dat de president de vrijheid van het land zal dienen.
Bij ons leggen de Vlaamse ministers hun eed af in het parlement, net als Obama met een duidelijke link naar de volksvertegenwoordiging. Hun nieuwe collega's omringen hen en de
link tussen de regering en de Vlaamse kiezers is in een klap
duidelijk, zelfs al is de tekst van de eedformule nog zeer federaal gekleurd. De minister-president trekt naar het koninklijk
paleis waar hij, doorgaans in aanwezigheid van de federate
eerste minister, zijn eed aan de koning aflegt. Deze ruimte en
de aanwezige personen symboliseren uiteraard de band tussen de vorst en de Vlaamse Regering, die ook in de formulering
van zijn belofte tot uiting komt.

Bij de eedaflegging van de Vlaamse minister-president zullen
we niet zo vlug een optreden van Laura Lynn of Clouseau verwachten, in Amerika daarentegen is de steun van de entertainmentsector aan politieke partijen heel gewoon. Nog tijdens de
race naar het Witte Huis zetten filmsterren en rockartiesten
zich in om hun kandidaat te steunen en tijdens de eedaflegging was de glitter en glamour van Hollywood duidelijk aanwezig. Het optreden van Aretha Franklin en een strijkkwartet
met wereldberoemde muzikanten als Yo Yo Ma en Itzhak Perlman zorgden voor een extra feestelijk tintje. Een paar dagen
voor de eedaflegging vond er trouwens al een groot inhuldigingsconcert plaats waar U2, Bruce Springsteen en Beyonce de
pannen van het dak zongen. Dergelijke optredens bevestigden
Obama's imago van vlotte jongen, van democratische politicus
die voor alle lagen van de bevolking een luisterend oor heeft en
Op 77 juli 7951, terwijl de koningskwestie nog nazinderde, legde een
zenuwachtige Boudewijn zijn eed als Koning der BeIgen al
De twintigjarige vorst hield daarbij een spiekbriefje in de hand:
de juistheid van de eedformule was immers meer dan ooit van kapitaal
belang. De eedaflegging werd verstoord door de communist Julien
Lahaut die wals vooraf was afgesproken, "Vive la Republique!"riep.
Lahaut m ,est deze daad van verzet enkele dagen later met de dood
bekopen. Bron: Le Patriote Illustre

iedereen hoop geeft op een betere toekomst. Een truc die Bill
Clinton trouwens ook al onder de knie had toen hij in 1992
Fleetwood Macs Don't stop thinking about tomorrow als verkiezingssong verkoos.
De optredens tijden de eedaflegging zelf waren sterk symbolisch geladen en verwezen naar de geschiedenis van de AfroAmerikaanse civilrightsgemeenschap. Aretha Franklin trad
immers ook op tijdens de begrafenis van Martin Luther King
en de dominee die de zegen uitsprak,was in de jareni96o een
befaamd activist. Kortom, de intermezzo's tijdens de eedaflegging moesten helpen om de eerste zwarte president met
de geschiedenis van het Amerikaanse volk te verbinden en zo
de relatie tussen de machthebber en zijn achterban zichtbaar
te maken.
Nu lijken optredens in de marge van een betekenisvol politiek
ritueel misschien iets typisch Amerikaans en echt iets voor de
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Na de ongelukkige val van Albert I in Marche-les-Dames legde Leopold
ll op 23 februari 1934 zijn ambtseed af. Het tapijt dat deze eedaflegging
verbeeldt, hecht duidelijk belang aan de visuele enscenering van dit
ritueel. Het schitterende architecturale kader onderlijnt zijn nieuwe
status. De aanwezigheid van vele prominenten maakt het politieke,
militaire en religieuze netwerk van de vorst zichtbaar en verwijst naar
de gemeenschap die het fundament vormt van zijn macht. Op zijn
minst opmerkelijk is het eedgebaar dat Leopold maakt Een kwestie
van tijdsgeest? Bron: IRPA-KlK, Brussel

You Tube-generatie, maar ook in de middeleeuwse steden koppelde men al auditief en visueel spektakel aan machtsoverdrachten. 26 Klokgelui en trompetgeschal moesten in de eerste
plaats toeschouwers op de been brengen. De eed moest immers in het openbaar worden afgelegd en berusten op de instemming van de communitas. De link tussen de nieuwe
machthebbers en hun onderdanen kon enkel worden waargemaakt als er inderdaad voldoende getuigen bij de eedaflegging
aanwezig waren. Bij gebrek aan krant en Internet attendeerden
het feestelijke klokgelui en bazuingeschal hen erop dat er iets
bijzonders to gebeuren stond. De plechtige klanken onderstreepten bovendien de ernst van de nieuwe positie van de
stadsbestuurders. Zij lieten zich ook in latere periodes graag
met wat pump and circumstance omringen, zo componeerde

0
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Obama legde zijn plechtige eed als
vierenveertigste president van de Verenigde
Staten of op de bijbel van Abraham Lincoln.
Hiermee plaatste hij zich in de Lange
geschiedenis van de Amerikaanse
presidentiele macht. Tegelijkertijd had deze
eedaflegging duidelijke religieuze dimensies,
hetgeen ook bleek uit de gebeden die aan
de eedaflegging vooraf gingen. Zo gingen
geschiedenis en religie hand in hand.

Bach voor een gelijkaardige gelegenheid zijn Ratswahlkantaten.
Na de eedaflegging traden in de middeleeuwse steden vaak
jongleurs en zotten op, waaronder ook buiksprekers, muzikanten en de zeer popula ire Droghen lonckere. Wat die laatste precies voor show in petto had, weten we niet, want de stadsrekeningen vermelden enkel zijn naam. Waarschijnlijk verbeeldde
hij, samen met andere nepjonkheren, prinsen en edelvrouwen,
even de omgekeerde wereld, een speelse verwijzing naar een
wereld zonder macht en zonder regels, om op die manier juist
de nieuwe orde extra kracht bij te zetten. Een soort carnaval in
het klein dus, bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode.
Uiteraard betreft het hier een gecontroleerde vorm van kritiek,
die zelfs door het stadsbestuur werd gefinancierd. De kritiek
kreeg bovendien een plaats in de marge van het gebeuren, na
de installatie van het nieuwe bestuur. Echte kritiek tijdens het
ritueel kan niet en wordt als ontheiligend ervaren. Senaats-

voorzitter Frank Swaelen zette Jean Pierre Van Rossem dan
ook meteen op zijn plaats toen deze tijdens de eedaflegging
van Koning Albert II "Leve de republiek, vive la republique, vive

Lahaut!" riep.
Muziek, geluid en entertainment bij eedafleggingen kunnen
dus verschillende functies hebben. In alle gevallen lijkt de verwijzing naar de openbaarheid van de macht, en dus naar de
gemeenschap van bijzondere betekenis te zijn. Een eedaflegging zonder publiek had immers evengoed niet plaats kunnen
vinden. De bevolking heeft de mogelijkheid de eedaflegging te
controleren, of men er nu live bij aanwezig is of van op afstand
de eedaflegging volgt. In die zin is het ritueel van de eedaflegging altijd een gemeenschapsvormende gebeurtenis27 omdat
ze er sterk op gericht is het publiek te betrekken bij de overdracht van de macht; de bevolking is immers het fundament
waarop de macht berust. Bij ons gebeurt de verwijzing naar het

DE EEDAFLEGGING ALS LIMINALE FASE
De eedaflegging van een politieke gezagsdrager is een overgangsritueel waarbij hij van een gewone burger verandert in
een verantwoordelijke beleidsvoerder. In die zin is de eedaflegging een typisch voorbeeld van een rite de passage. In het begin
van de 20e eeuw bestudeerde de Franse antropoloog Arnold
van Gennep dergelijke overgangsrituelen bij verschillende volkeren. Hij was gefascineerd door de transformatie die de deelnemers tijdens dergelijke rituelen doormaakten, en die vaak
een belangrijke nieuwe levensfase markeerde: de overgang
van kind naar volwassene bijvoorbeeld, of van ongehuwde jongeling naar familievader
Victor Turner werkte de theorieen van van Gennep verder uit
en ging uit van de idee dat men bij een rite de passage een
drempel (of in het Latijn limen) overtreedt. Hij onderscheidde

voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen. Alle statussymbolen van de voorgaande context verdwijnen en de deelnemers zijn even status-loos en anoniem. Kortom, de deelnemers
ontsnappen tijdens de liminale fase even aan de gebruikelijke
klassificatiekaders van tijd, ruimte en identiteit om daarna,
bijna letterlijk als herboren, een nieuwe rol in de maatschappij
op te nemen."
De liminale fase is een fase waarin de bestaande maatschap
pelijke structuren even opzij worden gezet, om ze daarna weer
te versterken. In die zin kan liminaliteit ook gevaarlijk zijn, omdat er even geen structuur is. Dat is ook de reden waarom men
deze fase in sommige gevallen bewust zo kort mogelijk houdt.

The king is dead, long live the king1 29
Het ritueel van de politieke eedaflegging is slechts in beperkte

vervolgens drie fases in het ritueel. Het ritueel start met een
preliminale fase waarin de deelnemers worden losgemaakt

zin liminaal, de structuurloze tussenfase wordt immers nauwelijks zichtbaar gemaakt, noch voor de deelnemers, noch

uit hun sociale context. Tijdens de liminale fase vindt dan de
transformatie plaats en bereidt men de deelnemers voor op

voor de toeschouwers. Dit uiteraard om geen anarchistische
krachten los te maken. Maar het is wel steeds een nieuw begin,

hun nieuwe rol. In de postliminale fase volgt dan de feestelijke
reIntegratie in de sociale structuren.

een frisse lei, zowel voor de deelnemers als voor de maatschap-

De notie liminaliteit is cruciaal voor een goed begrip van het

en de spelregels van zijn toekomstige rol absorbeert. Van

ritueel. Tijdens deze fase is men noch het een (de voorafgaande sociale rol) noch het ander (de toekomstige rol). Vaak zon-

oudsher een moment ook waarop men even abstractie maakt
van het dagelijks leven en de grote lijnen uittekent die zin ge-

dert men de deelnemers even of van de maatschappij om hen

ven aan het politieke bedrijf.

pij. Een tijd-loos moment, waarin de deelnemer transformeert

Obama's eedaflegging was ook een belangrijk historisch moment
voor de Civil Rights Movement. Tijdens het ritueel waarde de geest
van Martin Luther King als het ware rond en vele zwarte Amerikanen
waren persoonlijk naar Washington afgereisd om dit moment te
kunnen bijwonen. Op die manier vormde de eedaflegging van de
eerste zwarte president in de geschiedenis van de Verenigde Staten
van Amerika als het ware een sluitstuk van een jarenlange,felle strijd
en meteen ook een nieuw begin ...

kiezerspubliek via de omweg van de parlementairen en via ons
tv-scherm, min of meer onopvallend. Obama daarentegen kon

spektakels. Obama's aantreden deed daardoor zelfs denken
aan de blijde intredes van weleer.

rekenen op miljoenen aanwezigen, die met tranen in de ogen
getuige waren van de historische eedaflegging. Deze gedeelde
ervaring van zovele mensen maakte het gemeenschapsgevoel
alleen maar sterker, de oproep van Obama om samen het land
op te bouwen, werd dan ook op gejuich onthaald.

In Vlaanderen pakken we het allemaal stukken rustiger aan.
De openbaarheid van de eedaflegging wordt gegarandeerd
door het minuutje media-aandacht in het tv-journaal.Wellicht
heffen de nieuwe ministers daarna het glas achter gesloten
deuren, of geven ze nog een feestje, maar van een grootse enscenering is geen sprake. Misschien toch een beetje jammer?

In Amerika wordt de eedaflegging van een president uitgebreid gevierd. Met rondritten, feestbanketten en allerhande
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Brede opklaringen in een openluchtmuseum: Jan Vaessen

Rijzig en met de voor hem zo typerende bos warrig hoar (en een
warme glimlach) ontvangt Jan Vaessen me in zijn werkkamer in
het Nederlands Openluchtmuseum (NOM). Het is 24 september
2008. De herfst is ingetreden in Arnhem, maar toch wagen nog
enkele tientallen bezoekers zich non een tocht door het museum. Nog een goede zes maanden en Vaessen is directeur ar, no
een carriere aldaar van om en bij de negentien jaar, al voelt het
voor hem zo niet, zegt hij. Druk heeft hij het ook. Met het museum managen in die laatste maanden, moor ook met interviews'
geven, over zijn nakende vertrek, en televisieortredens. We hebben een uur uitgetrokken, moor al snel wordt duidelijk dat dot
veel te kort is om een leven aan ervaringen uit te wisselen. Echter, de tv-opnames wachten en we besluiten deel twee van ons
interview via telefoon te voeren, vanuit het zuidoosten van Belgisch-Limburg naar het Duitse Nordrhein-Westfalen en vice
versa. Van de ene grensstreek naar de andere. In tussentijd bezoek ik het museum. De rnuseumtram voert me van Spoorstation Dingenliefde over het DHL-depot naar de hedendaagse
landelijke villa, tussen boerderijen, hutten, en rnolens door. Als
toemaatje trakteer ik mezelf op een enkele rit HollandRama en
een uitgebreide visite aan de museumshop. Voor wie zou twiffelen, het Nederlands Openluchtmuseum is een echte must see.

Wie is Jan Vaessen?
"Ik ben geboren in Brabant, niet ver van de Belgische grens in
Maarheeze, tussen Eindhoven en Weert. Wij woonden in de

"SCHOP DE MENSEN

wachtpost, een overweghuisje. Mijn vader was eigenlijk boer
tot z'n midden dertig, maar dat ging niet meer en hij kon toen

TOT ZIJ E E N GEWETEN KRUG EN."

een vaste baan als baanwachter krijgen. In een boerendorp dat
net een beetje begon te groeien, was ik de oudste van zeven

(Lou Is PAUL BOON, M1JN KLEINE OORLOG)

kinderen. Op de HBS, een dure school in Weert, het Bisschoppelijk College, voelde ik mij toch een beetje een displaced per-

son. De sfeer daar werd helemaal gedomineerd door de broeders en de chique kinderen uit Limburg. Daar ben ik
doodongelukkig geweest.Tot de derde klas, toen kregen we literatuur — dat had ik tot dan niet gezien — en toen bleek plotseling dat er allerlei dingen beroerd werden. Ineens verwierf ik
ook een rol in die school, in die klas; ik haalde negens en tienen
onder andere voor een opstelwedstrijd van het Rijksmuseum.

— Jan Vaessen bij zijn intrede als directeur in het NOM in 1990.
© Nederlands Openluchtmuseum

Dat opstel heb ik toen bovendien gepubliceerd in een eigen
opgericht tijdschrift, Blad.

sten etcetera. lk werd echter helemaal gek van het ambtelijke
apparaat. Dus ging ik op zoek naar iets nieuws.

Daarna ben ik naar de Universiteit van Groningen gegaan om

In iggo kwam dan de vacature voor directeur in het Nederlands Openluchtmuseum. Dat is intussen achttien jaar geleden, maar zo voelt het niet."

daar Nederlands te studeren, zover mogelijk van Limburg en
Weert vandaan. lk zat in voile provotijd in een commune, en
van Nederlands studeren kwam toen niet veel. Het was ook
voornamelijk taaikunde, dat interesseerde me toen veel minder dan de Iiteratuur.
Na dat debacle vond mijn vader dat ik maar moest gaan werken, m'n moeder wilde dat echter niet, die hield het been stijf.
lk ben haar daar heel dankbaar voor. lk heb toen een beroepsstudie gevolgd tot maatschappelijk werker aan de Sociale Academie in Eindhoven, met na twee maanden een switch naar
cultureel werker. Dat was een leuke tijd. Inge [wijlen zijn echtgenote, HS] en ik zijn in m'n eerste jaar getrouwd, Inge was
zwanger van onze zoon Louis Paul, naar Louis Paul Boon. Mijn
wereld stond op dat moment mijlenver af van de leefwereld
van de medestudenten, die erg introvert in allerlei praatgroepen hun tijd besteedden [lachend].
Uiteindelijk kwam ik in Tilburg op de Akademie voor Bouwkunst terecht. Daar was net een `revolutie' geweest en men
had de switch gemaakt van traditioneel onderwijs naar projectonderwijs. Die academie bood een avondopleiding voor
volwassen studenten die de HTS hadden gevolgd, en die intussen al bij een architectenbureau werkten. Op dat moment
publiceerde het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs [bij
Rotterdam, HS] een prijsvraag voor een nieuw stadhuis. Een
groep studenten van de Akademie dong mee. Het is wel zeer
typerend voor de tijdgeest dat de eerste selectie van de architecten die uitgenodigd werden een ontwerp te maken, gebeurde op basis van een tekst, een `manifest'! lk was bij de
begeleiding van dat groepje betrokken en uiteindelijk vroegen ze mij dat manifest te schrijven. Om een lang verhaai kort
te maken, de studenten werden uitgenodigd een echt ontwerp te maken.
Vervolgens ben ik assistent van de directeur geworden aan de
Akademie en uiteindelijk lid van de directie. Onder andere Bob
van Reeth, Jan Bruggemans en Ray Gilles doceerden bij ons. lk
kwam daardoor ook veel in Belgie in die tijd. Overdag had ik
echter nog wel wat ruimte en uiteindelijk ben ik naast mijn

Toen u in 7990 directeur van het NOM werd, wou u nadrukkelijk
een sprong maken van de `nude' naar de `nieuwe' volkskunde. 4
Hoezagudtnhoefzicdatvrlneowikkeling van het museum?
"Om te beginnen was het essentieel dat Ad de Jongs hier
werkte, dat mag je gerust publiceren. Hij werd mijn belangrijkste adviseur en hij reikte me wekelijks gerichte artikelen
aan over volkskunde en de cultuur van openluchtmusea. lk
had sociologie gestudeerd en popular culture en ik wist inmiddels ook veel over architectuur en ontwerpen, maar het
institutionele aspect van een openluchtmuseum was mij
vreemd. Het NOM was toen nog in sterke mate georienteerd
op Duitse voorbeelden.
Als directeur ging ik al meteen in dat eerste jaar naar Europese
museumcongressen en ontdekte daar dat er een discrepantie
groeide tussen Duitse en Engelse musea. De Angelsaksische
benadering is er een van storytelling, ensceneren, gewoon de
dingen durven uitpuren. De Duitsers, die waren puristisch, die
hielden aan hun Sachkultur, met uitvoerige tekstborden. lk ben
toen die musea gaan bekijken en wist heel zeker dat ik voor de
Angelsaksische benadering van storytelling wou kiezen.
lk herinner me dat ik een gesprek had met de conservator in
dat jaar over een tentoonstelling over hondenkarren. Die bleek
te tech nisch opgevat en mijn voorstel was de tentoonstelling
te verbreden naar trekhonden, om zo een ruimer publiek te bereiken. Op strategisch niveau heb ik altijd graag mee over de
inhoud gewaakt. Het begon heel eenvoudig. Toen ik hier
kwam, was er een crisis geweest; de ene interim-directeur loste de andere af. Daardoor was er geen beleidsplan. Zo hebben
we het eerste en tweede jaar eigenlijk zonder museologie gewerkt, maar alleen met de begrippen levendigheid' en `gastvrijheid'. Daar hoefden we niet lang theoretisch over na te

werk als directeur cultuursociologie gaan studeren in Tilburg.

denken: beesten op de boerderij,teksten in meerdere talen, etcetera. Achteraf bleek dat een goede zet omdat alle medewer-

Het vroeg op dat moment zeer veel lenigheid om een balans te
vinden tussen m'n priveleven en m'n professioneel leven. Op za-

kers —ook de timmerman — daar lets over te zeggen hadden en
zich betrokken voelden. Na een jaar bleek het museum nog

terdag was ik voorzitter van de staf waar onder andere profes-

steeds te bestaan, waren we ineens ook zelfstandiger gewor-

sor Rijsman inzat en in de week overdag studeerde ik bij hem. Ik

den en kregen tal van medewerkers meer zelfvertrouwen.

ben uiteindelijk afgestudeerd op een onderzoek naar de discussie over Nederlandse kunstmusea bij professor Anton Zijder-

Het aardige is wat de jury schreef bij de toekenning van de Europese Museumprijs in 2oo5: wij hadden het openluchtmuse-

veld. Op datzelfde onderwerp ben ik later ook gepromoveerd. 3

um opnieuw uitgevonden zonder zijn wortels te verloochenen
Metdi lkonbijdegmntApeldornicteuKns

[denkt na]. Een zondagskind ben ik niet, niet in de zin dat ik

en Cultuur worden en daar was ik dan ook verantwoordelijk

veel dingen cadeau heb gekregen. De geboden kansen heb ik

voor architectuur, bibliotheken, musea, amateuristische kun-

verzilverd, maar daar heb ik wel hard voor moeten werken."

Interactiviteit was van bij het begin van
de ommezwaai in het NOM een belangrijk
aandachtspunt. © Nederlands Openluchtmuseum

Als ik de artikels 6 uit die tijd nalees, krijg ik de indruk dat u de
intentie had het openluchtmuseum om te turnen in een 'modern' museum voor volkskunde, zeer tegen de vigerende beeldvorming in.
"Dat klopt. Precies. lk heb toen zelfs jarenlang volgehouden
dat wij het woord `volkskunde' als een geuzennaam zouden
moeten gebruiken. Dat vak was natuurlijk in diskrediet, maar
ik vond dat er zoveel goede ontwikkelingen waren, dat we het
toch maar gewoon moesten gebruiken. Nu ja, de aanval is de
beste verdediging en ik vond het eigenlijk niet zo verstandig
om dat woord los te laten. Later, toen ook het Meertens Insti-

ja toen werd het een soort 'don quichoterie' om aan het woord
`volkskunde' nog steeds vast te houden. Maar die discipline,
die manier van denken vond ik wel heel belangrijk, ja."

Het NOM wil een "museum voor en van het leven" 7 zijn. Niet de
objecten, de huizen, maar het gedrag van mensen staat centraal in die visie.
"Voila!"

Hoe vertaalde zich dat concreet in de evolutie, in de ontwikkeling van het museum zelf?

tuut overstag ging en over 'Europese etnologie' ging spreken,
"Hoe zich dat vertaald heeft? Euhm
Nou, dat begint heel
eenvoudig. Wij hadden vroeger mensen die op het terrein
werkten, die op de spullen pasten. Die spullen — de huizen en
de objecten in die gebouwen — die stonden evident centraal.
En we zijn dat heel langzaam gaan vertalen in mensen die
een actieve rol hebben, die actief het publiek tegemoet treden, die verhalen kunnen vertellen of iets anders kunnen
doen. Kortom, alleen al daardoor zie je dat wij het accent zijn
gaan leggen op verhalen die verteld worden, en op de achtergronden van de voorwerpen en de gebouwen die wij op het
terrein hebben. Dat is een hele directe en hele letterlijke vertaling eigenlijk."

Ook een tentoonstelling als Spaarstation Dingenliefde en de
transporttentoonstelling rond DHL vermoed ik dat in dat kader
begrepen kunnen worden.
"Nou ja kijk, in Dingenliefde is het heel evident. Daar laten wij
in die eerste ruimte, die linkerruimte, laten wij zien wat voor
spullen het museum verzamelt; dat zijn objecten uit het dagelijks leven. We doen dat heel metaforisch, door een zolder te
laten zien op zijn kant gezet, rechtop gezet. En vervolgens laten we zien dat die hele eenvoudige spullen, die wij verzamelen, in een museaal regime komen: ze komen in een depot terecht en ze worden beschreven en bestudeerd en, nou ja, daar
komt allerlei techniek bij kijken, inclusief grote klimaatinstallaties voor die eenvoudige spullen die net zo goed op de rommelmarkt hadden kunnen belanden [crescendo]. En vervolgens laten we zien, en dat is eigenlijk de `frap', dat wij die
spullen niet verzamelen omdat die op zichzelf zo'n waarde
vertegenwoordigen, maar omdat je daar verdwenen fenomenen mee terug in het leven kan roepen: de kou in huis, de paardenkracht, de verzuiling, het zware huishouden. En dan zie je
dat we die spullen als het ware ... transformeren. Op die films

q4,1:44.
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Nederlands Openluchtmuseum

zie je heel vaak de spullen terug die ook tentoongesteld zijn.
Dan zie je dat het ons om de verhalen gaat — het zuinige huishouden, de zware lichamelijke arbeid — en daarin figureren die
objecten. En zo is de cirkel rond."

"In Spaarstation Dingenliefde ziet u in twee delen hoe Nederland Spaart en hoe verdwenen Nederland wordt Gespaard."
www.openluchtmuseum.nl © Nederlands Openluchtmuseum
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De immateriele component naast het materiele ...
"Exact.Wat je daar heel goed kan zien. Daarom vond ik dat ook
een mooi en interessant project, ook museologisch. Daar komt
dan nog een betekenislaag bij, dat we die manier van verzamelen van het openluchtmuseum in die andere ruimte confronteren met de manier waarop particuliere verzamelaars
verzamelen. En dat is echt anders."

De mensen die ik spreek over het museum en die het bezocht
hebben, refereren steevast aan dit onderdeel van het museum.
Mensen zijn er blijkbaar wel door geraakt. Hoe paste het ontwerp van het nieuwe entreepaviljoen en van HollandRama 8
9 in die visie? U won daar overigens dorMecanAhit
een architectuurprijsw mee.

"Aha, een goeie! Toevallig hebben we daar vanochtend nog
over gesproken. Het zijn twee verschillende dingen, het entreepaviljoen en HollandRama, maar dat is wel een heel belangrijk punt. Juist omdat je over de cultuur van het dagelijks
leven gaat en zeker als je de 20 e eeuw in beeld brengt, dan is er
een geringe afstand tot de herinnerings- en belevingswereld
van mensen. En omdat dat zo is, was ik bang voor de illusie die
mensen zouden kunnen krijgen, dat als ze het Openluchtmuseum binnenkomen, dat ze dan het verleden binnenstappen.
Dat zou een illusie zijn, want mensen stappen niet het verleden binnen. En wat ik duidelijk wilde maken — dat is heel weloverwogen, daar heb ik lang over nagedacht en veel over geschreven ook wel in interne notities en zo —wat ik per se wilde,
is dat mensen het gevoel zouden krijgen dat ze EEN MUSEUM
binnenstappen en niet het verleden [met klem]. Daarom staat

Het entreepaviljoen en HollandRa m a, twee prominente nieuwe
landmarks in Arnhem © Nederlands Openluchtmuseum
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de canon van Nederland

Uw inspanningen wierpen uiteindelijk ook vruchten al Het
NOM ontving in 2oo5 de European Museum of the Year Award",
een prestigieuze onderscheiding.
"Ja, dat was ook zo. Dat was ook een buitengewoon weldadige
ervaring. Des te meer omdat het ook in het paleis in Laken was,
waar Fabiola woont. Dat was fantastisch. lk was daar zeer door
aangedaan omdat we er ook wel erg hard voor gewerkt hadden om zover te komen."

Is het moeilijker voor een openluchtmuseum om zo'n prijs in de
wacht te slepen dan voor pakweg een kunstmuseum?
"In het algemeen hebben musea die over het dagelijks leven
gaan, zoals het onze, maar dat geldt ook voor kleine historische musea, die hebben het in het algemeen wel moeilijker
om een grote status op te bouwen. Dat komt niet door het
museum zelf, maar door de status van het object.
lk denk wel dat dat of aan het nemen is, die vanzelfsprekende
hoge positie van kunst. Dat is ook wel heel erg in verandering.
Het is wel zo dat de vanzelfsprekende status die aan kunstmusea toegekend wordt, die heb je als openluchtmuseum niet.
Dat is wel zo. Aan de andere kant moet je wel bedenken dat
het European Museum Forum, dat die prijzen toekent, dat is
wel geInspireerd op Kenneth Hudson, als de grote oprichter. En
Kenneth Hudson was natuurlijk een absolute publieksman, ie© Nederlands Openluchtmuseum

er ook op die grote deuren bij de ingang in koeien van letters
`MUSEUM'. Dat is allemaal heel bewust gedaan. lk wilde dat
mensen een soort instituutsgrens zouden oversteken — daarom is er ook zo'n lange muur — en dat mensen het gevoel zouden krijgen 'we gaan een instituut binnen'. Niet: we stappen
nu in `het' verleden, wat een fictie zou zijn. Dat mag je als museum nooit doen. Het verleden is weg, wij vertellen verhalen
over het verleden. lk wilde met die moderne architectuur — je
zou het ook een soort van vervreemdingseffect kunnen noemen — kijk, ik wilde bewust niet een soort nostalgiserende
nieuwbouw hebben bij het begin, waardoor je het gevoel zou
kunnen krijgen 'we gaan hier het verleden in.' Dat is allemaal
theoretisch, zoals ik dat nu vertel. Dat een heleboel mensen
toch nog het gevoel hebben dat ze in vroeger rondlopen, we
proberen er veel aan te doen om dat te voorkomen. Nou goed,
helemaal sturen kun je dat niet. Je vroeg: `Wat is de reden?'.
Nou, dat is de reden."

mand die een museum als een publieksinstituut zag. Dus laat
ik zeggen vanuit de traditie van het European Museum Forum
past het Openluchtmuseum daar wel weer goed bij."

In diezelfde periode 2oo4-2oo5 werden in Nederland ook de
plannen geconcretiseerd rond de oprichting van een nationaal
historisch museum (NHM)'Z. In het Boekmancahier 67 reageert
u op het idee om een nationaal historisch museum in een nieuw
gebouw onder te brengen als — en ik citeer — "onzinnig", "een
monstrum (...) waarbij zelfs de Grandes Travaux van Chirac bij
verbleken". En u vervolgde met: "En zo'n museum hoeft er ook
niet te komen". 13 In november 2oo5, een jaar later, schreef u nog
een vlammend opiniestuk tegen een dergelijk museum en ook
bij andere gelegenheden liet u zich niet onbetuigd. 14 Waardoor
bent u van gedachten veranderd? En is de verrijzenis van zo'n
museum naast het NOM dan niet discutabel?
"Dat is een hele goeie vraag. Dat is ook terecht dat je die stelt.
lk heb er ook behoorlijk mee geworsteld. lk was enorm tegen
zo'n nationaal historisch museum omdat ik bang was voor een

Dus duidelijk geen Land van Ooit-enscenering die daar nagestreefd werd?

soort canonieke werking daarvan. Je moet het ook een beetje

"Precies het tegenovergestelde.Je komt hier in een museum, er

weg kwijt. Er waren wanstaltige discussies in het parlement

worden verhalen over vroeger verteld, maar het is niet vroeger."

over de Nederlandse identiteit. Het was om van te `gruwen'.

in z'n tijd zien. Het was een rampjaar bij ons in Nederland: de
moord op Fortuyn, de moord op van Gogh. De politiek was de
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toen

En in die context kwam het idee toen — en die context is wel
belangrijk — van een nationaal historisch museum van politici
die decennialang het onderwijs verwaarloosd hebben, de geschiedenis verwaarloosd hebben, alle humaniora in feite. Jarenlang heerste het tragische misverstand dat wat geen nut
heeft, ook geen zin heeft. Maar door dat soort adagia liet de
politiek zich leiden.Alles moet nuttig zijn en direct toepasbaar.
Het geschiedenisonderwijs is decennialang verwaarloosd in
Nederland. Als er dan dit soort spanningen in de samenleving
optreden en iedereen de weg kwijt is, dan komen die politici en
roepen dat er een nationaal historisch museum moet komen.
Daar was ik ongelooflijk boos over. lk denk:A/Vat is dit voor een
ontzettende kortzichtigheid!'. Dat is een.

lk had bovendien daarvoOr al een pleidooi gehouden voor een
netwerk van nationale historische musea in Nederland. Daar
heb ik een plan voor gemaakt, samen met Ad de Jong en met
een aantal vooraanstaande collega's uit historische musea in
Nederland. Dat plan behelsde een verregaande samenwerking
tussen een stuk of acht a negen grote historische musea in
Nederland met een gezamenlijke programmering, een gezamenlijke website waarop al het educatieve aanbod aangeboden wordt, waarop de collecties ontsloten worden. Kortom,
een soort virtueel nationaal historisch museum, maar niet alleen virtueel, ook echt als samenwerking. Dat plan hebben we
ingediend bij het departement, maar het werd niet gehonoreerd. Dus dat is de achtergrond: a) ik zag niets in een nationalistisch instituut dat als panacee voor alle (identiteits)kwalen
moest dienen en b) ik zag veel meer hell in een goed netwerk
van bestaande musea.

"WAT IK PER SE WILDE,
IS DAT MENSEN HET GEVOEL ZOUDEN
KRIJGEN DAT ZE HET MUSEUM
BINNENSTAPPEN EN NIET HET VERLEDEN."

Toen ging die hele discussie verder. Het parlement had unaniem (!) besloten — unaniem, he — dat dat Nationaal Historisch
Museum er zou moeten komen.i5o van de 15o hadden gezegd:
`Dat moet'. Toen viel het kabinet en kwam er een nieuwe minister, Plasterk, die ik wel behoorlijk hoog acht, een hele goede
geleerde was dat. En die had mij zelfs — die was een geziene
columnist daarvoor bij NRC Handelsblad ooit met instem—

ming geciteerd. En die man werd minister. En die kwam ten
slotte met de mededeling dat hij de uitspraak van het parlement zou uitvoeren. Hij ging, omdat het een unaniem idee
was dat er een nationaal museum moest komen, dat uitvoeren. Oke. En toen werd tot ieders verrassing aan drie steden,
Amsterdam, Den Haag en Arnhem — dat laatste snapte niemand — gevraagd om een plan daarvoor te maken.Toen belde
de burgemeester van Arnhem mij op met de vraag `Dit is de
vraag, wil je dat doen?'. Toen heb ik gezegd: `Daar wil ik even
over nadenken, want dat vind ik behoorlijk gecompliceerd'.
Toen zei ze: `Nou, het is het zeker want deze minister zit er net
en hij wil dat dit museum er echt komt. Als Arnhem geen plan
maakt, komt het in Amsterdam of Den Haag'. lk zeg:`Evengoed,
heb ik daar toch een probleem mee.' Toen is het letterlijk als
volgt gegaan, dat kun je nagaan in alle bronnen: toen heb ik
een plan gemaakt en gepresenteerd aan de minister persoonIijk met de pers erbij waarin ik heb voorgesteld om twee dingen te doen. Om het Nationaal Historisch Museum niet op een
plek te huisvesten, maar op drie en om tevens dat netwerk,
waar ik eerder over gesproken heb, om dat aan het nieuwe instituut vast te maken. Dus, dat nieuwe museum zou niet op
een plek, maar op drie plekken moeten komen: `staatkundige
geschiedenis' in Den Haag:de canonieke geschiedenis' in Amsterdam en ik heb toen letterlijk geschreven 'de geschiedenis
van het land en de mensen' in Arnhem, als aanvulling op het
openluchtmuseum. Dat plan heb ik toen gepresenteerd. Dat
staat ook op papier.

Het NOM beheert en toont ook de grootste
collectie streekdrachten van Nederland.
© Nederlands Openluchtmuseum

Toen kreeg de burgemeester de volgende ochtend een telefoontje van de minister dat hij zeer geInteresseerd was, maar
dat hij het voor het onderwijs toch op een plek zou willen hebben, en daar was de mededeling bij dat als Arnhem geen plan
zou indienen in die geest, het er toch zou komen, maar dan in
Amsterdam of Den Haag. Toen heb ik met Ad en met een paar

zet onder de begeleiding en met de inbreng van een bureau,
dat in conceptontwikkeling gespecialiseerd is, een bureau in
Utrecht. Toen zijn er dus allerlei scenario's voor de toekomst
ontwikkeld. 17
Toen werd reeds gezegd omstreeks september, oktober wordt

museum komt, dan weet ik wel wat voor soort museum dat

een directie benoemd en die moet maar het zijne of het hare
doen met die scenario's en zeggen hoe het nu echt verdergaat.
Als je inhoudelijk kijkt, dan zijn een aantal van die scenario's
die nu op tafel liggen, die zijn op zich zelfs erg verwant en voor

wordt: in Den Haag wordt dat puur staatkundige geschiedenis
en niks anders, en in Amsterdam wordt het een hollando-cen-

een deel ook gebaseerd op het concept dat Francine Verhoeven,Ad de Jong en ik gemaakt hebben. Het is zeer de vraag wat

trisch museum, en daar zag ik al helemaal niks in.'

de nieuwe directie gaat doen. Het enige wat vaststaat, is dat
het in Arnhem komt en dat het direct bij het Openluchtmuseum komt. 18 En wat ook vaststaat, is dat die beide voorzitters
van die twee stichtingen gezegd hebben er moet hoe dan ook
samengewerkt worden met het Openluchtmuseum bij de verdere uitwerking.

vrienden gepraat. lk zeg:`Ja, wat doen we nou? lk heb het idee
dat als er in Amsterdam of Den Haag een nationaal historisch

En toen hebben we — na lang aarzelen, hoor — besloten een
plan te maken waarvan een aantal dingen essentieel zijn, dat
is de complementariteit met het Openluchtmuseum en dat
netwerkidee. 15 Dat maken van een uitgewerkt plan in zes weken tijd was trouwens echt een feest; we hebben heel erg veel
plezier gehad door vanaf dag .1 conceptontwikkeling en architectuurontwikkeling gelijk op te laten gaan. En de architectuur
van Francine Houben (Mecanoo Architecten) is echt heel mooi
geworden. (Zie impressie p. 36-37).
En tot mijn stomme verbazing, want dat had ik helemaal niet
verwacht, besloot de minister toen om op grond van de inhoud van dat plan en op grond van ons publieksbereile om
het aan Arnhem te gunnen. Zo is het gegaan."

Dit plan blijkt, na gunning aan Arnhem, echter niet meer voetstoots aangenomen te worden, heb ik begrepen.

Niemand weet ook wie de architect wordt, bijvoorbeeld, want
dat schijnt volgens de wet Europees aanbesteed te moeten
worden. Dus het kan best zijn dat Francine Houben daar verder helemaal geen rol in speelt, wat ik ongelooflijk absurd
vind, belachelijk zelfs als je ziet hoe vaak haar plan is gepubliceerd, ook op de website van het NHM. Maar goed, dat is Europese regelgeving, die ik verder respecteer hoor, want ik ben
wel echt Europeaan. Dat is een van de consequenties puur

vom Teuvel. De Europese aanbesteding van een aannemer kan

"Ja, dat is absoluut waar. Er is net een directie benoemd, he.

ik me voorstellen, maar van een architect, dat vind ik belachelijk, want die kies je op artistieke gronden, vind ik. Maar goed,
als dat niet kan, wat eerst nog eens goed zou moeten worden

Dat is heel verrassend. Kijk, wat er gebeurt, de mensen in Nederland, in de Randstad met name, die schrokken zich wezen-

uitgezocht, moet er dus een Europese aanbesteding van de architectuur komen en ik weet niet waartoe dat leidt.

loos dat het naar Arnhem ging. Dat hadden ze dus absoluut
niet verwacht. Den Haag was er eigenlijk zeker van dat het in
Den Haag zou komen. Daar stonden bij wijze van spreken de
bitterballen al klaar de dag dat het bekend gemaakt werd. lk
geloof zelfs dat dat letterlijk zo was, dat de receptie al voorbereid was.
En toen werd het plotseling Arnhem. En dat heeft maanden
geduurd, vooraleer de volgende stap gezet is geweest. Strikt
formeel is het zo dat er helemaal nooit voor een plan gekozen

De gunning zoals ze is gebeurd op basis van het voorgelegde
plan, de conceptnota, is kortom een werkdocument geworden
dat door allerlei klankbordgroepen en discussiegroepen, als ik
het goed begrijp, nieuwe impulsen heeft gekregen, nieuwe ideeen ook, waarover de twee directeurs zich op dit moment buigen.
"Dat is zo. lk heb ook aan een aantal van die workshops deelge-

is, maar voor een locatie. Het ging erom dat de drie steden zich

nomen, na opnieuw enige aarzeling. lk heb gezegth`Jullie kunnen niet van mij verlangen dat ik gewoon blanco, tabula rasa,

zouden presenteren met een aantal ideeen, en dan zou beslo-

ga meedenken over een nieuw concept als ik er net een ge-

ten worden in welke stad het gehuisvest zou worden. En uit-

maakt heb.' Dat kan niet, dat is absurd. Dus ik heb gezegdAul-

eindelijk vond men dat het natuurlijk niet een bende van drie,

lie moeten mij dan een bruggetje bouwen zodat het ook kan'.

vier a vijf man in Arnhem kon zijn die een nationaal plan maak-

`Jullie moeten als minister, he, een aantal kwalificerende uit-

ten, maar dat dat veel breder gedragen zou moeten worden.

spraken doen over dat plan wat wij gemaakt hebben. Dan

Toen zijn er het afgelopen halfjaar workshops geweest met tal

moet je op zijn minst zeggen, inhoudelijk, wat je van dat plan

van deelnemers uit het hele land en daar zijn allerlei ideeen

vond en wat er goed aan is, zodat dat ook uitgangspunten

ontwikkeld over hoe zo'n nationaal museum er eigenlijk zou

kunnen worden voor het uitwerken van dat verdere concept'.

moeten uitzien. Dat hebben ze toen allemaal op een rijtje ge-

Nou, dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben twee A4's geschre-

yen of anderhalf waarin ze zeggen wat ze aan dat Arnhemse
ontwerp en dat plan goed vonden en de moeite waard en de
mensen die hier verder aan gaan werken, moeten dat als uitgangspunten nemen. Zonder het plan, en dat snap ik ook wel.
Je kan natuurlijk niet in zes weken een definitief museumplan
maken. Dat was ook eerder een beeld, of een concept, zo je wil.
Als wij er zelf mee waren door gegaan, was er wellicht ook een
heel ander plan uitgekomen, want dan duik je veel dieper erin
en ga je allerlei complexiteiten tegenkomen in de uitwerking
ervan en dan had het uiteindelijk misschien ook wel tot een
aangepast plan geleid. Nou goed, de procedure is zo verlopen.
lk denk dat als het NHM — even onder de aanname dat er sowieso een komt, dat is dan wat Bismarck, geloof ik, Realpolitik
noemde — als dat er echt onherroepelijk komt en alle protesten en alle dingen die ik daar eerder tegen heb gedaan niet
lukken, dan denk ik dat er beter een goed museum kan komen
bijvoorbeeld in samenhang met het Openluchtmuseum, dan
dat er ergens in de Randstad een geheel op zichzelf staand

instituut komt, dat in zijn eentje mooi weer gaat spelen met
onze geschiedenis. lk vond kortom dat er voldoende legitima-

Is de situatie houdbaar zoals ze

tie was om een goed plan te maken. Voor mij had een nationaal historisch museum helemaal niet gehoeven, maar dat is
weer een heel andere discussie. Als het er komt, dan graag
een goed museum."

"Ik denk zeif dat geen enkele institutie — Iaat ik het woord in-

Hoe ziet u de toekomst van musea in Nederland, en Vlaanderen? Zowel de kloof tussen bestuurders van musea en geintendeerd publiek stoat de laatste jaren ter discussie, maar ook de
economische leefbaarheid, het rendement is lets dat steeds vaker in de berichtgeving lijkt op te duiken.
"Over Vlaanderen kan ik niet oordelen, over Nederland wel
beter natuurlijk.... [denkt na] Dat is wel een complexe vraag.
Er is zo'n heel beroemde uitspraak, die wel grappig is: Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat.' Een
hele grappige ..."

171.1

is?

stitutie gebruiken — onveranderlijk is. lk bedoel, alle mogelijke
instellingen moeten veranderen als het ware om te kunnen
overleven. Het is tamelijk onzinnig om aan te nemen dat het
museum als museum een eeuwig leven heeft; er is niks wat
een eeuwig leven heeft, alles verandert en transformeert
voortdurend. Het enige wat je moet hopen dat is dat ergens
een soort legitimerende kern betrekkelijk ongeschonden blijft.
Zolang daar belang bij is, zou je dat moeten hopen. Dat er allerlei dingen veranderen, en dat er allerlei methodes en tech-

overheid en de markt en de maatschappij, de civil society. Als je
die driehoek neemt — de markt, de staat en de maatschappij —
je ziet dat allerlei dingen in die driehoek steeds een beetje bewegen van het ene naar het andere punt. In bepaalde perioden domineert de markt heel erg, en in andere periodes
domineert de staat meer, en weer in andere periodes hebben
maatschappelijke verbanden het voor het zeggen, een soort
van corporatistische situatie. Dat er voortdurend vanuit die
verschillende polen krachten uitgeoefend worden op al die instituties die zich in dat midden van die driehoek bevinden, en
dat de ene keer die krachten domineren en de andere keer an-

nieken en retoriek en theorie en weet ik veel allemaal, dat dat
allemaal verandert, dat vind ik niet zo erg, maar er zou wel lets

dere krachten, dat is duidelijk. En het is duidelijk dat in de afgelopen decennia een denken heeft gedomineerd waarbij tal van
zaken, in een blind geloof, aan de markt werden overgelaten.Je

van een kern overeind moeten blijven.
Nou, een paar dingen zijn voor mij essentieel. lk ga hardop na-

ziet nu dat het tij keert. Niet alleen omdat de overheid daadwerkelijk moet ingrijpen in het financiele bestel, maar dat ook

denken en antwoorden op de vraag.
Het enige wat volgens mij ups en downs kent, is de rol van de

het denken [veranderd is, HS]: `Ja, wacht eens even, we hebben
nu geroepen dat de markt de baas was, maar is dat ook wel in

"HET IS TAMELIJK ONZINNIG OM AAN TE
NEMEN DAT HET MUSEUM ALS MUSEUM
EEN EEUWIG LEVEN HEEFT;
ER IS NIKS WAT EEN EEUWIG LEVEN HEEFT,
ALLES VERANDERT EN
TRANSFORMEERTVOORTDUREND."

alle opzichten zo goed?' Dus volgens mij zijn daar bewegingen
in en is het bepaald geen eeuwigdurende doem dat musea
aan de markt overgeleverd zijn. Overigens moeten we ook niet
overdrijven, want musea zijn ook niet echt aan de markt overgeleverd; de meeste musea krijgen nog steeds 7o a 8o % rijkssubsidie en de rest moeten ze zelf verdienen.
Dat marktdenken is wel erg in opkomst geweest de afgelopen
twintig jaar. Dat is niet alleen in musea zo. lk zat naar aanleiding van de financiele crisis een artikel in het Financieel Dagblad te lezen. Die echte marktadepten zijn een jaar of twintig
geleden vanuit Chicago naar hier overgewaaid; het einde van
de welfare state en de staat moet zich daarbuiten houden enzomeer. Dat hele marktdenken is een heel algemeen gevoel
wat zich ook in de cultuur vertaald heeft. Maar volgens mij is
dat ook niet eeuwig en zal dat ook veranderen."
Artist impression van het oorspronkelijke plan voor de canontoren van
de hand van Mecanoo Architecten (www.mecanoo.nl) © Mecanoo

De entree naar HollandRama in het souterrain.
Nederlands Openluchtmuseum

Een soort van pendelbeweging met andere woorden?
"Dat mag ik hopen. Ik wil ook wel mijn eigen positie verraden.
lk denk zelf dat alledrie de polen essentieel zijn — dat klinkt
heel erg middelmatig... lk denk dat de beste plek nog ergens in
het midden van die driehoek is. Omdat de markt wel degelijk
in een aantal opzichten een heilzame werking heeft, de overheid ook een rol heeft, maar ook de maatschappij. Dus ik denk
ergens dat je toch best in het midden van dat krachtenveld
kunt zitten.

"IK VIND DE UITDAGING
OM OP EEN BREED PUBLIEK GERICHTTE
ZIJN EN TOCH KWALITEIT TE HOU DEN."

Het andere, wat volgens mij nooit meer verandert, wat niet
omkeerbaar is, is dat de samenleving op zichzelf heel erg veranderd is. lk bedoel, de samenstelling van de bevolking om
maar eens een ding te noemen, is natuurlijk fundamenteel
veranderd. Als musea zich niet echt serieus — ik heb het nu niet
over de markt, maar over de samenleving — op die andere samenleving gaan richten — dat geldt ook voor theaters en het
hele culturele bestel — als die zich niet op die andere samenleving richten, dan gaan ze hun relevantie verliezen, daar ben ik
zeker van. Dan gaan ze een soort reservaten worden voor kleine groepen mensen die nog in x, y of z gelnteresseerd zijn. Je
zal, als je een nationaal instituut wil zijn wat voor de samenleving is, dan zal je je ook op die samenleving in den brede moeten richten. Dat verandert volgens mij nooit meer. Ja, dat denk
ik niet, nee. lk denk dat de samenleving echt fundamenteel

niet. Er zijn wel veel voorbeelden van dat dat wel gebeurt, en
dat dat dan puur commercieel inspelen is op de massa. Maar
er zijn ook voorbeelden van activiteiten die toch zeer breed
zijn. Mijn grote voorbeeld was altijd het Noorder Dierenpark in
Emmen, met de familie Rensen, die van een klein dierenpark
een enorm succes maakten met meer dan 1,5 miljoen bezoekers. Dat was een voortreffelijke dierentuin, die wonnen voortdurend prijzen met ongeveer alles wat ze deden: gebouwen,
drukwerk, hun educatieve programma's,....
Kijk, ik vind de uitdaging om op een breed publiek gericht te
zijn en toch kwaliteit te houden.Je kan kwaliteit definieren als
inhoudelijk, hoogwaardig, complex enzovoort en per definitie
voor een smal publiek, maar dat vind ik toch eigenlijk arrogante onzin. Als ik bij de televisie zou werken — laat ik nou eens
zeggen dat ik een ander vak heb, dat ik geen museumdirecteur
zou zijn, maar bij de massamedia, bij de televisie zou werken.
Kijk, het is helemaal niet moeilijk — het is natuurlijk wel moeilijk, maar je snapt wat ik bedoel — om een fantastische, complexe documentaire te maken over Erik Satie of zo — ik verzin
maar wat — waar dan ook 's avonds nog 70.00o mensen naar
kijken en dan zeggen:`Dat is kwaliteit'. En dat is het ook waarschijnlijk. Maar ik vind het veel interessanter om een hele goede dramaserie te maken waar een groot publiek naar kan kijken en die gewoon goed gemaakt is; voor een breed publiek
verstaanbaar zijn, maar wel goed en geen goedkope rotzooi
die bij de commerciele omroepen uitgezonden wordt. Dus ik
zou, als ik bij de openbare omroep werkte — dat is een leuke
analogie — dan zou ik voor mezelf graag de documentaire over
Erik Satie willen zien, maar ik zou hem niet zelf willen maken.
lk zou iets helemaal anders willen maken."

Is dat een open sollicitatie?
"Nee, [lachend] helemaal niet. Maar snap je wat ik bedoel? lk
vind het eervol om een goede krant te maken voor een groot
publiek. Dat vind ik mooi."

veranderd is. Daar zal je dus wel iets mee moeten, denk ik."

U wordt, ook in de pers, vaak omschreven als een `ondernemer;
een `marketeer, 'der Macher. Daarnaast bent u ook heel duidelijk de man van de visie. Welk gedachtegoed hoopt u na te laten als u in 2009 andere horizonten opzoekt?

Waar een aantal musea, maar ook andere erfgoedinstellingen
bevreesd voor zijn is dat inspelen op de veranderde samenleving betekent dat ze hun werking dienen te `verleuken'.

wel uit allerlei uitnodigingen voor lezingen die ik krijg — ook
wel gezien als een van de mensen in Nederland die over het

"Dat is niet wat ik bedoel. lk bedoel, een verschijnsel als migra-

altijd meningen over heeft. lk word, denk ik, ook wel als een

"... [denkt na] lk word in Nederland volgens mij —dat blijkt ook

instituut museum nadenkt en daar ook over schrijft en daar
tie serieus nemen, integratieproblemen in de samenleving se-

creatieve denker over musea als instituut gezien. Dat klopt

rieus nemen, relevant worden
Kijk, ik geloof absoluut niet dat een gerichtheid op een breed

wel. En ik heb natuurlijk toch ook wel veel gebouwd, veel

publiek per definitie betekent vervlakking. Dat hoeft helemaal

heel trots op.

nieuwe projecten gedaan de afgelopen jaren. Daar ben ik ook

Jan Vaessen in actie! © Nederlands Openluchtmuseum

En als ik `ik' zeg, bedoel ik natuurlijk `wij', want ik heb vooral
leiding gegeven. lk ben eigenlijk toch niet zo'n maker, ik ben
helemaal geen manager ook bijvoorbeeld, dat kunnen anderen echt veel beter dan ik. lk ben eerder een leider dan een manager. lk geef de richting en de bestemming aan. Dan ga ik
naar huis en dan denk ik twee dagen na en dan zeg ik:lk weet
het: we gaan naar Rome. Niet naar Lissabon, niet naar Barcelona, ook niet naar Praag, maar naar Rome.' En dan ben ik blijkbaar in staat om overtuigend uit te leggen waarom het het
beste is om naar Rome te gaan. En het zo uit te leggen dat
mensen zin hebben met me mee te gaan. En vervolgens zijn er
allerlei andere mensen die spoorboekjes gaan zoeken en vliegtickets en hoe je er het goedkoopste komen kan: dat doe ik allemaal niet. lk probeer lets duidelijk te maken. lk ben eerder
iemand die aangeeft wat we gaan doen en waarom we dat
gaan doen. Dat is wat ik de afgelopen twintig jaar gedaan heb
in Arnhem, zeggen: `Daar gaan we keen.' lk ben heel enthousiast en energiek, denk ik, om dat vol te houden."

Aan dat alles komt een eind begin 2009, als u vertrekt als directeur van het NOM. U vermeldde eerder al dat uw eerste passie
literatuur was, zowel receptief, lezen wat anderen geschreven
hebben als actief, de tijdschriften, visienota's en artikels die u in
de loop derjaren zelf geschreven heeft.
[onderbreekt enthousiast] "Mijn grote held in mijn jeugd was
Louis Paul Boon. Nog steeds trouwens. Er zijn er nog een paar
bijgekomen daarna natuurlijk, maar mijn grote held was Louis
Paul Boon."

over het Openluchtmuseum: wat is dat voor een museum?
Maar wel een publieksboek met heel veel hele mooie foto's — ik
weet nog niet wie dat gaat moeten maken — en met korte teksten over, weet ik veel, de tien meest interessante ... dieren in het
openluchtmuseum, of de tien zeldzaamste gewassen. Nou ja,
weet ik veel. In ieder geval een boek dat over het museum gaat.
En ik ga waarschijnlijk een boek maken over museologie, over
het museumvak, want dat heeft me toch ongelooflijk gefascineerd Waar wij nu net over zaten te praten het afgelopen uur:
Vat is er nou met die musea aan de hand?' lk heb zoveel lezingen gedaan de afgelopen tien jaar vooral, die ik allemaal goed
bewaard heb, en ik denk dat als ik dat op een goede manier ga
doen, dat ik wel een hele aardige bundel essays over het museum kan gaan schrijven, dat ben ik van plan."

U hebt niet de ambitie om naar analogie met Voskui17 9 een
reeks Het museum te starten?
"Kijk, als ik a la Voskuil zou handelen, dan zou ik dat natuurlijk
nooit aan je vertellen."

lk kan maar proberen ...
[lachend] "Nee, ik heb ook eerlijk gezegd die plannen niet. Je
hebt wel allemaal stiekem literaire ambities ... Maar laat ik nou
eerst maar zorgen dat ik van dat werk of kom. En dat ik mijn
geest wat dat betreft vrij krijg. Want ik heb vroeger wel `vrif
geschreven, om het zo te zeggen, maar dat is nooit echt tot
publicatie gekomen, omdat dat ook niet goed genoeg was.
Misschien ga ik wel weer eens wat proberen, ja. lk ben ooit als

In het persbericht naar aanleiding van uw vertrek wordt duidelijk meegegeven dat u van plan bent uw vrijgekomen tijd aan
schrijven te besteden. Wat mogen we heel concreet zoal van uw
hand verwachten in de toekomst?
"Oei. Oei ... lk ben van plan op dit moment om twee dingen te
gaan doen wat dat betreft. Voor de rest denk ik dat ik nog wel
een paar uitnodigingen krijg — dat weet ik wel zeker — om aan
sommige nieuwe dingen in musea mee te werken, maar niet
meer als bestuurder, dat wil ik niet meer, dat doe ik al veel te
lang. Omdat het zoveel tijd en energie vraagt om zoveel verantwoordelijkheid te dragen. lk wil wel denken en meeschrijven.

echte literatuurliefhebber mijn leven begonnen, dus misschien dat ik dat wel ga doen, maar dat is geen concreet plan.
Als er iets zou zijn, dan zou het altijd op de grens zitten van literatuur en documentatie, denk ik. Er zijn een aantal mensen
die ik zeer bewonder, die op dat grensgebied zitten, die een
soort reisverhalen of nou ja ... Pure fictie denk ik dat ik niet zo
meteen zal doen, meer de literaire verwerking van de dingen
die ik echt gezien en meegemaakt heb."

In de stijl van uw optredens voor TV Gelderland? 2°

Wat schrijven betreft, ik ga in ieder geval een boek over het

"Nou, daar zit nog te weinig mijn eigen signatuur in; dat is op

Openluchtmuseum maken, daar heb ik ook echt een opdracht

dit moment alleen nog presentatie omdat ze vonden dat ik

voor van ons bestuur. En niet een geschiedenisboek over het

goed kan vertellen. Dat vonden ze wel leuk.

Openluchtmuseum, want dat moeten anderen schrijven vind
ik, want ik ben daar te lang zelf directeur geweest om die ge-

Nou ja, ik weet nog niet hoe het verder gaat lopen. Dat ligt nog

schiedenis ook nog zelf te schrijven. Dat moeten anderen

in de schoot der toekomst, zoals ze zeggen. Zoals bij zwangere

doen. Maar ik maak een mooi boek bij gelegenheid van het

d ames'..."

honderdjarig bestaan in 2012. Dat is over vier jaar, dan bestaan
we honderd jaar, en dan wil ik dat er een heel mooi boek ligt

Bedankt voor dit gesprek en veel succes!

LOOPBAAN VAN JAN VAESSEN
Prof. dr. J.A.M.F. Vaessen (Maarheze, 1947; twee kinderen)
studeerde cultuursociologie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en was verbonden aan de Katholieke Leergangen to Tilburg, vanaf 1973 als lid van de directie van de
Akademie van Bouwkunst. In 1985 werd hij directeur van
de dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Apeldoorn.
In 1986 promoveerde hij op het proefschrift`Musea in een
museale cultuur.'

Op 1 april 2009 volgde Pieter-Matthijs Gijsbers Jan Vaessen op als nieuwe
directeur van het NOM.
2

Zie bijvoorbeeld:Truus GuBBELs,`Kwaliteit voor een groot publiek', Boekman.

3

Jan

Tijdschrifi- voor kunst, cultuur en beleid, 21 (2009) 78, p.72 - 76.
VAESSEN,

Musea in een museale cultuur. De problernatische legitimering

van het kunstmuseum. On uitgegeven proefschrift, Zeist, 1986.

Van 1990 tot 2009 was Jan Vaessen directeur van het
Nederlands Openluchtmuseum. Van september 1995 tot
september 1999 was hij daarnaast bijzonder hoogleraar
kunstsociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van
1996 tot 2002 was hij Kroonlid van de Raad voor Cultuur
en tussen 1997 en 2002 voorzitter van het verbond van Europese openluchtmusea (AEOM).

4

Zie ook de beschrijving van het NOM door de ogen van Voskuil: J. J.

VOSKUIL,

Het Bureau. Dee! 6. Afgang. Amsterdam, Van Oorschot, 2000, p.5 08- 5 1 4.
5 Zie ook diens publicatie bij het gelijknamige proefschrift: Ad

DE JONG,

De

dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de yolkscultuur in Nederland 1875-794o. Nijmegen/Arnhem, Uitgeverij Boom/
Nederlands Openluchtmuseum, 2001.
6

Zie onder andere: Jan

VAESSEN,

'Over context', in: Jaarboek Nederlands Open-

luchtmuseum 1996. Nijmegen/Arnhem, SUN/Nederlands Openluchtmuseum, 19 p.10-29;

AlWy JANSEN,

Ad

DE JONG &

Jan VAESSEN, `Een brug tussen

verleden, heden en toekomst. Een interview met dr. J.H. Jager Gerlings', in:

Jaarboek Openluchtmuseum 1999. Nijmegen/Arnhem, SUN/Nederlands
Openluchtmuseum,1999, p.122-153; Jan

VAESSEN,'De

in:Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum
7
8

VAESSEN,

2000.

kei van Columbus. Over het ontstaan van het nieuwe entreecomplex van het Nederlands Openluchtmuseum',

Nijmegen/Arnhem, SUN/Nederlands Openluchtmuseum, 2000, p.122-185.

'Over context', p.24.

Lees ook: Ton

WAGEMAKERS,

'De herinneringsmachine. Over de betekenis van HollandRama', in: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum

2001.

Nijmegen/Arnhem,

SUN/Nederlands Openluchtmuseum, 2001, p.112-131.
9 Zie: www.mecanoo.com .
10 HollandRama won in 2001 de prestigieuzeThea Award van cie Themed Entertainment Association.Voor het eivormige, koperen omhulsel van HollandRama ontving
Mecanoo bovendien de TECU® Award 2000 voor nieuwe industriele toepassingen van koper in de architectuur door het Duitse KM Europa Metal AG. De houten
constructies van zowel HollandRama als van het entreegebouw werden genomineerd voor de Houtarchitectuurprijs 2001, georganiseerd door Centrum Hout,
maar werden uiteindelijk niet gehonoreerd.
11

De European Museum of the Year Award is de prijs voor nieuwe of gerenoveerde musea, die jaarlijks wordt uitgereikt door het European Museum Forum (www.
europeanmuseumforum.eu ), onder het toezicht van de Raad van Europa en onder het patronage van Hare Majesteit Koningin Fabiola.

12 lnmiddels zijn die plannen al enkele malen herwerkt en herdacht. Voor meer informatie en een stand van zaken, zie: www.nationaalhistorischmuseum.nl .
13 Jan VAEssEN,'Het nieuwe museum V. Het Nationaal Historisch Museum bestaat al', Boekman. Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, i6 (2004) 61, p.97-99.
14 Zie bijvoorbeeld:Janna LAEvEN,`Gemengde gevoelens bij Nationaal Historisch Museum', Nieuw Amsterdams Pell, o3.11.2006.
15 Het plan `Nationaal Historisch Museum Arnhem' kunt u in pdf-versie nalezen op: www.openluchtmuseum.nl/index.php?pid=32&article=134.
16 Het Openluchtmuseum Arnhem telde in 2007 en 2008 niet minder dan om en bij de 450.000 bezoekers, zo'n 6o.000 meer dan in 2006.
17 Zie: `Nationaal Historisch Museum. Scenario's voor het proces van ontwikkeling en exploitatie van het gebouw'. IPMMC Consult, 23.7.2008: www.minocw.n1/
clocumenten/i25835c.pdf.
18 lnmiddels is ook dit gegeven achterhaald. De nieuwe directeuren, Erik Schilp en Valentijn Byvanck, communiceerden op 25 maart 2009 dat het NHM niet naast
het NOM zou komen, maar in de Arnhemse binnenstad, aan de voet van de John Frostbrug, aan de Rijnkade, meerbepaald in het pand van woningbouwcorporatie
Volkshuisvesting. Een statement dat de nodige commotie teweegbracht in politieke en museale middens.
19 Over J.J. Voskuil zie ook: Bjorn RzosKA,`afdeling volkskunde; wetenschappelijk assistent > onderzoeker; afdelingshoofd. Reflecties bij het overlijden van J.J. Voskuil
(1926-2008)',faro
20

tijdschrift over cultureel erfgoed,i (2008) 2, p.6-11.

Zie,`Gelderlanci Zomerland', www.omroepgelderland.nl .

21 Deze gesprekken werden afgenomen toen ik hoogzwanger was van mijn dochter, Hylke. lk mag graag geloven dat de wisselwerking tussen moeder en ongeboren
kind van invloed is geweest op de toon en de inhoud van dit interview.

Aantredend conservator
interviewt uittredend conservator
van een openluchtmuseum
-9 Marc Jacobs
Het in 2008 door Hilde
Schoefs, de hoofdredactrice
van dit tijdschrift, afgenomen
interview met Jan Vaessen
heeft de voorbije weken een
bijzondere betekenis gekregen.
We presenteren een historisch
stuk. Dit heeft alles te maken
met een promotie die onze
collega Hilde zonet gemaakt
heeft. Zij is door een onafhankelijke jury en vervolgens
door de provincie (West-)
Limburg geselecteerd om de
nieuwe conservator van het
Hilde Schoefs
Openluchtmuseum Bokrijk
te worden. Zij neemt deze
uitdaging op vanaf 15 augustus 2009. De juiste vrouw op de
juiste plaats, zoveel is zeker.
Bokrijk is sinds de jareni95o een sleutelinstelling geworden in
de Vlaamse identiteitsconstructie. Zoals zovele volkskunde- en
openluchtmusea rond en na de millenniumwissel bevindt

plan Hoffmann-Krayer is, wie Alfons de Cock en Paul de Mont
zijn, zelf volkskundig `veldonderzoek' hebben gedaan, alsook
vertrouwd zijn met interdisciplinaire erfgoedstudies, die weten
hoe Google gemolken moet worden, wie Barbara KirshenblattGimblett of John Helsloot is, zelf etnologisch avant-garderesearch gedaan hebben, wel die hedendaagse supervolkskundigen zijn in Vlaanderen echt op een hand te tellen. Als die
dan nog een boontje voor architectuur en vormgeving zou kunnen hebben. En Bokrijk heeft uitgerekend zo'n witte raaf gevonden: Hilde Schoefs. Slim en vooruitziend is dat van de Limburgse provincie: als men haar kansen geeft en laat doen, staat
het Openluchtmuseum (en dus de reflectie over verleden, traditie en imaginaire identiteit) de volgende jaren een interessant parcours te wachten.
Voor FARO als organisatie en voorfaro als tijdschrift is dit uiteraard een verlies. Een belangrijke stafmedewerker verlaat ons.
Maar zo zien we dat als steunpunt en als open-netwerkorganisatie in dit geval niet. Wat is er mooier dan dat een jonge professional die gegroeid is op een intellectueel en voor de erfgoedpraktijk interessante, ja fascinerende werkplek en knoop-

Bokrijk zich op een cruciaal punt in zijn geschiedenis. Het verhaal van het Openluchtmuseum te Arnhem in de voorbije

punt in het erfgoedveld in Vlaanderen, het in een sleutelinstelling in het veld/in de erfgoedsector in Vlaanderen verder mag
waarmaken? Hilde heeft de voorbije tien jaar als stafmedewerkster van eerst het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

twintig jaar illustreert treffend hoe, onder de bezielende leiding van iemand die de kans krijgt om grote visie fraai vorm te
geven, een volkscultuurmuseum zeer eigentijds en succesvol

(vanaf 1999 tot 2oo7) en vervolgens, na de fusieoperatie, in
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, veel werk verzet. Heel veel van het advieswerk en de praktijkondersteuning

kan zijn. Het voorbeeld van de heropstanding — of was het de
(her)uitvinding? — van het museum voor volkscultuur en cultuur van alledag te Gent (het huis van Alijn) toont eveneens
aan wat het potentieel kan zijn. Het is niet toevallig dat beide

aan allerlei organisaties in de sector gebeurde, zoals zo vaak in
een steunpunt, achter de schermen en voor de buitenwereld
(behalve voor de ondersteunde organisaties) haast onzichtbaar. Hilde heeft naast erfgoededucatieprojecten, met het samen met Katrijn D'hamers en allerlei spelers in de sector, tot

instellingen, die men vroeger zou hebben aangeduid als yolkskundemusea en die nu 'powerhouses' voor etnologie en cultuur van alledag (in heden en verleden) zijn, geleid werden/

bloei gebrachte project Villa Futura (waarvoor ze de erfgoedprijs van de Vlaamse Gemeenschap in ontvangst mocht nemen

worden door conservators die mee zijn, die intellectueel op
een interessante golflengte zitten, die de boot van de heden-

in 2oo5), in diverse publicaties haar stempel gedrukt. Lezers
van Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen en van

daagse, reflexieve, kritische, deco-recovolkskunde en erfgoed-

faro

studies niet gemist hebben, die interdisciplinair en transdisciplinair werken. Misschien meer nog: door conservators die zich

jaren kunnen ondervinden. Het tijdschrift wordt vanaf het vol-

voluit geven, die passioneel en zonder al te veel op de klok te

nieuwe hoofdredactie, waarbij de vertrouwde redactie en

letten met hun vak, netwerk, huis en bezoekers bezig zijn. Het

FARO uiteraard voor de contintliteit instaan.

I

tijdschrift over cultureel erfgoed hebben dit de voorbije

gende nummer met liefde en zorg verder verzorgd door een

aantal specialisten in volkskunde/volkscultuur/cultuur van alledag, die zowel de traditionele canon kennen, weten wat het

Bedankt, Hilde, voor alle zorgen. Veel succes!

talig-erfgoedbeleid I Rob Belemans

Van Hllepani
at Hasselt
--> Charters, conventies, taalpolitiek en immaterieel erfgoed

Wereldwijd is de aandacht voor taaldiversiteit de voorbije eeuw
gestaag toegenomen (cf. faro I tijdschrift over cultureel erfgoed, i (2008) i, p.50-55). Tegelijk klinkt voor het grootste deel
van die talen ook steeds luider een alarmerende boodschap. Van
de bijna zevenduizend talen die vandaag ergens ter wereld nog
gesproken worden, dreigt immers een groot deel — de minst pessimistische schattingen spreken over 6o %— by het begin van de
22 e eeuw niet meer te zullen bestaan. Tenzij er actie wordt ondernomen. Maar hoe doe je dat: een foal redden? En wat is een
tool eigenlijk? Zijn alle inheemse dialecten die vandaag in
Vlaanderen nog gesproken worden, lokale talen? Of hebben wij
maar een inheemse taal in Vlaanderen en kent die een bonte
verscheidenheid aan verschijningsvormen? Wie bepaalt eigenNk of een taalsysteem als taal of als dialect of als nog lets anders (regiolect, streektaal, ...) door het Leven goat en op basis
waarvan? DergelUke vragen op het snijvlak van taalkunde, taalpolitiek en talig-erfgoedzorg zijn aan de orde in het zopas bij
Pharo Publishing verschenen boek Taal of tongval?

HET WAMBULE, HET LIMBURGS EN HET WEST-VLAAMS
IN DE UNESCO-ATLAS VAN BEDREIGDE TALEN
Er zijn vandaag negen talen ter wereld met elk meer dan honderd miljoen moedertaalsprekers. Dat betekent dat meer dan
% van de wereldbevolking een van deze negen talen als eerste taal geleerd heeft. Er zijn vandaag wereldwijd drieentach-

van nationale culturen en talen. Sprekers geven hun taal enkel
op als dat een voorwaarde is om status te kunnen verwerven
en aldus het vooruitzicht op economische verbetering oplevert. Vele natiestaten zetten vandaag nog steeds hoofdzakelijk in op een sterke nationale eenheid via een of enkele erkende en ondersteunde ta(a)I(en) en dat ten koste van hun
binnenlandse taaldiversiteit. Meer dan de helft van de circa
6.goo taalsystemen die vandaag nog ergens op de wereld in
gebruik zijn, heeft dan ook te kampen met een continu dalend
sprekersaa nta I.
Een voorbeeld van zo een kleine, onder druk staande taal is het
Wambule, dat in het oosten van Nepal aan de voet van de Himalaya gesproken wordt door circa vijfduizend mensen. Het
taalgebied van het Wambule bestrijkt de aaneensluitende
grensregio van vier verschillende Nepalese districten: Okhaldunga, Khotan, Udaypur en Sindhuli. Het Wambule bestaat
dan ook uit vier dialectgroepen, die onderling echter slechts
minimaal van elkaar verschillen. Het zijn lokale spreektalen
zonder schriftbeeld en zonder literaire traditie, die door het
toenemende gebruik van het Nepali — de nationale taal, die
door circa 6o % van de Nepalezen gesproken wordt — sterk onder druk staan. Bovendien zijn de 440.00o Nepalese Rai, waartoe de Wambulesprekers behoren, een volksstam van Mon-

tig talen, waaronder het Nederlands, met meer dan tien miljoen sprekers. 8o % van de wereldbevolking spreekt dus een

goolse oorsprong met een sjamanistisch geloof, die daarom in
het hindoeIstische Nepal door de lndo-Arische meerderheid
gediscrimineerd worden en in het nog steeds heersende kas-

van die talen.' Het voortbestaan van de overige 6.800 taalsystemen die vandaag op aarde gesproken worden, ligt in de han-

tenstelsel een ondergeschikte positie bekleden.
Over het Wambule zijn we eerst precies geInformeerd sinds

den van evenveel taalgemeenschappen, die allemaal klein tot
zeer klein zijn en die op tal van manieren onder assimilatie-

Jean Robert Opgenort, een Nederlandse taalkundige, tussen
novemberig96 en februari 2003 een vijftal expedities naar de

druk staan. De verhoudingsgewijs kleine sprekersgemeenschappen worden door externe factoren (van militaire, econo-

Himalayastreek ondernam om er het lokale dialect van een

mische, religieuze, culturele of educatieve aard) gedwongen

Wambuledorp, Hilepani, te registreren, te bestuderen en zo
voor een spoorloze verdwijning te behoeden. 2 Hilepani ligt

of kiezen er van uit een negatieve attitude ten overstaan van

centraal in het Wambulegebied en Opgenort beschreef het

hun eigen taalsysteem zelf voor om de intergenerationele

lexicon, de fonologie en de grammatica van het dialect van dit

overdracht van hun eigen taal stop te zetten door hun kinde-

vijfhonderd inwoners tellende bergdorpje als exemplarisch

ren een andere, vaak sterkere, taal aan te leren. Dergelijke pro-

voor het Wambule in zijn geheel. Hij promoveerde op 6 juni

cessen gaan bijna altijd gepaard met sociale, culturele en/of

te Leiden met een dissertatie over de `Wambule Language' en publiceerde twee jaar later een aangevulde commerciele

politieke druk op regionale taalgemeenschappen ten gunste

2002
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editie van zijn proefschrift, die sindsdien het standaardwerk
over deze Nepalese minderheidstaal vormt. 3 Voordat Opgenort de Wambule sprekende boeren in dit bergachtige,
moeilijk bereikbare deel van Nepal ging opzoeken en maanden bij hen doorbracht om hun taal te registreren en te analyseren, was de belangrijkste bron over het Wambule een vertalend woordenlijstje met slechts enkele honderden woorden,
opgetekend in 1855 door de Brits-koloniale taalkundige Brian
Houghton Hodge.
In een interview voor Chautari, het ledenblad van de Vereniging Nepal Samaj Nederland, legde Opgenort in 2004 uit dat
hij met zijn wetenschappelijk werk meer hoopt te bereiken
dan enkel de linguIstische beschrijving van het Wambule:
"Door het onderzoek kunnen sprekers hun eigen taal gaan
waarderen, waardoor de overlevingskans van de taal toeneemt. [...] Het is me opgevallen dat de Wambule die buiten
het kerngebied wonen, hun taal niet meer doorgeven aan hun
kinderen. Dat vind ik erg spijtig. Gelukkig zijn er ook voldoende
mensen die zich wel zorgen maken over het voortbestaan van
hun taal en die het gebruik ervan aanmoedigen. Zo brengt de
Wambule Samaj Nepal het tijdschrift Libju-Bhumju uit. lk hoop
mijn steentje bij te dragen door een goedkope versie van mijn
grammatica van het Wambule te schrijven, zodat deze ook in
Nepal kan worden verspreid."

30. f
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in het UN ESCO-hoofdkwartier te Pa rijs werd voorge-

steld, ontstond er in de Vlaamse media enige commotie. Het
feit dat ook West-Vlaams en Limburgs-Ripuarisch op de UNESCO-kaart geseind worden als bedreigde talen, bleek bij de
Vlaamse pers opzien te baren. Alle Vlaamse kranten brachten
in de week van 22 februari minstens een bericht hierover en
ook op radio en tv was de UNESCO-Atlas even een nieuwsitem.
De teneur van de Vlaamse berichtgeving had een ondertoon
van ongeloof: vergist UNESCO zich niet door van de WestVlaamse en de Limburgse dialecten te beweren dat ze bedreigd zijn? Taalkundigen en opiniemakers wezen er vooral op
dat juist deze perifere dialecten vandaag nog het meest gebruikt worden in Vlaanderen. Dat gaf echter geen aanleiding
om zich of to vragen of de Atlas van UNESCO dan niet eerder te
weinig dan te veel vermeldt voor Vlaanderen. Er viel bijvoorbeeld nergens een pleidooi op te tekenen om ook de Brabantse
dialecten in de Atlas te laten opnemen. Men scheen in Vlaanderen vooral moeite te hebben om het feit te duiden dat de
wereldorganisatie inzake cultuur en erfgoed plots meer aandacht bleek te hebben voor de situatie van de West-Vlaamse
en de Limburgs-Ripuarische dialecten dan er doorgaans in
Vlaanderen zelf voor aan de dag gelegd wordt. Er werd echter
geen zoekwerk besteed aan het achterhalen van de mogelijke
reden waarom precies West-Vlaams en Limburgs-Ripuarisch in
de Atlas vermeld worden. De zeer waarschijnlijke mogelijkheid
dat de redenen hiervoor buiten Vlaanderen — met name in
Frans-Vlaanderen en in Nederlands-Limburg — liggen, bleef

Ook buiten Nepal vestigt Opgenort de aandacht op de in hun
voortbestaan bedreigde talen van zijn onderzoeksgebied. Hij is
een van de vijfentwintig taalkundigen uit alle delen van de
wereld die meewerkten aan de recente derde editie van de At-

dan ook onbesproken. Heel wat commentaren konden blijkbaar worden gegeven zonder eerst eens te kijken wat de Atlas
eigenlijk precies vermeldt en welke realiteit het redactieteam
met die twee symbooltjes en de labels 'West Flemish' en 'Lim-

las of the World's Languages in Danger 4 van UN ESC0. 5 In deze
Atlas wordt het Wambule vermeld als een taal die `unsafe' is.
Dat wil zeggen: "most children speak the language, but it may

burgian-Ripuarian' onder de aandacht wil brengen.

be restricted to certain domains (e.g., home)", zoals Opgenort
ter plaatse kon vaststellen. Er werden in de derde editie 2.498
talen opgenomen, hetgeen opnieuw een stijging is ten opzichte van de editie 2001. Dat is volgens hoofdredacteur Christopher Moseley vooral te wijten aan de gedetailleerdere ra pportering en aan het intensievere onderzoek over de taalsituatie in
alle hoeken van de wereld tijdens de voorbije jaren. De derde
editie van de UNESCO-Atlas bestaat voorlopig enkel in een digitale versie die via internet raadpleegbaar is en permanent

Opvallend was wel dat er in de redactionele berichtgeving en
in de opgetekende reacties een duidelijk verschil merkbaar
was tussen de beide perifere Vlaamse provincies. In WestVlaanderen werd eerder getwijfeld aan het bedreigd zijn van
het dialect en werd vooral gewezen op het feit dat ook veel
kinderen in die provincie nog dialect als informele omgangstaal bezigen. Kenschetsend en opmerkelijk was hier de reactie
die dr. Frans Debrabandere —auteur van onder andere het Kortrijks woordenboek (1999) en het West-Vlaams etymologisch
woordenboek (2002) — in De Standaard en Het Nieuwsblad liet

aangevuld en verbeterd zal worden; onder andere op basis van
commentaren die de gebruikers zelf kunnen insturen. Meteen

optekenen:

op de dag van zijn lancering mocht de Atlas zich dan ook al
verheugen in ruim tienduizend onlinebezoekers.

"Alle dialecten zijn met uitsterven bedreigd, maar het WestVlaams minder dan de andere dialecten in Vlaanderen. [...] Als

Op de website van Wambulevorser Opgenort wordt nog een

het West-Vlaams erop achteruitgaat, is dat omdat West-Viamingen vaker dan vroeger buiten de provincie werken en daar-

andere bedreigde taal beschreven: zijn eigen moedertaal, het

door ook meer andere uitdrukkingen of woorden te horen krij-

Limburgs.Toen de Atlas van bedreigde talen op 19 en

gen en overnemen. Dat betekent evenwel nog niet dat het

20
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UNESCO werd afgesloten op het politieke niveau. Naar aanleiding van de media-aandacht stelde Vlaams parlementslid Johan
Verstreken (CD&V) enkele vragen om uitleg aan de Vlaamse
minister van Cultuur, Bert Anciaux 8 . De minister beantwoordde de vragen op donderdag 5 maakt 2009 in de vergadering

dialect in zijn totaliteit daardoor verloren gaat. Je kan hoogstens zeggen dat jonge mensen een aantal woorden niet (anger gebruiken. [...] Wat wel stoort is het tussentaaltje dat opgang maakt. Het is geen standaardtaal, maar ook geen dialect
en toch hoor je het steeds vaker. Dat komt omdat jongeren
niet langer hun eigen dialect kennen, maar ook de standaardtaal niet onder de knie hebben. Eigenlijk is het dialect dan een
beter alternatief omdat dat nog een authentieke taal is, die
tussentaal niet. Al zou ik er geen moeite mee hebben als ledereen de standaardtaal gebruikt." 6
Debrabandere verwoordde daarmee kort en duidelijk de reactie die wellicht prototypisch is voor de communis opinio in
Vlaanderen: a) het West-Vlaams staat nog sterk, b) wat verandert, is vooral het taalgebruik van de jongeren, omdat zij dialect steeds meer vervangen door tussentaal, c) die tussentaal
is verwerpelijk omdat ze ook in de plaats van het AN gebruikt
wordt, d) een taalsituatie met naast AN ook traditioneel dialect zou dan nog te verkiezen zijn en e) als in zo'n situatie dan
op termijn het dialect helemaal verdwijnt ten gunste van het
AN is dat niet echt een probleem. Het hoeft weinig betoog dat
dit niet echt een gedachtegang is waar de pleitbezorgers van
taaldiversiteit, zoals het redactieteam van de UNESCO-Atlas,
het mee eens kunnen zijn.

van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het
Vlaams Parlement.Tijdens het debat stelden ook commissieleden uit alle andere fracties bijkomende vragen van dezelfde
strekking: wat denkt de minister over het feit dat de UNESCO
het West-Vlaams en het Limburgs als bedreigde talen aanmerkt? Wordt hier beleidsmatig gevolg aan gegeven? Wat
vindt de minister zelf van het gebruik van dialecten? De teneur
van Anciaux' antwoorden komt sterk overeen met hetgeen in
de pers verschenen is:
a) De vermelding van West-Vlaams en Limburgs in de Atlas van
UNESCO heeft een signaalfunctie die niet overroepen moet
worden. Andere dialecten — de minister noemde het Brussels
en het Gents — staan er momenteel zeker slechter voor. De minister verwijst daarbij naar de sprekersaantallen die de Atlas
op basis van de Ethnologue geeft (2.600.00o voor LimburgsRipuarisch eni.5oo.000 voor West-Vlaams) en stelt:"Voor een
bedreigd dialect zijn dat mooie cijfers" 9 .
b) Het gaat hier om dialectgroepen die zich tot buiten Vlaanderen uitstrekken en elders een statuut van `taal' hebben,
maar in Vlaanderen als dialecten beschouwd worden. De minister noemt dat in zijn antwoord: "het schijnbaar meer `zelfstandige' karakter van deze talen in Nederland en Frankrijk".

In Limburg viel een enigszins andere reactie op te tekenen en
was men het er doorgaans meer mee eens dat de dialecten er
sterk onder druk staan. Een lezerspoll van Het Belong van Limburg gaf als resultaat dat 85 % van de reagerende lezers von-

c) Er gebeurt in Vlaanderen en het Nederlandse taalgebied al
geruime tijd veel op het vlak van de wetenschappelijke documentatie van deze dialecten.

den dat 'het Limburgs' beschermd zou moeten worden. Daarbij werd vaak impliciet verwezen naar de andere statussituatie

Illustratief voor de manier waarop het probleem van de sterk
tanende taaldiversiteit — dat UNESCO met de Atlas onder de

in de gelijknamige Nederlandse buurprovincie, waar de dialecten sinds 1996 als streektaal erkend zijn. Kenmerkend was in

aandacht probeert te brengen, ook van Belgie/Vlaanderen —
zowel op het politieke forum als in de Vlaamse media doorgaans weg gerelativeerd wordt, is wellicht het volgende citaat

dat opzicht de reactie die de Limburgse gouverneur Stevaert in
de krant liet optekenen:

uit het antwoord van minister Anciaux:

Het slechte nieuws is dat de Limburgse dialecten dreigen te
verdwijnen, het goede nieuws is dat de taal eindelijk interna-

"Aandacht voor de culturele rijkdom van taaldiversiteit en een

tionale erkenning krijgt', reageert gouverneur Steve Stevaert

positieve omgang met taal en dialecten, dat is wat UNESCO

met een glimlach. Volgens Stevaert kunnen de verschillende
Limburgse dialecten alleen worden gered als Nederlands en

met de taalatlas nastreeft. Als dialecten willen overleven moet
men ze immers vooral niet in een keurslijf van regels en 'au-

Belgisch Limburg de handen in elkaar slaan.`Om de Limburgse

thenticiteit' dwingen. Dat is de beste manier om ze dood te

cultuur en het dialect te verstevigen, moet er een betere samenwerking komen tussen Oost- en West-Limburg.'" 7

dringen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat men de bestaande

-

knuffelen. lk denk dan ook niet dat zich extra maatregelen opdialecten niet moet documenteren, precies omdat ze aan ver-

De publieke gedachtewisseling over deze vermeldingen van

andering onderhevig zijn. LinguIsten van verschillende univer-

twee ook in Vlaanderen inheemse taalgroepen in de Atlas van

siteiten maken daar sinds jaar en dag werk van."
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INTERNATIONALE TAALPOLITIEK VOOR EEN REGIONALE
TAALPROBLEMATIEK?
Taalvariatie is een te koesteren rijkdom, dat betwist geen
mens. Maar welke beleidsmatige gevolgen dat zou kunnen
hebben, daarover lopen de visies binnen het Nederlandse taalgebied en in Vlaanderen vooralsnog mijlenver uiteen. Waar
voor de enen resolute actie ter bescherming en ondersteuning
van taaldiversiteit zou beginnen, ligt voor anderen reeds de
uiterste grens waarachter verdere actie tot het kunstmatige
`doodknuffelen' wordt gerekend. In het boek Taal of tongval?
wordt de meest uitgesproken voorbeeldcasus van dit maatschappelijke vraagstuk binnen ons taalgebied uitgebreid besproken en geanalyseerd. De vraag of dialecten de officiele
status van streektaal kunnen, dan wel zouden moeten krijgen
en de invulling van een concreet taalvariatiebeleid dat aan zo
een formeel statuut zou vasthangen, vormen sinds de jaren
iggo een latente taalkwestie die in Nederland en tussen Nederland en Vlaanderen speelt en waarover we best ook binnen
Vlaanderen en Belgie toch ook eens hardop zouden moeten
durven nadenken en debatteren.
De aanjager en het kernstuk van die kwestie is de onevenwichtige manier waarop de voorbije dertien jaar in het Nederlandse taalgebied wel en niet gebruik is gemaakt van een van de
nieuwe, internationale taalbeleidsinstrumenten inzake taalvariatie: het Handvest voor streektalen en talen van minderheden (CETS 148) uit 1992 van de Raad van Europa. Dit Handvest
behoort tot de meer succesvolle beleidsinstrumenten die de
Raad van Europa de voorbije decennia ontwikkelde en aan zijn
zevenenveertig lidstaten ter beschikking stelde. De meeste lidstaten hebben het Handvest CETS 148 inmiddels ondertekend
en velen passen het ook concreet toe op hun grondgebied. De
Nederlandse overheid heeft dit Handvest meteen na zijn totstandkoming in 1993 ondertekend en heeft het sindsi996 ook
geratificeerd en toegepast, onder andere om aan het Fries, het
Nedersaksisch en het Limburgs het statuut van streektalen te
verlenen. In het boek wordt de chronologie, de taalpolitieke
context en de onderlinge samenhang van deze streektaalerkenningen binnen het Nederlandse taalgebied ontrafeld en
geanalyseerd.
De taalpolitieke lading van de Europese beleidstekst CETS 148
is in Belgie en met name in Vlaanderen echter vanaf het begin
een hinderpaal gebleken om dit Handvest tot op heden zelfs
maar te ondertekenen. Ook de achtergronden van onze moeilijke verhouding tot dit Handvest tracht het boek uitvoerig te
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erkennen, zoals de provincie Zeeland in 2001 mocht ondervinden. Tegelijk maken de noordoostelijke provincies Groningen,
Drenthe, Overijssel en Gelderland zich sinds begin 2009 op om
voor de Nedersaksische streektaal dezelfde status (onder Deel
III van het Handvest) te vragen, die ook het Fries geniet. Het
ziet er voorlopig dus niet naar uit dat de onevenwichtige
statussituatie in Nederland en tussen Nederland en Vlaanderen inzake het gebruik van het Handvest CETS 148 snel in balans zal geraken.
Achter de taalpolitieke vraagstelling schuilt de netelige en ook
finaal niet te beantwoorden vraag naar het verschil tussen
een (streek)taal en een dialect. Op de vraag vanaf welk punt
een taalsysteem voldoende verschilt van alle andere historisch
verwante en/of geografisch nabije taalsystemen om er het
predicaat taal aan toe te kennen, is immers geen taalkundig
sluitend antwoord te geven. Elk taalsysteem kan op dezelfde
manier onderzocht en beschreven worden wat betreft zijn fonetische en lexicale bouwstenen en zijn fonologische, morfologische en syntactische regels om er als correct beschouwde taaluitingen mee te maken. Eerst wanneer men in de
vergelijkende taalkunde taalsystemen naast elkaar analyseert
en onderlinge overeenkomsten en verschillen mee in rekening
brengt, ontstaat de mogelijkheid om gradaties van onderlinge
overeenkomst en verwantschap te bepalen. Dergelijke vergelijkende studies leveren een overzicht op van alle voorkomende taalkenmerken binnen een groep taalsystemen en laten
zien welke kenmerken de subset van elk taalsysteem doen onderscheiden van die van alle andere. De vraag naar een indeling van dit geheel van gradueel onderscheiden taalsystemen
in afzonderlijke talen behoort even weinig tot het domein van
de taalkunde als er vanuit de biologie iets zinnigs gezegd zou
kunnen worden over de verdeling van de wereldbevolking in
nationaliteiten. Bij de vraag naar de scheidslijn tussen talen en
dialecten, regiolecten, streektalen en andere soorten taalsystemen zijn in feite dus vooral extralingulstische, sociale, geografische en taalpolitieke factoren in het geding. De vraag of
de sprekers van een bepaald taalsysteem het essentieel vinden
dat hun taalgebruik het predicaat van (streek)taal mag dragen, zou dan wel eens belangrijker kunnen zijn dan de manier
waarop zo'n IinguIstische identiteitsconstructie ook geobjectiveerd zou kunnen worden. Zolang het gaat over taalsystemen
aan de andere kant van de wereld, zoals het Wambule in Nepal,
hebben we er absoluut geen moeite mee dat hun aanduiding

documenteren en te analyseren. De formele vraag van het
Belgisch-Limburgse provinciebestuur, sinds 1997 gesteld aan

en hun behandeling als een `taal' kunnen helpen om de spre-

de Belgische en de Vlaamse overheden, om ook de dialecten

zaak om ze in stand te houden. Anders wordt het als dezelfde

op haar grondgebied als streektaal te erkennen, gaf in 1999

kwestie binnen onze eigen gemeenschap de kop opsteekt.

kers te overtuigen van haar culturele waarde en van de nood-

voor het eerst aanleiding tot een negatief advies door de
Nederlandse Taalunie. Sindsdien weigert ook de Nederlandse

Een blik buiten de grenzen van deelstaat Vlaanderen leert al-

regering om nog bijkomende dialectgroepen als streektaal te

Ieszins dat we met pogingen tot efficient taalvariatiebeleid

duidelijk meer moeite hebben dan sommige van de ons omringende regio's en taalgebieden. Zo was de erkenning van de
Platduitse dialecten in een aantal Duitse Bundeslander de
rechtstreekse aanleiding voor de Nedersaksische streektaalerkenning in Nederland. In Frankrijk was het al dan niet in
overeenstemming zijn van CETS 148 met de in 19.92 aan de
Grondwet toegevoegde bepaling dat het Frans de taal van de
Republiek is, de inzet van een jarenlange politieke strijd op het
hoogste niveau tussen president Mitterand en premier Jospin.
Eerst de recente grondwetsherziening van 2008 op initiatief
van de nieuwe president Sarkozy maakte daaraan een einde,
waardoor de weg voor de Franse ondertekening en toepassing
van het Handvest open ligt. Luxemburg ondertekende en ratificeerde het Handvest probleemloos, maar meldde geen enkele streek- of minderheidstaal aan, omdat er binnen het
Groothertogdom geen zijn. De endogene, niet-genormeerde
spreektalen hebben er immers sinds 1984 als Letzeburgs de
status van derde landstaal naast het Frans en het Duits. Wallonie vaardigde in 1982 en 1990 — dus al geruime tijd voor het
Handvest CETS 148 er was — twee eigen decreten uit ter bescherming en bevordering van de endogene taalvariatie (zowel van Romaanse als Germaanse origine!) in Franstalig Belgie. En ook de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2004 een resolutie goedgekeurd voor de ondersteuning van het Brussels dialect. Alleen Vlaanderen blijft dus kennelijk achter inzake de
ontwikkeling van een eigen taalvariatiebeleid. Vanwaar toch
die Vlaamse neiging tot splendid isolation als het over taaldiversiteit gaat?

LIJDT VLAANDEREN AAN TAALVARIATIE- EN NEDERLAND
AAN NORMERINGSFOBIE?
De status van officiele landstaal en haar brede verspreiding via
scholing en sociale druk hebben van het Algemeen Nederlands in Nederland en later ook in het noordelijke deel van Belgie gestaag en onvermijdelijk een prestigetaal gemaakt. Daardoor zijn de veel oudere endogene en geografisch gevarieerde
spreektalen in een ondergeschikte en in toenemende mate
precaire positie gebracht. Deze bedreigde toestand van de endogene spreektaalsystemen wordt gekenmerkt door hun aanduiding met de term 'dialecten'; een term die eerst bestaat
sinds en ten gevolge van de inherente tegenstelling tot een

verschil ten opzichte van de normtaal. De Vlaamse idee-fixe
dat men de standaardtaal onvermijdelijk schade berokkent
door iets voor de instandhouding van andere endogene
spreektalen te doen, vindt hier haar diepgewortelde oorsprong. In feite is er in Vlaanderen nog steeds een soort collectieve ontkenning van het feit dat men tegelijk en op een
aanvaardbaar niveau spreker van het Algemeen Nederlands
en van een regionaal of lokaal endogeen taalsysteem kan zijn.
Het oude adagium van de ABN-kernen — ruil uw (ouderwets,
boers, onbeschaafd) dialect in voor de enige en echte taal van
Vlaanderen: het Nederlands — zindert nog altijd na in de herinnering van de inmiddels oudste generatie Vlamingen en het
(b)lijkt nog steeds beleidsbepalend te zijn.
Aan het einde van de 20 e eeuw hebben taalpolitieke ontwikkelingen op Europees en op mondiaal vlak echter juist voor de
endogene spreektalen naast de officiele landstalen kansen gecreeerd om uit hun onzekere en bedreigde toestand te geraken door ook zelf maatschappelijk prestige te verwerven. Door
het wel en niet inspelen op deze ontwikkelingen zijn Vlaanderen en Nederland de voorbije twee decennia op sterk uiteenlopende wijze geevolueerd met betrekking tot de functie die
endogene taalvariatie vervult en de positie die we er als taalgemeenschap aan toekennen. De limindide overgangsfase
— gekenmerkt door ambiguIteit, vaagheid en onzekerheid en
beleidsmatig geconcretiseerd in de halfslachtige combinatie
van verketteren en koesteren, van tolereren en doodzwijgen —
lijkt in Nederland ten aanzien van (een deel van) het endogeen
talig erfgoed inmiddels afgesloten te zijn. Binnen het areaal
van het Nederlandse taalgebied vormt de ige-eeuwse staatsgrens tussen de Europese lidstaten Belgie en Nederland op dit
moment echter nog steeds een limes (grens) van politiek verschillende houdingen tegenover de positie die endogene taalvariatie daarbij zou mogen innemen, en tegenover de wijze
waarop dit alles beleidsmatig aangestuurd en ondersteund
zou kunnen worden. Die grens is er overigens niet alleen op
nationaal, maar ook op provinciaal beleidsniveau. Ook daarvan
is de Limburgse casus een uitgesproken voorbeeld. Op de cover
van Taal of tongval? prijkt een gebroken variant van het Limburgse kussymbool, dat begin april 2009 door de Limburgse
provinciebesturen gelanceerd werd om de onderlinge verbondenheid tussen West- en Oost-Limburg zichtbaar en propa-

eenheidsvariant die niet als dialect maar als taal gepercipieerd

geerbaar te maken. Misschien is het formele statusverschil

en beschermd wordt. Intrinsiek gaat daarmee de gedachte gepaard dat een dialect geen taal zou zijn. Deze idee in combina-

tussen de endogene spreektalen in de beide provincies wel

tie met het stilzwijgende, maar in de ABN-periode krachtig

meer dan enkel een symbool. Zou het niet eerdertekenend zijn
voor de dagelijkse realiteit naast en achter de politieke provin-

gepropageerde, uitgangspunt dat er in Vlaanderen slechts

ciale profilering?

plaats kan zijn voor een endogene taal, brengt onvermijdelijk
mee dat Vlamingen niet erg geneigd zijn om endogene taal-

De onevenwichtige toestand inzake taalvariatiebeleid binnen

diversiteit als iets positiefs te beschouwen. Dialecten mogen

Nederland en het feit dat er in Vlaanderen vooralsnog niet van

er zijn, maar slechts tweederangs en met een duidelijk status-

enig taalvariatiebeleid gesproken kan worden, wijzen op een

andere manier van ervaren van en van willen omgaan met de
inheemse taaldiversiteit boven en onder de rijksgrens. Zelfs in
de zuidoostelijke Limburgse hoek van het Nederlandse taalgebied maakt het verschil tussen enerzijds het officiele provinciale eenheidsdiscours en anderzijds de implementatie ervan in
de actuele beleidspraktijk en de opinievorming dat pijnlijk duidelijk. Het kussymbool is dezer dagen in West-Limburg dankzij
overheidsinspanningen alom tegenwoordig in het straatbeeld
en in de regionale media, terwijl het in Oost-Limburg sinds de
lancering slechts met mondjesmaat wordt gebruikt. Ook de
grote herdenkingsviering van 17o jaar scheiding der beide Limburgen van midden mei vond wel symbolisch aan de Maas
plaats, maar toch uitsluitend op de westelijke oever. Aan de
overzijde sloegen enkele tientallen Nederlands-Limburgers
— deels verrast omdat de veerdienst onderbroken was en ze
dus twintig kilometer moesten omrijden om "op 't Belsj" te geraken — het gebeuren gade, zonder het spektakel echt te kunnen horen of zien. Eenheid in verscheidenheid?

PLEIDOOI VOOR EEN GEVARIEERD EN DYNAMISCH
TAALVARIATIEBELEID IN VLAANDEREN
Artikel io van het Explanatory Report dat bij het Handvest nr.
148 hoort, wijst er zeer nadrukkelijk op dat de Raad van Europa
deze verdragstekst ziet als een bijdrage tot de instandhouding
van het Europees cultureel erfgoed:
"As is made clear in the preamble, the charter's overriding purpose is cultural. It is designed to protect and promote regional or
minority languages as a threatened aspect of Europe's cultural
heritage. For this reason it not only contains a non-discrimination clause concerning the use of these languages but also provides for measures offering active support for them: the aim is
to ensure, as far as reasonably possible, the use of regional or
minority languages in education and the media and to permit
their use in judicial and administrative settings, economic and
social life and cultural activities. Only in this way can such languages be compensated, where necessary, for unfavourable conditions in the past and preserved and developed as a living facet
of Europe's cultural identity"
Even duidelijk wordt daarbij gesteld dat voor de Raad van Europa het in stand houden van een taalsysteem gelijk staat aan
het creeren van gunstige gebruiksvoorwaarden, met het aanmoedigen van zijn gebruik "as far as reasonably possible" en
van zijn intergenerationele overdracht. Wat bij de aanmelding
van een streektaal of minderheidstaal officieel erkend wordt is

gelijk zijn aan de andere burgers van hun land in stand te houden. Bovendien verbindt de staat zich ertoe om een actief
beleid met het oog op die instandhouding te zullen voeren. 1°
Vermits de meeste lidstaten van de Raad van Europa ook een
actief taalbeleid ten gunste van hun officiele talen voeren,
komt de 'resolute actie' die het Handvest van hen vraagt ten
aanzien van endogene taalminderheden, dan ook neer op een
vorm van positieve discriminatie. Het bewust in stand houden
van de talige diversiteit — door niet de vrije hand te laten aan
de wet van de sterkste die ook tussen taalsystemen speelt — is
uiteindelijk de ultieme motivatie die een overheid tot het aangaan van een dergelijk engagement kan bewegen. Dat is dus
een engagement van dezelfde strekking als de corrigerende
overheidsmaatregelen in de gezondheidszorg, het onderwijs
en het sociale beleid, die erop gericht zijn om de zwakkeren in
een samenleving niet het slachtoffer te laten worden van de
wet van de sterkste. Alleen is hier niet het fysieke of materiele,
maar het culturele welzijn van burgers in het geding.
Het Handvest schiet zijn doel misschien in die zin voorbij dat
het vanuit de bedoeling om endogene taalsystemen als onderdeel van het Europees cultureel erfgoed in stand te houden
in zijn concrete maatregelen een beleidsimplementatie voorstelt die een cultureel—erfgoedwerking ver overstijgt en enkel
via taalplanning en een taalpolitieke agenda realiseerbaar is.
Het lijkt daarbij moeilijk te vermijden dat een effectieve toepassing van het Handvest CETS 148 de erkende streektaal op
termijn tot een regionale concurrent voor de officiele landstaal maakt. Sprekers kunnen immers wel twee of meer taalsystemen naast elkaar gebruiken, maar niet op een manier
waarbij elk van die talen ook progressief versterkt worden in
hun gebruik, hun maatschappelijke positie en intergenerationele overdracht. Meer van het ene betekent automatisch minder van het andere. De Raad van Europa gaat er zonder meer
vanuit dat officiele landstalen vanwege hun wettelijke bescherming en verplichte gebruik een onaantastbare status
hebben. Het feit dat de spreektalen die vandaag in Duitsland
als Nederduitse streektaal erkend zijn, enkele eeuwen geleden
als taal van de Hanzesteden nog goed op weg waren om de
toonaangevende taal van heel Europa te worden, bewijst het
tegendeel. In Vlaanderen staat de relatief jonge geschiedenis
van het Nederlands als officiele landstaal dan misschien ook
net te weinig garant voor de gok dat bijkomende inheemse
taalsystemen met een erkend statuut op termijn geen bedreiging voor de wettelijk voorgeschreven eenheidstaal zouden
zijn. De onuitgesproken vrees van tegenstanders van streek-

de collectieve verbondenheid op basis van een gemeenschap-

taalerkenning is immers, dat een taalsysteem dat als erkende
streektaal aan een opmars begint, uiteindelijk in zijn versprei-

pelijk taalgebruik van een minderheidsgroep binnen de staat.

dingsgebied de officiele landstaal van de troon stoot en zelf de

De leden van die minderheidsgroep, geografisch definieerbaar

dominante taal wordt. In dat scenario zou de ultieme, perverse

(streektaal) of niet (minderheidstaal), krijgen daarbij de for-

werking van het Handvest CETS 148 kunnen zijn dat huidige

mele bevestiging dat ze het recht hebben om hun talige niet-

landstalen in die delen van hun verspreidingsgebied waar een

streektaal erkend wordt, gedoemd zouden zijn om zelf als
minderheidstaal te eindigen.
Zitten we daarmee dan niet in een vicieuze cirkel die taalvariatiebeleid in Vlaanderen gewoon onmogelijk maakt? Want als
niets ondernemen onvermijdelijk tot de verdere afkalving van
de inheemse taaldiversiteit leidt en wel actie ondernemen op
langere termijn mogelijk tot niet meer dan een omkering van
de verhoudingen tussen sterke en bedreigde taalsystemen,
hoe kun je dan beleidsmatig zinvol opereren? Het principe van
de wederzijdse inclusie — samengevat in het Latijnse motto:
pars in totum quam totum in partem — kan hier mogelijk een
uitkomst bieden. Dit principe gaat ervan uit dat er tussen een
geheel en elk van zijn onderdelen een wederzijdse bekommernis om de sterkte van de ander moet zijn.Vertaald naar de verhouding tussen de Limburgse en de Vlaamse regio komt dat
erop neer dat Limburgers eenzelfde mate van respect en ondersteuning in Vlaanderen mogen verwachten als zijzelf in de
eigen provincie ten aanzien van Vlaanderen betuigen. 'Ik wil
Vlaming zijn in Limburg, om in Vlaanderen Limburger te kunnen zijn', zou hiervoor een wervende slagzin kunnen zijn. Uiteraard geldt hetzelfde ook tussen andere regionale en overkoepelende niveaus, waarbij we ons in Vlaanderen dus ook wat
meer als Belgen zouden moeten gedragen, om op federaal niveau op respect voor onze Vlaamse eigenheid te kunnen rekenen (ten overvloede eraan toegevoegd: hetzelfde geldt uiteraard mutatis mutandisvoor de inwoners van andere deelregio's
en de Duitstalige Belgen geven ons daarin al decennialang het
goede voorbeeld). In Belgie vooral ook willen rekening houden
met de Europese belangen is volgens dit principe de weg naar
begrip en acceptatie op Europees niveau voor de Belgische eigenheden. Ook voor anderstalige minderheden kan dit princi-

De meeste gemeentebesturen in Nederlands-Limburg hebben
inmiddels tweetalige gemeentenaamborden ingevoerd.
©Ton van de Wijngaard,Groesbeek

ben met de identiteitsdragende functie van taal. In wezen
gaat het niet over de vraag in welke taal of talen we met elkaar
kunnen of moeten communiceren, maar over de kwestie hoeveel eigen identiteitsbeleving via taalkeuze we toestaan aan
anderen met wie we in een groter geheel samenleven, maar

pe mijns inziens goede diensten bewijzen: wie in Vlaanderen
respect wil voor zijn niet-inheemse moedertaal (Turks, Grieks,

die niet tot onze eigen primaire taalgemeenschap behoren.
Wat moet een moedertaalspreker van het Frans die bewoner is
van deVlaamse rand rond Brussel doen om zijn talige en culturele identiteit te kunnen behouden? Wat moet Vlaanderen

Italiaans, Frans, ...) doet er goed aan zich binnen de eigen gemeenschap vooral als Vlaming te gedragen en daar op te

doen om van de schaalvoordelen van een verenigd Europa
mee te mogen profiteren zonder in een kleurloos amalgaam

komen voor de collectieve Vlaamse belangen. Inzake taaldiversiteitsbeleid zet de toepassing van dit principe meteen

van allemaal gelijkaardige Europese regio's op te gaan? Ten
aanzien van taaldiversiteit is een taalpolitiek antwoord op

een duidelijke rem op het doorschieten van maatregelen ten
gunste van de regionale talige eigenheid tot in de ongewenste

deze vraag via corpusplanning en programmatorisch taalbeleid geen haalbare kaart.

effecten voor de gemeenschappelijke officiele taal. Er hoeft
niet meer op gewezen te worden dat dit een heel ander prin-

Misschien is de tijd dan ook rijp om op zoek te gaan naar een

cipe is dan het mozaTekdenken, waarbij de eigenheid van de

alternatieve benadering om beschermende en ondersteunen-

eigen regio of (talige of culturele) gemeenschap als primordiaal wordt beschouwd en waarbij het overkoepelende geheel

de actie voor inheemse taaldiversiteit te ondernemen buiten
het mijnenveld van de taalpolitiek. Een benadering bijvoor-

zou kunnen bestaan uit elkaar tolererende deelverzamelingen
zonder enige vorm van gemeenschappelijke identiteit.

erfgoed. Recente internationale beleidsteksten, zoals de

TAALVARIATIE ALS IMMATERIEEL ERFGOED

cultureel erfgoed en de Conventie van Faro (2005) van de Raad

Via het principe van de wederzijdse inclusie wordt duidelijk

van Europa, kunnen daarvoor wellicht een zinvol kader bieden.

dat de aspecten van taalvariatie die conflictstof vormen, zich

In het Iaatste hoofdstuk van Taal of tongval? wordt dan ook

niet op het communicatieve vlak situeren, maarte maken heb-

beknopt getracht om een eerste voorzet te geven voor een

beeld waarbij taalvariatie bejegend wordt als een vorm van
UNESCO-conventie van 2003 met betrekking tot immaterieel

genuanceerd en open debat over deze mogelijkheid. Duidelijk
is daarbij vooral dat de grote uitdaging erin bestaat om technieken van safeguarding voor taaldiversiteit te ontwikkelen,
die niet leiden tot verstarring en musealisering, maar het permanent veranderende karakter van taalsystemen juist mee
ondersteunen. De vraag hoe dat mogelijk gemaakt kan worden, zal de komende jaren op tal van plaatsen in de wereld onderdeel uitmaken van de in ontwikkeling zijnde programma's
voor immaterieel cultureel-erfgoedbeleid.
Vanuit de dynamische definitie van wat cultureel erfgoed is,
zoals de genoemde beleidsteksten en tenoren van het actuele
internationale debat zoals Barbara Kirshenblatt-Gimblett ze
hanteren, wordt meteen duidelijk hoezeer de streektaalerkenningen in het Nederlandse taalgebied ook processen van erfgoedconstructie zijn. De transitie die zich in dit proces van cultureel handelen voltrekt, is in wezen een act van toe-eigening
en continuering. Datgene aan de traditionele niet-gestandaardiseerde spreektalen dat door de actuele gebruikersgemeenschap als cultureel waardevol wordt ervaren en dat dus van
betekenis is voor haar collectieve identiteitsconstructie, wordt
getransformeerd om het als erfgoed te kunnen beleven en
door te geven aan komende generaties. De erfgoedwaarde is
dus geenszins intrinsiek aanwezig, maar ontstaat eerst in en
wordt gecreeerd door het transformatieproces dat van getuigenissen uit het verleden erfgoed voor het heden maakt. In
deze benadering van streektalen als immaterieel-erfgoedconstructies verschuift de focus bijgevolg fundamenteel van het

ROB BELEMANS

Taal of tongval?
DE GESPLETEN LIMBURGSE KUS, ORAAL ERFGOED EN TAALPOLITIEK

taalsysteem zelf als een cultuurobject/artefact naar de sprekersgemeenschap als de actor van het proces dat erfgoed is.
Het feit dat het daarbij gaat om een immateriele drager van
erfgoedwaarde is geenszins bijkomstig. Kirshenblatt-Gimblett
gaat immers zover dat ze ook aan materiele cultuurobjecten
enkel een erfgoeddimensie toekent omdat en in de mate
waarin ze ook als iets immaterieels, als een gebeurtenis in de
plaats van een artefact gepercipieerd worden door de gemeenschap door en voor wie ze erfgoed zijn." Die perceptie als
gebeurtenis hangt samen met de mate van bewustzijn in de
erfgoedgemeenschap van de continue veranderingsprocessen
waarvan erfgoed, ook in zijn materiele verschijningsvorm, altijd opnieuw getuigenis aflegt.
Via deze 21e-eeuwse benadering van inheemse taalvariatie als
immaterieel erfgoed zouden we vanuit het Nederlandse taalgebied misschien zelfs in internationaal perspectief kunnen
bijdragen tot de ontwikkeling van een best practice (Artikel -18
van de UNESCO-conventie) inzake de eigentijdse, dynamische
erfgoedomgang met taaldiversiteit. Het creeren van de kansen daartoe begint met de beleidswil en de politieke moed
om taaldiversiteit in Vlaanderen en (Belgie) niet langer als
een taalpolitiek probleem maar als een vorm van culturele
rijkdom te zien. De grote variatie aan inheemse (en ook exogene) taalvarieteiten die in Vlaanderen te beluisteren zijn,
hoeven niet doodgezwegen te worden, maar verdienen als
sprekend erfgoed onze aandacht.

LEES MEER ...
ROB BELEMANS, TAAL OF TONGVAL? DE GESPLETEN
LIMBURGSE KUS, ORAAL ERFGOED EN TAALPOLITIEK
Brussel, Pharo Publishing,

2009,

4o8p.

ISBN 978-9o-8992-oo6-5
Taalvariatie is een te koesteren rijkdom, maar moeten dialecten dan meteen de officiele status van streektaal krijgen? Anderzijds: als een nationale overheid de eigenheid van regionaal
taalgebruik niet formeel wil erkennen, is ze dan wel oprecht
begaan met het voortbestaan ervan en met de culturele identiteit van de gebruikers ervan? Zijn dialect(groep)en ook talen?
Wie mag dat bepalen en op basis waarvan? En welke internationale werkinstrumenten bestaan er om de dreigende verschraling aan taaldiversiteit tegen te gaan? En is dat Oberhaupt nodig?
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niet gebruik is gemaakt van het Handvest voor streektalen en
talen van minderheden (CETS 148) van de Raad van Europa. De

Met deze publicatie wil FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het cultureel-erfgoedveld ondersteunen en sti-

taalpolitieke context van deze beleidstekst is met name in

muleren door onder de imprint Pharo Publishing te attenderen
op talig erfgoed en door internationale wetgeving en acties te

Belgie en Vlaanderen een hinderpaal gebleken om dit Handvest te ondertekenen. Misschien is de tijd rijp om op zoek te
gaan naar een alternatieve benadering, waarbij taalvariatie
als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed gekoesterd en
ondersteund wordt. Dit boek wil een voorzet geven voor een

vertalen naar en te toetsen aan de dagelijkse praktijk. Dit boek
biedt iedereen die zich wil verdiepen in het onderwerp, een
boeiende inkijk in de taalpolitieke ontwikkelingen van de voor-

genuanceerd en open debat over deze kwestie, dat in een in-

bije decennia omtrent endogene taalvariatie in Vlaanderen/
Belgie en Nederland en wakkert het nog ten gronde en in in-

ternationaal kader kan bijdragen tot de ontwikkeling van een
best practice inzake de eigentijdse, dynamische erfgoedom-

ternationale context te voeren debat aan over de erfgoedzorg
voor taaldiversiteit.

gang met taaldiversiteit.
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internationaal I Marc Jacobs
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Immaterieel-erfgoedbeleid, het Vietnamees etnologiemuseum
en het loslaten van en terugkijken op de `subsidie-economie'

'BA° ve'is een oude Vietnamese uitdrukking, die recent een nieuwe betekenis heeft gekregen als technisch begrip in de context
van immaterieel cultureel-erfgoedbeleid. Het concept is heel
moeilijk vertaalbaar naar andere talen zoals het Nederlands.
73escherming' komt een beet, in de buurt en `koesteren'ook, net
als leenbegrippen als `sa uvega rde' of `safeguarding' `Sa uvegarder'en `safeguard'zijn oude Franse en Engelse woorden, die recent een nieuwe betekenis hebben gekregen als technische begrippen in de context van immaterieel cultureel-erfgoedbeleid.
San van haa' is eveneens moeilijk vertaalbaar van het Vietnamees naar het Nederlands, maar `cultureel erfgoed' komt in de
buurt. En immaterieel of 'intangible' wordt omschreven met
drie woorden 'phi vat the.

men op de internationale evoluties, in het bijzonder de nieuwe
ontwikkelingen binnen UNESCO. Hiervoor werd in 2007-2008
gestart met een soort nulmeting. In 2007 maakte een team
van Vietnamese onderzoekers een grondige doorlichting van
de belangrijkste instellingen, documentatiecentra en inventarissen in hun land. Dit leidde tot een niet-gepubliceerd, bijwijlen
kritisch onderzoeksrapport.' Een van de hangende vragen was
hoe men de verplichting van inventarisatie, en breder, de im-

Inmiddels hebben niet minder dan 114 staten de UNESCO-conventie voor 'bac) ve san van hoa phi vat the' van 17 oktober 2003
geratificeerd (stand van zaken midden juni 2009). Die staten
proberen nu hun intern en extern erfgoedbeleid daardoor te
laten inspireren. Hoe en waarom? Wat kunnen we van elkaar
leren en hoe kunnen we elkaar helpen of kritisch ondersteu-

antropoloog, gespecialiseerd in cultuurfenomenen in Vietnam
en momenteel verbonden aan de sectie immaterieel erfgoed
van UNESCO Parijs) en anderzijds ondergetekende.We bespraken het rapport, visiteerden de diverse instellingen in januari
2008 en formuleerden samen met een werkgroep uit het ministerie en de academische wereld enkele adviezen, die vervolgens werden teruggekoppeld naar een brede vergadering van

nen? Hoe kunnen we, elk binnen de eigen context, `loao ve san
van hba phi vat the'zinvol inkleuren of ermee (al dan niet binnen
de lijntjes) kleuren? Het is wereldwijd een van de belangrijkste
cultuurbeleidsuitdagingen voor het volgende decennium.

plementatie van de UNESCO-conventie van 2003 zou aanpakken.HetVietnamese ministerie voor Cultuur (departement
Cultureel Erfgoed) en het UNESCO-steunpunt (Hanoi Office)
in de regio nodigden twee buitenlandse experts uit om dit
proces te begeleiden: enerzijds dr. Frank Proschan (Amerikaans

sleutelfiguren uit de erfgoedsector in Vietnam. Dit gaf me een
unieke inkijk op een interessant moment van de ontwikkeling
van dit land, in een 21e-eeuwse variant van een ideologisch systeem waarin een zesde van alle mensen ter wereld (voorlopig)

Vietnam ratificeerde de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in september 2005,
als tweeentwintigste land. Vietnam maakte de volgende twee
jaar, net als Belgie, deel uit van het eerste Intergouvernementeel Comite van de conventie. Terwijl Belgie het comite in juni
2008 moest verlaten (wegens uitgeloot voor een beperkt

nog leven.
In Belgie wordt Vietnam wellicht nog steeds het meest geassocieerd met de oorlog die er in de jaren 1960 en de eerste
heift van de jaren 1970 woedde.Voor anderen is er de associatie met vroegere, koloniale periodes,toen de Fransen er de plak
en de matrak zwaaiden.Voor nog anderen is vooral de keuken

mandaat van twee jaar), loopt het gewone mandaat van Vietnam nog tot juni 2010. Deze staat heeft nu de belangrijke op-

— 'de Vietnamees om de hoek'— bekend. Of de bootvluchtelin-

dracht om mee de `geest'van de conventie en van de tijdens de
eerste twee jaar mee genomen beslissingen (operationele

relaties betreft is er momenteel natuurlijk de grote reuzebroer
China, die veel overschaduwt als we vanuit West-Europa rich-

gen van een kwarteeuw geleden Voor wat internationale

richtlijnen) te bewaken en verder uit te werken.

ting het Verre Oosten kijken. Door de relatie met de (koloniale)

Ook Vietnam — in het bijzonder een specifiek netwerk van ge-

francofonie is er, bijvoorbeeld op cultureel vlak, nog steeds een

specialiseerde ambtenaren, organisaties en onderzoekers —

`speciale' band met Frankrijk, en in het kielzog daarvan met de

probeert zijn huidig immaterieel-erfgoedbeleid of te stem-

Franse Gemeenschap in Belgie.

O
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---> Het Than Long Waterpoppentheater in Hanoi, Vietnam. In het Than Long Theater
werd een theatertje nagebouwd zoals er in Noord-Vietnam nog verschillende te vinden zijn
tussen de rijstvelden. Het Than Long Theater trekt vooral toeristen, maar draagt bij tot de
bekendmaking van deze prachtige traditie die teruggaat tot de lie eeuw.
Het traditionele waterpoppenspel wordt nog door een twintigtal gezelschappen opgevoerd in
Noord-Vietnam. Het Museum of Ethnology in Hanoi nodigt deze
gezelschappen regelmatig uit in het watertheatertje van het museum. © Het Firmament

Niet minder dan 86 miljoen inwoners telt Vietnam tegenwoordig. Ze leven op een heel lang uitgestrekte (1.65o km),
smalle (varierend tussen so en 600 km) landstrook aan de golf
van Tonkin en de Zuid-Chinese Zee, met een sterk varierende
natuur (die voor wat de wouden en bossen betreft sinds de
jaren 196o, dankzij napalm en chemisch oorlogstuig zoals
Agent Orange, over grote oppervlaktes met dioxineverbindingen structureel verpest is). De geschiedenis is complex en het
hedendaagse grondgebied maakte in wisselende vormen deel
uit van allerlei elkaar opvolgende rijken.
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstond er in het
gebied even een machtsvacuum, toen het met de nazi's collaborerende Frankrijk (Vichyregime) en de Japanse bezettingsmacht in 1945 beide uitgeschakeld waren. De communistische
verzetsstrijder Ho Chi Minh (Nguyen That Thanh) greep de
macht en riep zichzelf op 2 september 1945 uit tot president
van de Democratische Republiek Vietnam. Frankrijk slaagde er
niet in de kolonie helemaal terug onder controle te krijgen en
moest in 1954 toestaan dat de helft (het gebied boven de 17 e
breedtegraad) als Democratische Republiek van Vietnam onder Ho Chi Minh (communistisch) officieel onafhankelijk werd
en dat de andere helft de Republiek van Zuid-Vietnam werd.
Vanaf 1959 kwam een verenigingspoging op gang, die via guerilla en daarna in een open oorlog met toenemende interventies van de Verenigde Staten ten voordele van het zuiden,
leidde tot de Vredesakkoorden van 1973.
Na de val van Saigon in 1975 en een volksraadpleging in heel
Vietnam werd in 1976 de Socialistische Republiek van Vietnam
gesticht. Er volgden tien moeilijke jaren, met economische embargo's onder druk van de Verenigde Staten en met problemen
met China, waarbij na de val van het lizeren Gordijn vanaf
1989 ook nog de steun vanuit de USSR en Oostbloklanden verdampte. In 1986 had de overheid in Vietnam het Doi Moi-programma gestart, waarmee geleidelijk openingen werden gecreeerd voor buitenlandse investeringen en handel en
waarmee de marktverstoring via subsidies aan overheidsbedrijven en -ambtenaren werd gecorrigeerd. De toetreding
tot ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) in 1995 signaleerde een normalisering en zelfs samenwerking met buurlanden (waarmee men lange tijd gewapende conflicten of een
gespannen verhouding had). De haast hopeloze strijd tegen
de verpletterende bureaucratie kan worden galustreerd met
de slechts deels gelukte 'mot cua mot dau' (een halte, een
stempel)-campagne in 1997. De Verenigde Staten stopten het
embargo in 1994 en zochten vanafigg9 zelfs een actieve, in de
eerste plaats economische, samenwerking. Vanaf de jaren
1990 kon actief worden geconstrueerd aan een vreedzame
versie van de identiteit van een natie, die niet langer op het
gezamenlijke verzet tegen een intern aanwezige externe
(Chinese, Franse, Amerikaanse, ...) vijand gebaseerd was, maar
op een culturele constructie van eenheid in diversiteit, op een

`mozaTek van etnien', rond de op vele manieren overweldigende
meerderheids'etnie' van de Viet.
Alle in de volgende paragrafen vermelde instellingen moeten
zich verhouden tot het officiele verhaal over volkscultuur in
Vietnam. Dat verhaal houdt voor dat er vierenvijftig etnische
groepen zouden zijn, die samen de culturele identiteit van de
natie zouden uitma ken.
Laten we ons verder niet te veel illusies maken. Vietnam is
geen open democratie maar de facto nog steeds een communistische eenpartijstaat, met alles erop en eraan. Maar laat ons
ook de lessen uit Domination and the Art of Resistance (James
Scott) niet vergeten: mensen zijn creatief en wendbaar, zeker
met het beetje speelruimte dat door de Doi Moi gegeven werd.
Er zijn gaten in het gordijn. Het is wat dit betreft zinvol om een
onderscheid te maken tussen de periode voor en na 1997. In
dat jaar startte er namelijk een National Targets programme
over cultuur, in het kader van een open(er) deurbeleid. In die
periode werd tegelijkertijd de blik meer op de wereld gericht.
In Vietnam is er geen recht van vereniging, zoals we dat in
westerse landen kennen. Vrijwilligers kunnen niet zomaar zoiets als een vzw oprichten. Maar daar kan op zijn Vietnamees
een mouw aan gepast worden. Een achterdeurtje is dat mensen zogenaamde 'clubs' mogen oprichten. Als die benaming
gehanteerd wordt, kunnen er in de cultuursector wel veren...,
euh ... clubs dus functioneren. Zo is er een heel circuit van dat
-

soort verenigingen die actief zijn in de wereld van performance
en volkscultuur.
Vanaf het einde van de jaren iggo konden onderzoekers zoals
dr. Frank Proschan, die de taal leerden en veldonderzoek deden
in Vietnam, het vertrouwen winnen van de bevoegde diensten
in het ministerie voor (o.a.) Cultuur en de topinstellingen. Proschan was het voorbije decennium achtereenvolgens verbonden aan het Smithsonian Institution en UNESCO Parijs, niet
toevallig sleutelinstellingen die het Vietnamese beleid rond
immaterieel cultureel erfgoed inhoudelijk ondersteunden. In
een bijdrage van de vrouwelijke topambtenaar Nguyen Kim

Tof Theatre, een groep uit Wallonie, was in april 2009 te gast
met een act op het 3e Forum voorfigurentheater in Vietnam.
Met deze act (Les Benevoles) ondernamen ze een tournee in
Noord-Vietnam. Tof Theatre
(alle foto's op deze pagina en die bovenaan p.47)

eigenaars van het cultureel erfgoed zullen worden verdedigd

Dung, een andere sleutelfiguur in casu binnen de erfgoedadministratie te Hanoi, wordt uitgelegd dat er voor het midden
van de jaren 2000 in een aantal (hierna voorgestelde) instellingen op een eerder versnipperde en niet goed afgestemde

en gevrijwaard, maar dat de eigenaars zelf ook de verplichting
hebben het erfgoed te beschermen en te promoten. Verder
wordt gestipuleerd dat de staat moet proberen te investeren

manier met immaterieel cultureel erfgoed werd omgegaan,
maar dat tegen 2010 gehoopt wordt op een meer systematische

in wetenschappelijk onderzoek, in technologie en in expertise
van onderzoekers en kaderleden. Allerlei types van organisa-

aanpak. Met de UNESCO-conventie en een integrate erfgoedwet, waarin immaterieel cultureel erfgoed een volwaardige
plaats (zelfs een heus hoofdstuk) gekregen heeft, zijn de voor-

ties (inclusief het Vietnamese leger) hebben de verplichting
erfgoed te koesteren en te verdedigen.
Op ii november 2002 werd een decreet met uitvoeringsbeslui-

bije tien jaar op papier de geschikte instrumenten gecreeerd.
Om ze ook te laten werken, zouden zowel creatieve eigen realisaties als internationale uitwisseling, samenwerkingsprojecten en inspiratie nodig zijn.2 Eenzelfde pleidooi wordt met pas-

ten gemaakt. Daar werden de mogelijk te nemen acties omschreven. Er wordt gerefereerd aan het implementeren van
nationale projecten over onderzoek, verzameling, inventarisa-

sie gebracht door professor Nguyen Van Huy, etnoloog en
begenadigd museoloog. Frank Proschan, Nguyen Kim Dung en
Nguyen Van Huy functioneren op internationale fora voluit als
bemiddelaars om aandacht te vragen voor enkele doorbraken,
realisaties en potentiele, doch zorgvuldig te kiezen investeringsmogelijkheden.

tie en classificatie van immaterieel cultureel erfgoed.
De uitvoering van de wet van 2001 en het uitvoeringsdecreet
van 2002 worden begeleid door het ministerie van (onder andere) Cultuur. Binnen het ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme van Vietnam bestaat er een Cultural Heritage Depart-

ment. 3 Zijn belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het

LUAT DI SAN VAN HOA: DE VIETNAMESE ERFGOEDKADERWET (2001) EN DE CENTRALE ADMINISTRATIE
Op 29 juni 2001 is in Vietnam een Wet over Cultureel Erfgoed
(LuOt di son van hod) uitgevaardigd. Die heeft zowel betrekking
op immaterieel als op tastbaar erfgoed (monumenten, archeologie, landschappen en musea). Hiermee worden in deze
wet intellectuele en materiele producten met historische, culturele en wetenschappelijke waarde bedoeld die overgedragen worden van generatie op generatie, en die zich bevinden
in de Socialistische Republiek van Vietnam. Interessant is ook
de specificatie dat het gaat om het erfgoed van de 'multi-etnische Vietnamese gemeenschap'. Immaterieel erfgoed wordt in
de erfgoedwet omschreven als "intellectuele producten, die
door geheugen of schrift werden bewaard en overgedragen
worden door orale traditie, (formele en informele vormen van)
leren, performance en allerlei andere vormen en middelen". In
de Wet van 2001 wordt dit aangevuld met een omschrijving
van voorbeelden van immaterieel cultureel erfgoed: "onder
andere taal, (schoon)schrift, literatuur, kunsten, wetenschap,
orale traditie, folklore, levenswijzen en -stijlen, festivals, geheimen van traditionele (hand)vaardigheden, kennis van tra-

inzetten op behoud, beheer en management van musea, monumenten en landschappen, het voorbereiden van regelge-

ditionele geneeswijzen, voedselbereiding, etnische kostuums en andere vormen van traditionele kennis."

ving rond erfgoed, het stimuleren van beleidsplanning in de

In de wet van 2001 wordt gewezen op de doelstellingen die de
staat met zijn erfgoedbeleid nastreeft: volksverheffing op intellectueel gebied, bijdragen tot de economische en sociale
ontwikkeling van het land, het aanmoedigen van Vietnamese

sector en het met elkaar in contact brengen van diverse organisaties. Ook het beheren van werelderfgoedsites in Vietnam
behoort tot hun bevoegdheden. In het erfgoeddepartement
functioneert in de 21 e eeuw ook een kleine nieuwe cel, de ICH
(Intangible Cultural Heritage) Management Division. 4 De ambi-

nieren bij te dragen tot het beschermen en promoten van cul-

tie is zich te ontwikkelen tot een zogenaamd 'focal point', een
steunpunt, expertisecentrum en interface, maar dan binnen

tureel erfgoed. Opmerkelijk is dat expliciet wordt aangestipt

de administratie en het staatsapparaat.

dat door de staat de wettelijke rechten en belangen van de

Tegenwoordig zijn er eigenlijk drie sectoren in het departe-

en buitenlandse organisaties en individuen om op allerlei ma-
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Scene uit een voorstelling van het Vietnamese waterpoppenspel in het
Than Long Waterpoppentheater in Hanoi, Vietnam. De poppen worden
vervaardigd in lichte houtsoorten en behandeld met verschillende
laklagen om te beschermen tegen het water. © Het Firmament

ventarisering betreft. Vanaf de jaren 195o tot 1995/1997 werd
via expedities verzameld, gearchiveerd en eventueel gepubliceerd. Het veldwerk in heel Vietnam, in soms erg woelige en
moeilijke tijden, leverde een grote oogst op. Meer dan 17.000
verschillende `volksliedjes' en bijna 9.00o muziekstukken werden geregistreerd. Het oeuvre van bijna 2.000 `vol ksza ngers' of
lokale kunstenaars werd gedocumenteerd. Na 1997 werd nog
steeds verzameld, eventueel gearchiveerd maar ook steeds
meer ingezet op de begeleiding van de overdracht en zelfs de
bescherming van lied- en instrumentale muziekcultuur in de
lokale gemeenschap.
Dankzij sponsoring wordt ICT volop ingezet, met dank aan
Amerikaanse, Japanse, Franse en Zweedse sponsors zoals de
SIDA Foundation ofToyota. Er is binnen het VIM een databankstructuur beschikbaar sinds 2004, waarin allerlei geluidsfragmenten van veldwerk in de voorgaande decennia worden samengebracht en ontsloten. Het is duidelijk een snel groeiend
instituut, dat erin slaagt om internationale sponsoring en samenwerkingsprojecten binnen te halen, maar dan wel telkens
gefocust op de heel specifieke niche van de etnomusicologie. 7
ment, waarbij archieven en bibliotheken buiten beeld blijven.
Naast een algemene directie van het departement Cultureel
Erfgoed zijn er:
— de dienst Beheer van sporen en overblijfselen: Pinang Quail
19 di tich;

— de dienst Museum Management: Phong Quan 19 Bao tang;
— de dienst ICH Management. 5
De Dienst ICH is goed genetwerkt en zoekt actief hulp van en
samenwerking met buitenlandse organisaties. Die krijgen ze
actief van het Smithsonian te Washington en van het UNESCO-kantoor te Hanoi, die beide proberen buitenlandse consultants en experten naar Vietnam te krijgen om de dialoog te
stimuleren en projecten uit te werken. Veel belang hechten ze
in die dienst aan bescheiden samenwerkingsprojecten, zoals
een project met de Franse Gemeenschap in Belgie (CFWB)
rond erfgoedtoerisme, in het bijzonder rond dorpen waar oude
ambachten gecultiveerd worden (begeleid door de Universiteit van Luik).

DitnsuvahemtrinCulschaketziddelijk in binnen UNESCO-trajecten, zoals de voorbereiding van
dossiers voor de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (artikel 16 van de UNESCOconventie). Het dossier van Ca trd (sacrale en profane liedcultuur) van de Viet werd door het Vietnamees Instituut voor Musicologie ter harte genomen. 8
De tweede belangrijke speler is sinds 1979 het Instituut voor
Culturele Studies. De verandering van de naam van deze organisatie laat zien dat ze internationale evoluties volgt. Eerst bekend als het Departement voor Folklore was de naam vanaf
1983 het Instituut voor Volkscultuur, vanaf 1993 het Onderzoeksinstituut voor Volkscultuur en vanaf 2004 het Instituut
voor Culturele Studies. Deze instelling is een onderdeel (een
`subinstituut') van de Vietnamese Academie van Sociale Wetenschappen (en ressorteert dus niet onder het ministerie van
Cultuur, Sport en Toerisme). De focus ligt op onderzoek naar
volkscultuur in de klassieke betekenis van het woord: volksverhalen en mythes, overgangsrituelen, wiegeliedjes, spreekwoorden, `volksweerkunde', eet- en drinkcultuur, volkskunst,

GROTE SPELERS IN HET IMMATERIEEL
CULTUREEL-ERFGOEDVELD IN VIETNAM

hoevebouw, Deze focus op de `traditionele volkskundige canon' heeft geresulteerd in een enorme archief- en bibliotheek-

Op het vlak van immaterieel erfgoed zijn er enkele grote institutionele spelers in het veld, al dan niet dicht bij het cultuur-

collectie.Vanuit dit academie-instituut werden en worden ook
studenten begeleid, wat een hele reeks verhandelingen ople-

ministerie gepositioneerd.

verde, zowel op master- als op PhD-niveau. In het recente ver-

Ten eerste is er het Vietnamese Instituut voor Musicologie

volksleven naar cultuur van alledag en culturele studies en

leden verschoof de focus, onder zachte dwang uitgelokt, van
(VIM, het Vien am Nhac), dat direct ressorteert onder het minis-

naar de documentatie van fenomenen uit het dagelijks leven:

terie voor Cultuur, Sport en Toerisme. 6 Er zijn twee periodes te

stadscultuur, 'celebrity culture' (welke rol spelen BV's, Bekende
Vietnamezen?),... In de praktijk blijken de budgetten al vele ja-

onderscheiden in hun werking, in het bijzonder voor wat in-
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ren beperkt. Zo wordt teruggeplooid op het stimuleren van
het werk van enkele uitstekende onderzoekers en hun interessevelden, op het cultiveren van enkele documentatiezwaartepunten en op het verzekeren van enkele academische speerpunten. Het accent blijft liggen op de productie van `tijdloze'
reeksen, zoals de vanaf 2001 opgestarte bronnenpublicatiereeks in 62 volumes van de epiek van de Centrale Hooglanden
in Vietnam. De wetenschappelijke personeelsleden worden
actief aangezet om een doctorstitel te behalen of worden
onder recent gepromoveerden gerecruteerd en kunnen waar
mogelijk tot professor doorgroeien. In 2007 had twee derde
van de drieenveertig hoofden tellende staf minstens een masterdiploma en zestien hadden een doctoraatsdiploma (en vier
daarvan een aanstelling als professor).
Het lijkt op een typisch academie-instituut in de sector volkscultuur in de 21 e eeuw, dat degelijk wetenschappelijk werk wil
leveren in zelfgekozen (vaak oudere) niches. Men poogt er oudere documentatiekeuzes te cultiveren in specifieke niches en
beperkte domeininventarissen (waar ze dan wel heel ver in
gaan, ook in het literatuur- en historisch onderzoek). Er wordt
geInvesteerd in het academisch verankeren van volkscultuuronderzoek. Het instituut (b)lijkt niet echt in de culturele voorhoede te lopen of vanuit zijn onderzoeksdemarches allerlei
(positieve) maatschappelijke effecten te (willen) sorteren (zoals het VME), noch een breed publiek te bereiken, noch het de-

reidde, dat uiteindelijk op 25 november 2005 tot meesterwerk
van immaterieel en oraal erfgoed van de mensheid werd geproclameerd. Dit instituut moet de propaganda verzorgen
rond het National Targeted Program on Culture, dat sinds 1997
in Vietnam gelanceerd is.
Onder het ministerie van Volksgezondheid ressorteert verder
de Vietnamese Academie voor Traditionele Geneesmiddelen
en -Wijzen, tegenwoordig bekend als het Hospitaal voor Traditionele Geneeskunde. Het gaat hier vandaag eerder om het
toepassen van alternatieve geneeskunde dan om het nog systematisch documenteren van onbekende vormen van kennis.
Ten vijfde is er het Vietnam Museum of Ethnology, waarover
we verder uitweiden. Voor de volledigheid kan hier nog opgemerkt worden dat er ook een Vereniging van Vietnamese Folkloristen bestaat, die informatie uitwisselen over volkskundig
onderzoek.
Naast het nationale niveau zijn er op provinciaal niveau tal
van gespecialiseerde instellingen, musea en diensten actief. In
het onderzoek dat ik mee begeleidde, werden ook twee van de
vierenzestig Vietnamese provincies meegenomen: PhaTho en
Thai Binh. Daar waren niet zozeer innoverende technieken of

bat aan te jagen door het leggen van allerlei dwarsverbanden
en via culturele makelaardij (zoals de ICH focal point in het mi-

nisterie), noch zich in te schakelen in een cultureel-erfgoedbeleid omdat het onder een ander ministerie opereert dan dat
van Cultuur. Ze hebben een schat aan expertise, kennis en
bronnen maar surfen (voorlopig) niet uitdrukkelijk op de ICHUNESCO-golf, laat staan dat ze die proberen te kanaliseren.
De derde grote actor is het Instituut voor Cultuur en Informatie, een te Hanoi gevestigd agentschap van de overheid binnen
de administratie. Dit is een `speciale afdeling', wat ook bleek
uit de omzichtige wijze waarop in Hanoi over dit instituut, zijn
werkzaamheden en zijn producten gesproken en geschreven
werd. Het Instituut werd op i april 1971 opgericht als Instituut
voor de Kunsten, en veranderde herhaaldelijk van naam,waar-

organisaties te vinden, maar uit de deelstudies bleek wel een

bij het woord Informatie' vandaag zo betekeniszwanger is als
dat in communistische regimes kan zijn. Met moderne mid-

andere wetmatigheid. Naarmate er meer spelers zijn die niet
geconditioneerd zijn door een etnologische canon, komen

delen werden en worden in heel Vietnam beelden geschoten
van rituelen, dansen en andere vormen van performances,

vanzelf ook allerlei fenomenen in beeld die moeilijk in klassie-

waardoor 'de volkscultuur van Vietnam' geheel (naar nationale
referentiekaders) politiek correct en met respect voor aange-

niveau komen de moeilijke onderhandelingen over (ook daar
politiek of ideologisch moeilijk liggende) fenomenen waar met

wezen evenwichten binnen de Vietnamese Socialistische re-

goden en geesten omgegaan moet worden. En hier komen ook

publiek in beeld gebracht kan worden. Centraal staat een databank met -moo videocaptaties (55.000 minuten film), 240

ties aan bod, die niet zomaar onder smaakcultuur of westerse

documentaires en meer dan 17.000 foto's. Het was dit insti-

categorieen als `gastronomie of `feesten' kunnen worden on-

tuut dat het dossier van de Gongcultuur voor UNESCO voorbe-

dergebracht. Maar dat is stof voor een andere bijdrage.

ke schema's of inventariscategorieen in te passen zijn. Op dit

rituelen zoals rijstkookwedstrijden en complexe culinaire tradi-

Scene uit een voorstelling van het Vietnamese waterpoppenspel in het Than Long Waterpoppentheater in Hanoi, Vietnam. De
poppenspelers staan achter het rieten scherm in het water. Dankzij een vernuft systeem met lange stokken kunnen ze de
poppen van achter het scherm bedienen. Een techniek die een jarenlange opleiding vraagt. © Het Firmament

UNESCO EN DE PARTICIPATIE VAN LOKALE
GEMEENSCHAPPEN
Uit de doorlichting bleek dat Vietnam zich op papier en institutioneel relatief eenvoudig kan inschakelen in de wereldwijde beweging rond de UNESCO-conventie van 2oo3. Er bleek

boewoord te vermelden).
Net zoals in Vlaanderen bleek dat diverse organisaties inventarissen van volkscultuur aanleggen en uitbouwen, zowel bin-

vooral ook hoe belangrijk het is voor de interne ontwikkelin-

nen als buiten het culturele (beleids)veld. Al deze initiatieven
kunnen perfect worden voortgezet, aangezien een gelijkge-

gen om het Vietnamese netwerk in het internationale net-

schakelde inventaris voor alle cultuurverschijnselen niet

werk vast te klikken. Het is immers van belang om de uitwisseling van expertise en inzichten zo open mogelijk te laten

steeds productief is. Het is immers veel vruchtbaarder om per
ankerinstelling en inventaris na te gaan wat ze voor de bijbe-

vloeien. Zoals Frank Proschan aanstipte, kan dit worden ver-

horende erfgoedgemeenschap kunnen betekenen. Er wordt

sterkt door bruggen te bouwen tussen erfgoedverenigingen

daarnaast dan een verhouding gezocht ten opzichte van een

en lokale organisaties elders en de georganiseerde activiteiten

officiele inventaris, zo mogelijk onder begeleiding van eenfocalpoint in of naast het ministerie.

van 'clubs' in Vietnam, als een werkvorm waarin meerdere
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mensen samenwerken in verenigingsverband (zonder dat ta-

(foto's p. 49, so en si) Het Museum of Ethnology in Hanoi beheert een rijke collectie waterpoppen uit Noord-Vietnam.
Het museum is enorm belangrijk (geweest) voor de heropleving van het traditionele waterpoppenspel. De voormalige conservator prof. dr. Van Huy
voerde jarenlang onderzoek naar deze traditie en mede dankzij hem staat het waterpoppenspel meer dan ooit in de kijker. Maandelijks nodigt het
museum een gezelschap uit om voorstellingen te spelen in het watertheatertje van het museum. © Het Firmament

Een belangrijk concluderend punt uit de doorlichting in 2oo7—
2oo8 in Vietnam was dat de grote uitdaging erin bestaat om
te zoeken naar methodes die lokale gemeenschappen op een
goede manier betrekken bij inventarisatieprojecten en bij bao
ye. Dat was dan ook een van de grote aanbevelingen. De etnologen en professionals van het inventarisatie- en onderzoekswerk in Vietnam (en elders) moeten wennen aan keuzemogelijkheden en aan de soms meer assertieve houdingen of zelfs
ontwijkingsstrategieen van lokale groepen, die door de UNESCO-conventie van 2oo3 nog versterkt worden. Zo mislukten
diverse projecten, zoals bijvoorbeeld pogingen om textielam-

mogelijk te activeren lijnen aangeboden. De trekker moet door
iemand Iokaal worden overgehaald en gekoppeld worden aan
wat lokaa I waardevol wordt geacht.Vervolgens treedt een mechanisme van vertaling in werking, naar wat regionaal en nationaal een waarde kon hebben (toerisme, identiteit, onderwijs, empowerment,...) en eventueel ook internationaal (tot en
met erkenning door UNESCO).
Sommige photo voice-projecten gingen grandioos de mist in,
andere werden succesverhalen. Zo initieerde het VME een photo voice-project in dorpen van de Lao in Na Sang II (provincie
Dien Bien) waarbij de lokale textielambachten in beeld werden

bachten van de H're in Ba To te documenteren en te revitaliseren, omdat de lokale bevolking in de praktijk weigerde mee te
werken. Door de UN ESCO-conventie van 2oo3 wordt (de verantwoordelijkheid voor) zo'n mislukking anders geduid: van
een interpretatie over een `weerspannige' ofachterlijke' bevolkingsgroep naar een niet goed voorbereid, onderhandeld of
gedragen immaterieel-erfgoedproject. Artikel 15 van de conventie van 2003 heeft iets veranderd en dat is een probleem op
de agenda (in vele landen).
Het lnstituut voor Cultuur en Informatie reageerde op de uitdaging door een netwerk in te stellen en te continueren van
voor een district verantwoordelijke culturele officieren. Met
professionele opnameapparatuur strijken zij in de dorpen en
gehuchten neer, doen er zelf (met `medewerking van de bevolking') het werk en identificeren, filmen en nemen systematisch de echte, `authentieke' volkse tradities op. De resultaten
sturen ze naar Hanoi, om ze daar door professionele regisseurs
te laten bewerken en in een kleurrijke (multimedia)mozaIek
van Vietnamees volksleven in fragmenten te laten vormgeven.
Het Vietnam Museum of Ethnology (VME) draaide de zaak
echter radicaal om. Zij propageren de 'photo voice method'. De
formule is even simpel als effectief. Er worden fototoestellen
ter beschikking gesteld van lokale ambachtslieden of bemiddelaars, samen met korte introductiecursussen over fotografie. De opdracht is om tradities en andere van generatie op
generatie overgedragen handelingen in hun leefwereld vast te
leggen. Er wordt gevraagd om bij de foto's ook de bijbehorende verhalen te registreren, zo mogelijk op een geluidsdrager

gebracht, grotendeels door de betrokken arbeidsters en arbeiders zelf. Door de speciale aandacht kwam deze activiteit, en
het toeristisch en economisch potentieel, ook in beeld voor de
lokale en regionale overheden. Er werd een systeem opgezet

(cassette, ...). Op een bepaald moment kan ook een volgende
stap worden gezet, door een tentoonstelling op te zetten en

om op `traditionele' marktjes de koopkrachtige toeristen en

de hulp van de betrokkenen daarbij in te roepen. Tegelijkertijd

vertegenwoordigers van de Lao met elkaar in contact te bren-

wordt ook de mogelijkheid geboden om na het vastleggen van

gen. Sommige toeristen gingen zo ver dat ze in de ateliers en
winkeltjes zelf gingen kijken.

de verhalen andere hulp in te roepen. In de praktijk gaat het
erom een beroep te kunnen doen op een consulent die advies

De museummedewerkers begeleidden dit proces met cursus-

kan geven over onderwijsformules, manieren en wegen kan
zoeken om het product op een markt te brengen, die toeristen

sen op maat. Het met training over haar grote verlegenheid of
gebrek aan zelfvertrouwen helpen van een vrouwelijke textiel-

kan toeleiden. Achter het simpele idee "even een foto nemen

arbeidster die zich tot spreekbuis en onderhandelaarster ont-

van iets wat we lokaal als erfgoed of traditie beschouwen en

popte van de Na Sang-vrouwen en gemeenschap, was een

het bijbehorende verhaal registreren" werd een batterij aan

heel gerichte en succesvolle interventie.
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rondom het moderne gebouw opgetrokken werden. De interne architectuur van het museum werd getekend door Veronique Dolfus en een team van het Musee de I'Homme (op dat
ogenblik in voorbereiding van Musee du Ouai Branly) in Parijs.
De basiscollectie bestaat uit vierenvijftig deelcollecties. De
vaste collectie start met tijdslijnen en een kaart met daarop
de spreiding van de basisgebieden van etnische groepen. De
totaalcollectie van meer dan 20.000 artefacten groeit nog
steeds snel aan. Dit onderdeel van het museum weerspiegelt
het officiele verhaal dat er in Vietnam vierenvijftig etnische
groepen zouden zijn, met zorgvuldig afgemeten verhoudingen van hoeveel aandacht en oppervlakte er aan elk geschonken wordt.
De eerste en grootste voorstelling is de zogenaamde Vietgallerij: gewijd aan de meest dominante groep, de Viet (naar verluidt 87 % van de bevolking in Vietnam). Naast weeftechnieken en commerciele transacties worden ook waterpoppen en
ceramiek gepresenteerd. Daarna volgt over twee verdiepingen
een reeks etnische groepen. De vaste collectie is een grote
evenwichtsoefening. Dit is ook in het openluchtgedeelte het
geval.Je kunt er een Giarai graf, Chamhuisjes, een Viethuis met
dakpannen, een Bahnar-gemeenschapshuis, een Ede-Ianghuis,
een Tay paalwoning, een Yao woning half op paten en half op
de grond bezoeken, telkens met aangepaste plantengroei.'

VIETNAM MUSEUM OF ETHNOLOGY: MET EEN BEPERKTE,
DOCH MAXIMAAL BENUTTE HANDELINGSMARGE
Vanafig8i werd door de regering aangekondigd dat een museum over de cultuur van de vierenvijftig etnieen in Hanoi
wenselijk was. Opi4 decemberi987 werd hiertoe beslist. Vanaf 1995 werd de juridische structuur opgezet. Het VME opende
zijn deuren in 1997. 9 In het decennium voor de opening was
het onderzoek gefocust op objecten die in de vaste collectie en
in de reserves terecht moesten komen. Dit resulteerde in het
opleveren van de verplichte culturele mozaiek van 'etnieen' in
Vietnam. 1 °Vanaf 2000 werd een andere koers gekozen, mede
onder impuls van Amerikaanse onderzoekers en adviseurs zoals de antropoloog Frank Proschan, op dat ogenblik verbonden
aan Smithsonian in Washington. De bezieler, trekker en sturende kracht was prof. dr. Nguyen Van Huy, een in Frankrijk opgeleide Vietnamese etnoloog. Hij is ondertussen,wegens pensionering, vervangen door een nieuwe, in Rusland opgeleide
directie, maar zijn visie werkt, op de werkvloer en achter de
schermen bij zijn ex-collega's, nog steeds subtiel door.'
Het museum is gelegen op een domein in de periferie van Hanoi. De kern wordt gevormd door een groot gebouw met
hedendaagse frisse architectuur (van architect Ha Duc Linh),
geInspireerd op de vormen van bronzen drums van de Dong
Son-cultuur. Dit contrasteert scherp met de gereconstrueerde
`traditionele' huisjes en hutten, die in openluchtmuseumstijl

Voor een Europeaan is de basisopstelling een zeer toegankelijke, leesbare presentatie, en dit heeft niet alleen met de Engelse en Franse opschriften en documentatie to maken. In vergelijking met diverse andere musea in Hanoi, die varieren
tussen een nog steeds vaag doorklinkende (ex)koloniale stijl
en overtrokken propagandagebouwen, is de kern van het VME
een museumtype dat even goed in Antwerpen of Parijs had
kunnen staan en functioneren.

Naast de fraaie en cultuurpolitiek hypercorrecte representatie
zijn er ook zalen beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen
en is er een achterhuis met kantoren van waaruit onderzoeksprojecten worden opgezet. Regelmatig kiest men ervoor internationale specialisten in te schakelen. In sommige van die
tentoonstellingen wordt een mooie spanningsboog opgezet
tussen een overzicht van traditionele vormen en hedendaagse
ontwikkelingen. In recentere expo's wordt ook getracht om
(als het ware `vanzelfsprekend') de nationale grenzen te overstijgen en verhalen over de brede Mekongdelta te brengen. Zo
leidde het opzetten van een internationaal rondreizende ten-

dragers van de traditie, die dan geciteerd werden met kleine
tekstfragmenten aan de muur of met kleine, goed gemonteerde soundbites. Het werd pas interessant toen naar andere methodes werd gezocht. Er werd zwaar geInvesteerd in het laten
vastleggen op schrift, op band, op foto's en op video. Vervolgens werden lokaal en in Hanoi tentoonstellingen opgezet
Professor Nguyen Van Huy was trouwens ook de eerste om te
wijzen op de te oppervlakkige, te theoriearme vorm van enquetering van de foto-stemmethode terwijI er zo'n rijke
antropologische en sociologische enquetetechnieken voorhanden zijn en aangeleerd zouden kunnen worden.

toonstelling over textielproductie van vrouwen uit de Tai-spre-

Momenteel wordt volop gewerkt aan een uitbreiding aan de

kende minderheid tot grensoverschrijdende onderzoekstrajecten en het benadrukken van de verbindingen (via
vrouwencultuur en weeftechnieken) tussen Laos, Thailand,

voorkant van het museum, waar geleidelijk een huis van yolkscultuur in Zuidoost-Azie gebouwd wordt. Het is de bedoeling

China en Vietnam, dit alles met steun van de Rockefeller Foundation. 13 Naast het in beeld brengen van materiele cultuur,
weeftechnieken en kledingcultuur werd ook een boodschap
uitgezonden van samenwerking en overeenkomsten tussen
staten die een woelige onderlinge geschiedenis kenden. Naast
een goede tentoonstelling en dito boek was het opzetten van
een expo onder de titel 'We hebben het woud opgegeten.' Over

het werk van Georges Condominas en zijn onderzoek by de
Mnong Gar in Sar Luk in 7948 en 7949, die in 2006, 2007 en
2008 zowel in Ouai Branly als in het VME te zien was, een ander treffend voorbeeld van geslaagde internationale samenwerking en van een zelfbewuste positionering in het wereldwijde museumlandschap. 14
Professor Nguyen Van Huy begreep snel dat zijn ploeg in het
achterhuis van zijn museum baanbrekend werk deed. In het
begin trachtten de onderzoekers en conservators van het museum zelf heel het verhaal te orchestreren, met oog voor de

een soort portaal te bieden voor de materiele en immateriele
cultuur van de etnische groepen van de ASEAN (Association of
South East Asian Nations), in het bijzonder in de Mekongdelta.
Dit slorpt nu weer veel tijd en energie op in een grote verzamelinspanning.
Een heel speciale inspanning wordt geleverd op het gebied
van erfgoededucatie, in het bijzonder rond ambachten.Vanaf
2002 werd, onder impuls van het UNESCO Hanoi Office, door
onderzoekers van het VME gericht onderzoek verricht rond traditionele nijverheden zoals het maken van potten, conische
hoeden, do-papier, speelgoed en grafische producten. Er werd
nagedacht over formules om jongeren, in het bijzonder stadskinderen in precaire sociale omstandigheden, in contact te
brengen met de herkomst van die objecten, met de makers ervan en hen te leren hoe ze vervaardigd werden en worden. Met
steun van UNESCO werd in 2003 en 2004 het programma Iraditionele ambachten in de klas' uitgevoerd, mikkend op jongeren tussen io en 14 jaar. In de zomer van 2004 werd een uitgebreid traject rond ceramiek en pottenbakken afgelegd met
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een groep jongeren uit Hanoi en een aantal meesters uit het
Phu Lang pottenbakkersdorp. In 2007 werden de ervaringen
gebundeld in een heel praktijkgericht instructie- en inspiratieboek over educatie en ambachtelijk erfgoed. De financieringsbronnen voor deze doorbraakprojecten waren in 2008 en
alweer opgedroogd, maar door de bewuste politiek van
het vastleggen en doorgeven van de ervaring (tot en met de
beschrijving van spelletjes die werkten en lesformules die
aansloegen) bestaat er hoop dat de lowbudgetaanpak ook andere musea op goede ideeen kan brengen.
2009

De projectcoordinator, dr. Tran Thi Thu Thuy, kreeg de kans, via
ACCU en UNESCO, om ook in buurlanden erfgoededucatie als
belangrijk onderdeel van bao v" te promoten. 15
Interessant is dat de vorige directeur in 2006 als grote prioriteit zag het verder investeren in internationale samenwerking
en in het permanent bijscholen van het museumpersoneel,
met speciale aandacht voor hedendaagse museologie, behoud
en beheer, ICT-technieken, publieksbemiddeling en innoverende methodes van etnologie. Terecht keek hij reikhalzend uit

naar internationale samenwerking, naar uitwisselingsmogelijkheden en naar andere musea die even ambitieus dezelfde
noden voelen in hun confrontatie met de snelle ontwikkelingen van het dagelijks leven en van het immaterieel cultureelerfgoedbeleid. Hij stelde daarbij vast dat de academische opleidingen deze snelle evoluties niet kunnen volgen. Verder
meende professor Nguyen Van Huy dat een landelijk museum
zoals het VME verantwoordelijkheid buiten de eigen muren
moet nemen. Hij wil het museum in de grootstad Hanoi zelf
maar ook samen met reeksen kleinere musea in heel het land
verantwoordelijkheid zien opnemen voor een soort erfgoedgemeenschap, wat in reeksen concrete projecten vertaald
dient te worden. Hij merkte op dat allerlei vormen van internationale samenwerking nu toch wel mogelijk zouden moeten
zijn:"at many levels, from the lending and borrowing of collecti-

ons and the hosting of travelling exhibitions, to co-curating
exhibitions and establishing joint virtual exhibitions on the
internet". 16

LEVEN IN HANOI ONDER DE SUBSIDIE-ECONOMIE
(1975-1986)
VME in het eerste decennium van de 21 e eeuw is een voorbeeldpraktijk geweest van wat een museum kan zijn. Er werden klassieke, uit Europa overgenomen tentoonstellingen
gebracht. Er werden kinderprogramma's uitgewerkt met ate-
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liers binnen en buiten de museummuren. Er werd een brede
bandbreedte gemaakt en er werd legitimiteit opgebouwd. Af
en toe is het dan mogelijk om met een tentoonstelling ook
een verregaande en moedige eyeopener op te zetten.
Zo een bijzondere expo werd opgezet door het VME in het
werkjaar van de zomer van 2006 tot de zomer van 2007. In
1986 was door het 6e Congres van de Vietnamese Communistische Partij een grote bocht gemaakt in de hoop armoede en
achterstand en relatieve internationale isolatie aan te pakken.
De marktmechanismen werden vrijer gelaten en er werd actief ingespeeld op internationale markten. De economische
opleving was vanaf de tweede helft van de jaren 1980 exponentieel: van hongerland werd Vietnam tot exportnatie van
rijst en kofhe en werd het zelfs lid van de WTO (Wereldhandelsorganisatie). Om de jongere generaties, die zich twintig-dertig
jaar later niet meer scherp bewust waren van de dagelijkse implicaties van de daaraan voorafgaande Bao Cap-periode, een
herinnering of inzichten in te lepelen, werd besloten een tentoonstelling te maken. Het onderzoek was in handen van het
team van het VME en de vormgeving gebeurde in samenwerking met de staf van het Vietnam Revolutionary Museum. Die
twee ploegen slaagden erin om het maximale neer te zetten
van wat mogelijk was: een scherp en weinig verbloemd beeld

Bolo Ong Ditni ttyhQcilit Nam

van het dagelijks leven in Hanoi omstreeks 1980. De impact
van deze momentopname in de vorm van een tentoonstelling
was enorm.

In de tentoonstelling waren coupons, rantsoenbonnen, coupons, rantsoenbonnen, coupons en nog eens coupons te zien.
Die waren gekoppeld aan boekjes waarin de grotere aankopen
en bezittingen geregistreerd werden. Om een fietsbel te kopen, moest je je fietsboekje kunnen voorleggen. Batterijen
voor de radio konden alleen door mensen met een 'radio-eigenaarschapsverklaring' worden gekocht. Interessant aan de
tentoonstelling en de catalogus is dat niet alleen het officiele
verhaal verteld en getoond werd (wat op zich al confronterend
is, twintig jaar later), maar dat tegelijk ook de praktijken van
corruptie, fraude en zwartemarkttransacties in beeld komen.
De tentoonstellingsbox met daarin de fiets van voormalig
ambtenaar Nguyen Ngoc Phan was een echte eyeopener. De
fiets was omringd door een netwerk van papier: alle attesten
die nodig waren om de fiets aan het einde van de jaren 197o

Wat was er te zien? Wachtrijen (van levensgrote poppen) voor
winkels waar zorgvuldig per gezin en per aantal kostwinners
gerantsoeneerde hoeveelheden rijst werden verkocht. Soms
moest een halve dag aangeschoven worden voor een portie
rijst. Het was een directe erfenis van de Vietnamoorlog in de
jaren 196o, maar de rantsoenering bleef ook na de oorlog maar
duren en duren, tot in 1989. Foto's van rijen wachtenden en
vooral ook de talloze bonnen en de planken met uitgestalde
goederen die men ervoor kon kopen, waren krachtige prikkels
om de herinneringen aan honger en het lange wachten boven
te halen. Een van de grote bekommernissen in die diepe crisisperiode was om toch minstens geschenken en geschikt en voldoende feestvoedsel te bemachtigen voor het Vietnamese
nieuwjaar (let'). De bezoekers vonden de keuze om een 'winkel net voor Tet'te reconstrueren een schot in de roos, evana Is
de talloze foto's van de bevoorradingsroutes en van de problemen in het eindejaarsseizoen. Het zogenaamde subsidiemechanisme (dat de titel van de tentoonstelling inspireerde) was

en het begin van de jaren 198o te laten rijden en te herstellen.
Het fietsboekje met toelatingen om allerlei onderdelen te kopen, de attesten om de fiets te gebruiken tussen zijn huis en
het ministerie waar hij werkte en ook het speciale attest dat
Nguyen had moeten aanvragen, omdat hij of en toe een uur
overwerkte en dan dus na de kantooruren met de fiets moest
vertrekken. Het in alle ernst getoonde, 'fietsgebruik-in-gevalvan-een-uur-overwerk-toelatings-certificaat' in combinatie
met de eenvoudige fiets en vele andere documenten en ook
een interview met de eigenaar, werkte zeer krachtig in het
museum.
Het piece de resistance was de reconstructie van een appartement uit 1982. Dit gebeurde helemaal in het jargon van de
volkskunde- en openluchtmusea, waar kamers tonen wereldwijd standaardpraktijk is sinds de 19e eeuw (denk bijvoorbeeld
aan de studies daarover van Ad de Jong). In dit geval ging het
om de nauwgezette reconstructie van het appartement in Hanoi van een familie rond een koppel dokters in de geneeskunde (de vrouw was ziekenhuisarts en de echtgenoot de per-

ingevoerd als onderdeel van het verzet tegen de Franse koloniale bezetters, maar het bleef decennialang van kracht.TerwijI

soonlijke dokter van het hogere partijkader in Hanoi, dat hem
occasioneel naar Moskou liet reizen). Zij hadden een groter
appartement van wel 28 m 2 . Zij behoorden tot de maatschap-

het oorspronkelijk beperkt was tot rijst en kledij, werd het geleidelijk uitgebreid naar allerlei producten, in Noord-Vietnam

jaren 1980 extra middelen inschakelen om redelijk te leven.

vanaf de jaren 1960 en in Zuid-Vietnam vanaf 1975. Het sys-

Hoe dat in z'n werk ging, werd in het museum getoond: tot de

pelijke top in Hanoi. Toch moesten ze eind jaren 197o, begin

teem bestond erin de hoeveelheid objecten of vloeistoffen

realistische weergave van dat appartement uit 1982 in Hanoi

die werden verkocht, te laten afhangen van het soort beroep

behoorde namelijk het feit dat in de badkamer varkens wer-

dat men uitoefende en vooral van de vraag of men in dienst

den gehouden en in de toiletruimte kippen en ander gevogel-

van de staat (als ambtenaar of militair) werkte of niet, en zo ja,

te rondscharrelden. Ook het feit dat vanaf 1982 twee getrouw-

hoe hooggeplaatst men dan was. Er waren categorieen van

de kinderen met hun partners in het appartement bleven
inwonen, werd geevoqueerd. De museale reconstructie bood

Ai en A (leden van het Politbureau en ministers), over B (viceministers), C (directeurs in ministeries) tot en met N (gewone

dus een momentopname, toen vier generaties van de Pham

mensen). Hoe dichter bij de A of hoe ongezonder en belasten-

Trang-Dang Thi Kim Son-familie in dat ene appartement

der het werk, hoe meer men kon krijgen en hoe lager de prijs

moesten wonen en zien te overleven. Als inkijk en eyeopener

kon zijn.

kon dit tellen.17

Een verkenning door Veerle Wallebroek 18

Op de tweede Internationale conferentie voor figurentheater,
georganiseerd door Het Firmament op 6 september 2oo8, gaf
Marc Jacobs, codirecteur van het steunpunt FARO, een presentatie over de UNESCO-conventie rond immaterieel erfgoed. Tijdens
deze presentatie haalde hij het Vietnamese waterpoppenspel
aan als voorbeeld van een heropleving van een prachtige traditionele kunstvorm. Veerle Wallebroek, coordinator van Het Firmament, besloot een reis richting Vietnam te ondernemen om
deze traditie te leren kennen en de personen te ontmoeten die
deze traditie opnieuw tot leven gewekt hebben.
Op 23 oktober 2008 vond in Hanoi de ontmoeting plaats met
Professor Van Huy en Tran Tri Tu Thuy. Professor Van Huy is de
voormalige conservator van het Museum of Ethnology in Hanoi. Mevrouw Thuy is verantwoordelijk voor de educatieve
werking van het museum en gaf persoonlijk een uitgebreide
rondleiding doorheen het prachtige museum met een overzicht van de vierenvijftig minderheden in Vietnam, telkens
met verwijzingen naar hun klederdracht, gebruiken, cultuur
en godsdienstbeleving. Naast het enorme gebouw waarin het
museum gehuisvest is, bevindt zich nog een openluchtmuse-

belangrijke rol door nu nog elke maand een gezelschap uit te
nodigen om in het watertheater naast het museum voorstellingen te komen geven.
Het gesprek was een eerste kennismaking van Het Firmament met enerzijds de medewerkers van het Museum of Ethnology en anderzijds de kunst van het waterpoppenspel. Er
werd afgetast of er interesse was om een gezamenlijk project
op te starten om bijvoorbeeld de traditie van het waterpoppenspel te tonen in Vlaanderen aan de hand van een tentoonstelling en een voorstelling (eventueel in samenwerking met
Het Zuiderpershuis), en anderzijds om het poppen- en figurentheater naar Vietnam te halen. Door de tentoonstellingsbrochure te tonen van Tedverhalen in het kasteel', waren de
medewerkers alleszins enorm onder de indruk van de verscheidenheid en pracht van de tradities in Vlaanderen. Zij waren vragende partij om een internationale samenwerking aan
te gaan. Wordt vervolgd ...

um waarin traditionele huizen nagebouwd werden en verschillende gebruiksvoorwerpen opgesteld staan. In deze tuin
staat ook de collectie waterpoppen opgesteld en een theatertje waar verschillende gezelschappen uitgenodigd worden om
voorstellingen te komen spelen.
Het Vietnamese waterpoppenspel is een traditie die teruggaat
tot de li e eeuw. Ter ontspanning en om vermaak te bieden op
het platteland speelden de boeren op de rijstvelden taferelen
uit het dagelijks leven na met poppen op het water. Zo ontwikkelden ze twee technieken: poppen met lange stokken in het
water, of met een bedradingssysteem onder water, wat meer
technische vaardigheden vergt. De poppen werden vervaardigd in Iichte houtsoorten en behandeld met verschillende
laklagen om waterbestendig te zijn. In de hoogdagen bestonden er vierentwintig gezelschappen die in watertheaters
speelden in de dorpen. De traditie geraakte na een aantal eeuwen in verval omdat het publiek niet meer geboeid werd door
deze theatervorm zonder muziek. Mede onder impuls van de
internationale aandacht voor immaterieel erfgoed startte Professor Van Huy een onderzoek naar deze rijke traditie door in
de dorpen rond Hanoi op zoek te gaan naar voormalige poppenspelers en gezelschappen. Zo slaagde hij erin om vijftien
van de vierentwintig gezelschappen te overtuigen deze kunstvorm niet verloren te laten gaan en hun activiteiten opnieuw
op te starten. Hierin speelde en speelt het museum zelf een

Tof Theatre, een groep uit Wallonie, was in april 2009 te gast met
een act op het 3e Forum voor figurentheater in Vietnam.
Met deze act (Les Benevoles) ondernamen ze een tournee in NoordVietnam. © Tof Theatre

BESLUIT
Vlaanderen/Belgie en Vietnam zijn maar twee van de tientallen staten die momenteel bezig zijn hun beleid rond immaterieel erfgoed, volkscultuur en cultuur van alledag te reorganiseren. Er zijn oudere structuren en organisaties die fenomenen
documenteren, bestuderen en ontsluiten. Hun werkzaamheden kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Ze worden,
net als andere organisaties, uitgenodigd om de notie van 'safeguarding' uit te werken. Het beter betrekken van organisaties,
groepen en gemeenschappen in alle fasen is een ware uitdaging. In etnologiemusea, zoals het hier gepresenteerde VME
(waarvan het achterhuis bijna als de spil van een erfgoedforum werkt), kunnen rond een visionair team interessante
dingen gebeuren. Soms kan met evenwichtige vaste collecties
en een gevarieerde, goed onderbouwde tentoonstellingsreeks
voldoende bandbreedte en legitimiteit worden opgebouwd
zodat ook eyeopenertentoonstellingen mogelijk zijn. Die kunnen moeilijk bespreekbare of vergeten episodes behandelen,
die bij activering 'vers' in het geheugen blijken te liggen of
daar ingeplant worden. In internationaal cultuurbeleid of in

beleid tout court kan het nuttig zijn investeringen te overwegen die met heel gerichte en zelfs relatief bescheiden middelen toch een belangrijk effect kunnen sorteren. Het komt erop
aan om de juiste knooppunten in een netwerk op het juiste
moment (zoals dat de voorbije jaren in het VME of in de dienst
Immaterieel Erfgoed van het cultuurministerie van Vietnam)
impulsen te kunnen geven. Er zijn vele staten in de wereld en
het kan nuttig zijn om ook minder evidente partners dan Nederland of Zuid-Afrika te overwegen. In een staat als Vietnam
kan het openen van gerichte kanalen in het veld van 'bac) ve', en
heel specifiek in 'Joao ye san van hoa phi vat
maatschappeIijke en culturele hefbomen in werking stellen, zoals het
Smithsonian of heel specifieke UNESCO-netwerken aantonen.
Er zijn nog werelden te verbeteren voor doordachte vormen
van samenwerkingsontwikkelingen.Ten slotte lijkt het me een
wijs voorbeeld van het departement Cultuur van Vietnam om
het eigen cultuur-/erfgoedbeleid gewoon eens aan enkele
specialisten van de andere kant van de wereld te tonen en een
gezamenlijke evaluatie te maken.

Workshop on Inventories of Intangible Cultural Heritage in Viet Nam. Experiences and Lessons (Hanoi, 7-77 January 2oo8), Hanoi, UNESCO, 2008 (onuitgegeven
dossier, dat ik voor deze bijdrage intensief gebruikt heb).
2

N. Kim DUNG, 'Viet Nam', in: Final Report. 2004 Workshop on Inventory-making for Intangible Cultural Heritage Management. Tokyo, Japan, 6-17 December 2004.
Tokyo, ACCU, 2005, p.156-159.
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Van Mundaneum
tot E ropeana
--> Over erfgoed en utopie

In de loop van het voorbijejaar verschenen zowel in de Vlaamse
als in de Amerikaans pers artikelsi waarin de Belg Paul Otlet
wordt opgevoerd als de uitvinder van het internet, en dit "way
ahead of his time". Otlet, een nu wat vergeten figuur, is bij een
select clubje van historici en bibliothecarissen vooral bekend als
de maker van de Universele Decimale Classificatie (UDC) en als
oprichter van 'het Mundaneum' Otlet — "I'homme qui voulait
classer le monde"' — had een passie voor bibliografie, en heeft in
zijn intellectueel testament Traite de documentation (1934)
theoretische concepten ontwikkeld die sterk zouden lijken op
het huidige internet. Maar zijn erfenis is nu toch vooral een fascinerend stukje historisch bibliotheek- en informatie-erfgoed,
dat evenwel direct gelinkt kan worden aan actuele ontwikkelingen op het Web of aan strategische projecten zoals Europeana
en Google Books. Deze ontwikkelingen en projecten passen — net
als Otlet's concepten en realisaties — op hun beurt in een lange
geschiedenis van taaie of persistente' utopieen rond universele
kennisontsluiting.

trachtte hij respectievelijk in Brussel, Antwerpen of Geneve
(waar de Volkerenbond gevestigd was) een 'Cite Mondiale' te
realiseren: een soort wereldstad' waar allerlei (nog te creeren)
internationale organisaties gevestigd zouden worden en van
waaruit de wereld bestuurd zou worden. Hij deed voor de
plannen onder andere een beroep op Le Corbusier. De Cite
Mondiale bleef evenwel een utopische cite imaginaire' en
werd nooit gerealiseerd. (Er bestaan wel schitterende plannen
van, bewaard door onder andere Ia Fondation le Corbusier 6 .)
Ook de Volkerenbond faalde in haar opdracht, en werd in 1949
opgevolgd door de Verenigde Naties, gevestigd in de hoofdstad van de nieuwe wereld: New York.

DE FIGUUR PAUL OTLET
Paul Otlet 4 (1868-1944) is een product van de rijke, Brusselse,
Franstalige haute bourgeoisie in het Belgie van eind de 19e
eeuw, dat toen een economische grootmacht was. Zijn vader,
Edouard Otlet, maakte fortuin in de transportsector, door onder andere diverse tram- en spoorwegmaatschappijen op te
richten in het buitenland. Geboren en getogen in Brussel
wordt Paul Otlet opgeleid tot jurist aan de (Franstalige) Katholieke Universiteit van Leuven. Maar hij keert zich of van het
katholicisme en omhelst het vrijzinnig humanisme, en gaat

Een plan van de Cite Mondiale Mundaneum

voort studeren aan de Universite Libre de Bruxelles. In die jaren maakt hij kennis met zijn compagnon de route, de Belg

HET MUNDANEUM

Henri La Fontaine 5 (1854-1943), een overtuigd pacifist en inter-

Het huidige Mundaneum is de opvolger van de organisatie die

nationalist, die in 1913 de Nobelprijs voor de vrede ontving. In

door Otlet en La Fontaine werd opgericht aan het einde van de
19e eeuw. Het Mundaneum 7 : Centre d'archives de Ia Commu-

1914 publiceert Otlet anoniem het Traite de paix generale, een

naute francaise is een archief en museum gevestigd in het He-

soort charter waarin hij universele mensenrechten en een sta-

negouwse Mons (Bergen). Het werd in 1998 opengesteld voor

tenbond propageert. Hij tracht ook nog voor de Eerste Wereld-

het publiek en vierde in 2008 zijn tienjarige bestaan. Het Mun-

oorlog in samenwerking met Henri La Fontaine een Societe

daneum beheert de nalatenschap van Paul Otlet (Otletaneum)

des Nations op te richten, een soort voorloper van de Volkeren-

en Henri La Fontaine (delen van de kaartcatalogus, persoonlij-

bond (1919). Het was een ultieme pacifistische poging om de

ke documenten en steekkaartenmeubels) en beheert daar-

oorlog te stoppen, die jammerlijk faalde. In de jaren

naast een aantal archieffondsen, onder andere persarchieven,
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Tekening van het UDC-schema
Mundaneum

Paul Otlet achter zijn bureau © Mundaneum

en archieven over thema's als pacifisme, anarchisme en feminisme. Daarnaast is het Mundaneum ook een bescheiden museum, dat een vaste collectie toont in een enscenering van
Schuiten en Peeters, en jaarlijks tentoonstellingen organiseert.
De ontstaansgeschiedenis van het Mundaneum begint in 18 95
met de oprichting door Otlet van het Institution International
de Bibliographie. Dit omvatte ook een Office International de
Bibliographie: een ( uitvoerend bureau' dat ondergebracht
werd in het Palais Mondial, een soort wereldpaleis' of Mundaneum. Het Mundaneum is dus de naam voor een concept en
bestond niet concreet. Het was de bedoeling dat het als paleis
of tempel van de kennis een centrale plaats zou innemen in de
Cite Mondiale als een soort internationale of universele bibliotheek. In sommige plannen nam het zeer toepasselijk de vorm
aan van een 'ziggurat' of een `ziggoeraf, een Babylonische piramidale tempeltoren. Het wereldpaleis/Mundaneum werd net
als de Cite Mondiale nooit gerealiseerd, maar de naam Mundaneum overleefde de geschiedenis.
Terug naar het Institution International de Bibliographie. Dit
initiatief werd door koning Leopold II actief gesteund en had
een semigouvernementeel statuut, en kreeg dus middelen van
de Belgische overheid. Het werd mee door de Koninklijke Bibliotheek ondersteund, maar was er nooit gevestigd, onder
andere omdat Otlet op zijn autonomie stond. Het doel was
alle gepubliceerde menselijke kennis te inventariseren op fiches en onder te brengen in het Mundaneum. Dat lijkt nu heel
utopisch, maar in die tijd waren de enkele miljoenen gepubliceerde titels (in de westerse wereld) wellicht nog enigszins `te
overzien'. Al snel werd het Office operationeel; het startte met
frisse moed aan de inventarisatie van de universele kennis.

CLASSIFICRTION.
OtCIIIALE UNiVERSELLE

LOST IN CLASSIFICATION 8 : HET ONTSTAAN VAN
DE CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE
Al snel kwamen Otlet en La Fontaine tot de vaststelling dat ze
een methode of een instrument misten om hun internationale bibliografie vorm te geven: zo ontstond de Classification Decimale Universelle (CDU) of Universele Decimale Classificatie
(UDC). De UDC was geInspireerd op de Decimal Classification 9
(DC),diebknAmrasebilothcMvn
Dewey'° (1851-1931) rond 1876 ontwikkelde. Basis van deze classificatie is de indeling van de menselijke kennis in tien klassen,
die volgens de klassieke principes van de taxonomie verder
worden opgesplitst in subklassen en lagere onderverdelingen.

DE TIEN KLASSEN VAN DE UNIVERSELE DECIMALE
CLASSIFICATIE
o Algemeen, Informatica, Computers
Filosofie, Psychologie
Religie, Mythologie
2
Sociale wetenschappen, Economie, Gezondheidszorg,
3
Politiek, Recht, Sociologie, Statistiek, Onderwijs
4
(vacant)
5
6
7
8
9

Exacte wetenschappen, Natuurkunde, Mathematica,
Natuurwetenschappen
Toegepaste wetenschappen, Geneeskunde, Landbouw,
Ruimtevaart, Techniek, Beeldhouwkunst
Kunst, Cultuur en Spel (enz.)
LinguIstiek,Taalkunde, Literatuur
Aardrijkskunde, Landen, Biografieen, Geschiedenis

Resultaat is een hierarchische (en zeer westerse of eurocentrische) kennisboom die werd toegepast voor de `ontsluiting' van
de boekencollectie, maar die vooral ingezet werd bij de ordening van de boeken in de bibliotheken. Otlet ontdekte het
werk van Dewey in 1894 en werkte gedurende tien jaar gestaag aan een Europese versie. Die werd uiteindelijk veel complexer dan de Amerikaanse versie, en resulteerde in 1905 in
een lijvige handleiding: 1 Otlet beoogde met zijn UDC meer
dan een bibliothecair werkinstrument, hij wenste een universeel `klassement' van alle bestaande kennis te realiseren, vandaar de uitdrukking: "I'homme qui voulait classer le monde".
Typisch voor Otlet was dat hij Dewey probeerde te overtuigen
om zijn UDC-versie 2.0 over te nemen in de V.S., zonder resultant ... De UDC werd dus nooit ( universeer aanvaard. Tot op
vandaag bestaan de beide systemen naast elkaar: de DDC (DeSfeerbeeld van het 'Institution International de Bibliographie'
Mundaneum
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wey Decimal Classification) wordt nu door het Amerikaanse
OCLC beheerd, UDC door het internationale UDC-consortium: 2

1- 1-1N1 111, 11.

In 1968 ontdekt een Australische (I) onderzoeker in de`geschiedenis van de bibliografie', Warden Boyd Rayward, de collecties
van het Mundaneum in het Leopoldpark. W. Boyd Rayward, nu
professor emeritus van de University of Illinois, was gefascineerd door de bijna vergeten figuur van Otlet. Hij publiceerde
verschillende werken over hem, waaronder een bio-bibliografie, die toegankelijk is via een door W. Boyd Rayward opgezette
webpagina. 13 Onder zijn impuls worden de archieven van het
Mundaneum gered en in 1993 overgebracht naar Bergen, in
het huidige museum met de naam Mundaneum. Onder meer
dankzij W. Boyd Rayward kreeg Otlet zijn verdiende plaats in
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Otlet definieerde ook een standaardformaat (12,5 op 7,5 cm)
voor steekkaarten, dat vandaag nog steeds wordt gehanteerd
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HET MUNDANEUM TIJDENS HET INTERBELLUM
Tijdens de Eerste Wereldoorlog stonden de activiteiten op een
laag pitje en spande Otlet zich vooral in om de oorlog te beeindigen. Hij schreef diverse pacifistische pamfletten en droomde
van een wereld zonder oorlog (zie eerder: Societe des Nations).
In 1919, na succesvol lobbywerk bij koning Albert I, verhuisde
het bureau naar het Brusselse Jubelpark. In de jaren 1920
werkte het Office daar gestaag door, en realiseerde circa twaalf
miljoen fiches. Maar vanaf de jarenig3o ging het stilaan bergaf met het Palais Mondial — Mundaneum van Otlet en La Fontaine. In 1934 werd het gevraagd te verhuizen uit de gebou-
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L'Univer, I'ln etligence, la Science, le Livre

Tekening Tunivers, )'Intelligence, la Science, le Livre', uit:
Traite de documentation © Mundaneum

de historische informatiewetenschap. In 2005 was Otlet nog
een van de kanshebbers op de titel 'De Grootste Belg', maar hij
haalde de uiteindelijke nominatielijst niet en strandde op

wen van het Jubelpark, om plaats te maken voor het museum.
In 1944 sterft Paul Otlet, op 76-jarige leeftijd. Tijdens de Twee-

nummer 63.

de Wereldoorlog wordt de collectie van het Mundaneum door
de Duitse bezetter volledig weggehaald uit de gebouwen in

LE LIVRE TELEPHONE: OTLET EN HET INTERNET

het Jubelpark en na de oorlog is het, ook door het overlijden

Wikipedia en in diverse wetenschappelijke publicaties over

van Otlet, uit met het Mundaneum. De verweesde collectie
raakt gedurende jaren op de dool. Van de miljoenen fiches die

van kennis en het gebruik van informatietechnologie in zijn

door het bureau werden gemaakt, ging het grootste deel ver-

Traite de documentation (1934)• 14

Dat de naam Otlet recent weer opduikt op het internet, in
het Internet is te danken aan zijn ideeen over de organisatie

loren, en ook van het archief ging veel verloren. Wat uiteindelijk overbleef, werd opgeslagen in een gebouw in het Brusselse

De theoretische concepten die hij daarin ontwikkelde, worden

Leopoldpark (in het vroegere Institut d'Anatomie, dat gelegen
is — o ironie —vlakbij het Europees Parlement, het huidige sym-

nu beschouwd als een vorm van proto-internet.'s Dit ruim een
halve eeuw voor Tim Berners-Lee 16, de geconsacreerde uitvin-

bool van de Europese Societe des Nations).

der van het wereldwijde web en ook vO6rVannevar Bush, die in

TRAITI
DOCUMENTATION
LE LIVRE SLR LE LIVRE
Hilt:all I I PILAIIQL1 .

Traite de documentation © Mundaneum

-1945 met zijn artikel 'As we may Thinkir de theoretische grondslag legde voor 'het Internet'. Otlet omschreef in de Traite de
documentation in het onderdeel `Television' (toen nog een experimenteel medium) een systeem waarin informatie van op
afstand in bibliotheken kan worden opgevraagd en gelezen:

"Bientot la television sera un probleme essentiellement resolu,
comme it rest deja scientifiquement: l'image se reproduit a distance sans fil. On peut imaginer le telescope electrique, permettant de lire de chez soi des livres exposés dans la salle (teleg' des
grandes bibliotheques, aux pages demandees d'avance. Ce sera
le livre telephone."' 8
Het `getelefoneerde boek' als metafoor voor het internet
spreekt tot de verbeelding. Vergelijk het bovenstaande citaat
van Otlet met het volgende uit 'As we may Think' van V. Bush:

"Consider a future device for individual use, which is a sort of
mechanized private file and library. It needs a name, and, to coin
one at random, `memex'will do. A memex is a device in which an
individual stores all his books, records, and communications, and
which is mechanized so that it may be consulted with exceeding
speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to
his memory. It consists of a desk, and while it can presumably be
operated from a distance, it is primarily the piece of furniture at
which he works. On the top are slanting translucent screens, on
which material can be projected for convenient reading. There is
a keyboard, and sets of buttons and levers. Otherwise it looks
like an ordinary desk." ' 9
Het is opvallend dat zowel P. Otlet als V. Bush vertrekken vanuit
de noden van de individuele gebruiker, en niet vanuit een collectieve oplossing dachten, waarmee zij avant-la-lettre het
idee van de 'personal computer' lanceerden.
Het ging bij Otlet duidelijk niet over een gelukstreffer of wat
vaag gecultiveerde dromerijen. De ideeen passen naadloos in
zijn concepten over de universele en `vrije' toegankelijkheid
van kennis en informatie voor alle volkeren en personen. Alhoewel een kind van zijn tijd had Otlet zeer vooruitstrevende,
ethische ideeen over mensenrechten, inclusief het universele
recht op kennisverwerving. Als overtuigd vrijzinnig internatio-

en vrije toegang tot kennis en informatie, woedt vandaag in
alle hevigheid in het digitale domein. Er staan dan ook grate
(financiele, economische) belangen op het spel. Zou Otlet, als
hij vandaag nog leefde, sympathie voelen voor de bloggers, de
open archives, de grassrootsjournalisten of de opensourceontwikkelaars ...? Of zou hij meer affiniteit voelen met een project als Europeana, dat gegroeid is vanuit de bibliotheken, archiefinstellingen en musea met de zegen van de Europese
Commissie, zelf een soort `statenbond'? Misschien zou hij wel
een Google-adept geworden zijn

YES WE CAN? GOOGLE, EUROPEANA EN
THE WORLD DIGITAL LIBRARY
De doorsteek van de 19e-eeuwse universele kennisutopie van
Otlet naar de 21 e eeuw is niet moeilijk to maken. Europeana, en
ook Google of het Internet zelf kunnen worden beschouwd als
een soort virtueel mundaneum. De missie van Google sluit zo
goed als naadloos aan bij Otlet's visie: "Google's mission is to

organize the world's information and make it universally accessible and useful." 2° En over het Google Books-project: "Our ultimate goal is to work with publishers and libraries to create a
comprehensive, searchable, virtual card catalog of all books in all
languages that helps users discover new books and publishers
discover new readers."' Google draagt dus het geloof uit dat
hun bedrijf het geheel van de menselijke kennis kan en zal ontsluiten, gebaseerd op het (onofficiele) bedrijfscredo 'Don't be
evil'. 22 Geen wonder dat de oprichters van Google (Sergey Brin
en Larry Page) wel eens vergeleken worden met hogepriesters,
en hun hoofdkwartier, het `Googleplex' (Google Complex) in
Mountain View, California, als een soort 'temper wordt beschouwd: een nieuw Mundaneum misschien?
Ook de Europese Commissie heeft — onder andere onder impuls van vooral Frankrijk — met Europeana een nieuwe virtuele
utopie voor Europa opgezet.
Europeana (www.europeana.eu ) is een meertalige, Europese
portaalsite die toegang geeft tot digitale content bij archieven, bibliotheken, musea, media-archieven, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, enzovoort. Het wordt aangestuurd door de EDL-foundation, en is gevestigd in Den Haag bij
de Koninklijke Bibliotheek. Niet voor niets hanteert de Euro-

nalist en pacifist (en theosoof) zag hij de verspreiding van ken-

pese Commissie in de relevante beleidsteksten het concept

nis en informatie als een middel tot pacificatie en verstand-

`European digital library' (EDL): een bibliotheek (zie kader). Men

houding tussen de natiestaten. Dit sluit rechtstreeks aan bij de
ideeen van de laat Zoe-eeuwse internet community en de ope-

grijpt daarbij terug naar de oudheid, meer bepaald naar de Bibliotheca Alexandrina23, gelegen in het mythische, verzwolgen

nacces- of freeculturebewegingen, die het Internet beschou-

Alexandria waar ook de Pharos van Alexandria stand, een van

wen als het medium bij uitstek voor de vrije uitwisseling van
ideeen en kennis. De aloude`Kulturkampf tussen zij die kennis

wordt door de Europese Commissie hier niet toevallig gehan-

en informatie willen exploiteren (via copyright, Digital Rights

teerd: ze wortelen hiermee hun initiatief in een eeuwenoude

Managementsystemen, enz.), en zij die pleiten voor een open

`Europese' traditie.

de zeven antieke wereldwonderen. Het concept 'bibliotheca'

Googleplex

geweest zou zijn. Na de bijna-crash bij de lancering 25 in november 2008 is Europeana teruggebracht tot een betaversie

WAT BETEKENT EUROPEANA?
"EUROPEANA is the Latin word for 'European' and, here, is
shorthand for `Bibliotheca Europeana: the European Library.
Major libraries have often been given Latin names (e.g.
Bibliotheca Alexandrina,
Bibliotheca Bodleiana,
Bibliotheca Gallica).
EUROPEANA also means
`European things', which
refers to the rich cultural
content and to the different
types of media (books,
newspapers, music, films
and maps) which will be
made available."
http://ec.europa.eu/
information_ society/

europeana

activities/digital_libra ries/
europeana/indexen.htm

think culture

Europeana zou Paul Otlet als patroonheilige kunnen adopteren.We vinden veel van zijn ideeen en visie terug in de concepten die door Europeana worden gehuldigd. Net als Otlet cultiveren de beleidsmakers en managers betrokken bij Europeana
het idee dat een nieuwe (virtuele) Bibliotheca (Alexandrina)
kan worden gerealiseerd in Europa:
"In ancient times, the library of Alexandria was said to contain
up to 7o % of all human knowledge. The challenge for the digital age is to do even better than that — and make the result last
longer. The EU's digital libraries initiative sets out to make all
Europe's cultural resources and scientific records — books, journals,films, maps, photographs, music, etc. — accessible to all, and
preserve it for future generations. The objective is to put online
the collections held by Europe's libraries, archives, museums and
audiovisual archives — vast numbers of books and periodicals
(there are some 2.5 billion items in Europe's libraries alone), and
millions of hours of film and video covering the whole of Europe's diverse history and culture." 24

die kan worden getest door de diverse gebruikersgemeenschappen. Of deze wat valse start ook de politieke crash zal
zijn voor dit flagship initiative valt nog of te wachten. Officieel
wil de Europese Commissie met het i2010 initiatief 26 de digitalekenniseconomie stimuleren, officieus willen sommige prominente EU-lidstaten een antwoord op de suprematie van (het
Angelsaksische) Google. Dat laatste beschikt momenteel in elk
geval over de betere kaarten, zoals een (nu nog) werkbaar
business model en een uitgebreide, quasi mondiale gebruikersgemeenschap en vooral meer harde cash. Maar zolang het
Europeanaproject politiek wordt gesteund door een meerderheid van de lidstaten heeft het een toekomst. Recent werd dan
ook 'Europeana vi.o'gelanceerd, het vervolgproject dat de portaalsite Europeana verder zal ontwikkelen. 27
En dan werd in april 2009 nog The World Digital Library"
(WDL) gelanceerd, een initiatief opgezet met vooral Amerikaans privesponsorgeld (waaronder Google, Inc.) waarin 'topstukken' van het werelderfgoed worden gedigitaliseerd en op
een zestalige website gepresenteerd. The Library of Congress
vatte in 2005 dit plan op, dat later ook de steun kreeg van
UNESCO en IFLA. Een van de bibliotheken die meewerkt, is de
nieuwe Bibliotheca Alexandrina, naast een trits andere bibliotheken uit derdewereldlanden, die eerder konden rekenen op
Amerikaanse ontwikkelingssteun. De missie van WDL is "(...) to

promote international and inter-cultural understanding and
awareness, provide resources to educators, expand non-English
and non-Western content on the Internet, and to contribute to
scholarly research." De langetermijnstrategie van WDL is niet
duidelijk, evenmin hoe dit allemaal gefinancierd dient te worden. WDL ontvangt geen overheidssteun, en moet het dus
hebben van mecenaat en extra inkomsten (maar alles wordt
free of charge aangeboden), wat in deze tijden van crisis geen
evidentie is. Ook WDL past dus in het rijtje van zeer ambitieus
geformuleerde visies en projecten:"Yes we can!"

I N FOTOPIA
Het utopisme van P. Otlet, gefundeerd in een 19e-eeuws universeel cultuuroptimisme, schijnt zich dus te reflecteren in een
nieuw soort utopisme, dat ditmaal gecultiveerd wordt door
grote bedrijven zoals Google of door de Europese Unie. Beide
entiteiten dragen zich niet bewust van de historische con-

Europeana zou zich als multimedialebibliotheek'moeten ont-

text? — een bijna messiaanse boodschap uit, die al drie millen-

wikkelen tot een belangrijke stimulans voor de kenniseconomie in Europa, maar momenteel is de portaalsite vooral toch

dat het mogelijk is om alle menselijke kennis via een (virtuele)

een showcase voor Europees erfgoed. Momenteel is immers

toegang, fysieke plek of systeem beschikbaar te maken voor

naar schatting slechts circa i % van de erfgoedcollecties in Europa gedigitaliseerd. Men is dus nog veraf van de 7o % van alle

de hele mensheid. Daarbij wordt ook gesuggereerd dat deze
informatie vrij en open toegankelijk is voor iedereen. Een groot

menselijke kennis die in de Bibliotheca Alexandrina aanwezig

deel van de bevolking in de huidige geIndustrialiseerde wereld

nia meegaat (sinds de bibliotheek van Alexandrie): namelijk
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juist' is en wat niet. Het voorbeeld bij uitstek is Wikipedia
(www.wikipedia.org ), de online `wereldencyclopedie', waarin
volgens de basisfilosofie van dit project iedereen mee artikels
kan redigeren. De facto start slechts o,5 % van de gebruikers
een nieuw artikel en past slechts 2,5 % artikels aan (een geselecteerde groep van redacteurs). De rest van de gebruikers consumeert de inhoud passief en maakt slechts of en toe een
kleine aanpassing op de wikipediasite. De redacteurs gebruiken bovendien `bots' die, wanneer een anonieme gebruiker
iets aanpast aan een wikipediaonderwerp, de redacteur onmiddellijk hiervan op de hoogte stelt, waarna hij de aanpassingen makkelijk ongedaan kan maken. Er zijn dus kritische
kanttekeningen to maken bij de basisfilosofie van dit collaboratief model:"De bazaar blijkt dus eerder een `piramide' en van
volledige democratisering en gelijkschakeling is beslist geen
sprake." 3'

Anglican church

Europeana beta home pagina

leeft in een nieuw soort virtueel `Infotopia'. Een van de belangrijkste motoren van dit nieuwe informatie-utopia is het geloof
in de kracht of de wijsheid van velen in de collectieve creatie
van nieuwe kennis. (Een sleutelwerk hierbij is The Wisdom of

Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, van James Surowiecki 29). De gezamenlijke kennisopbouw
gebeurt zowel door specialisten als door gewone gebruikers
(expert vs. user created content) in wiki's, blogs en via andere
internetcommunities en -platformen. Binnen deze web 2.0fora krijgt een nieuw soorrinformatieparadigma'vorm, dat, in
tegenstelling tot P. Otlet's visie, geen hierarchisch gestructureerd, overzichtelijk en ordelijk systeem is dat de toenmalige
taxonomie van de traditionele wetenschappen weerspiegelt.
Integendeel, de nieuwe informatie-omgeving spiegelt zich
eerder aan 'de markt', dat wil zeggen een netwerk van meningen en belangen, dat aangestuurd wordt door diverse kennisaandeelhouders. Anders gesteld, terwijI men in de 19 e eeuw

In zijn boek Infotopia 32 analyseert C.R. Sunstein de voor- en nadelen, de kansen en de gevaren van een open informatie-omgeving zoals internet en Web 2.0, waarin kennis wordt gedeeld
en opgebouwd door velen. Meer bepaald onderzoekt hij de hypothese dat de informatie die door een groot collectief wordt
gegenereerd, meer kansen heeft om juist' te zijn dan de informatie die door een beperkte groep van experten wordt bepaald. Sunstein onderzoekt op een quasi wiskundige manier
(maar ook met instrumenten uit het markteconomisch denken) de validiteit van deze hypothese of dit axioma, en komt
tot de slotsom dat de hypothese soms geldt, en soms niet
met andere woorden, dat ze zuiver wetenschappelijk niet bewezen is of kan worden:

"It is true that on some issues, the average view of large numbers of people is eerily accurate. If most people are more likely to
be right than wrong, and if the group is big enough, the majority's view will turn out to be correct. This conclusion follows
from the Condorcet Jury Theorem, and it helps explain reliance
on aggregated judgments in many contexts. (...) But I have also
emphasized the dark side of the Jury Theorem: When most people are more likely to be wrong than right, the likelihood that
the majority's position will be wrong approaches 100 percent as
the size of the group expands." 33

aan een `kathedraal' van kennis bouwde, is het hedendaagse

Deze conclusie is van een bedrieglijke eenvoud, maar toont
aan dat ook het nieuwe informatieparadigma dat in Web 2.0

Internet eerder een 'bazaar'. 3° Centraal in het web 2.o-para-

leeft, sterk genuanceerd moet worden en grotendeels op een

digma staat het idee van (of het geloof in) collectieve kennis-

utopie berust. Daarom ook wellicht dat de hele geschiedenis
van de (informatie)wetenschap doordesemd is met utopi-

aggregatie, die plaatsvindt op 'de vrije markt' (de bazaar): de
cumulatie van gedeelde en gelijklopende opinies over een bepaald thema of felt bepaalt de waarde of de juistheid van de
informatie. Anders gesteld: het Internet is een democratische
omgeving of een markt, waarbij de meerderheid bepaalt wat

sche projecten en ideeen, en dus ook van ontgoochelingen en
desillusies.34

Wikipedia logo

Alex WRIGHT,`The web time forgot', The New York Times,17.6.2008, zie: www.nytimes.com/2oo8/06/17/science/17mund.html? r=l&scp=i&sq=Otlet&st=cse&oref
=slogin; Eric BRACKE,'De man die de kennis van de hele wereld op steekkaart zette', De Morgen, 21.6.2008, p. 30-31;
Hans S -roL,`Wikipedia en Google op papier', NRC Handelsblad, 4.9.2008.
2

3

Francoise LEVIE, L'homme qui voulait classer le monde — Paul Otlet et le Mundaneum. Bruxelles, Editions Les Impressions Nouvelles, 2006.
Paul OTLET, Traite de documentation. Le livre sur le livre. Theorie et pratique. Bruxelles, Editiones Mundaneum,1934. Het Traite is in 'open acces' online ontsloten als
pdf-document in het Dspace institutional archive' van de Universiteitsbibliotheek Gent (Ugent institutional archive: http://hdl.handle.net/1854/5612) en is ook in
digitale kopie to vinden via Google Book Search. Zo is alles met alles gelinkt in den grote virtuele steekkaartencatalogus. Otlet zou het fantastisch gevonden hebben.
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De problematiek van verzuurd papier

Dit artikel richt zich zowel tot beheerders van ons papieren erfgoed als tot alle geInteresseerden. ledereen wordt immers met
de problematiek van verzuurd papier geconfronteerd. Archieven
en bibliotheken vormen het papieren geheugen van onze samenleving en bevatten een belangrijk deel van de informatie die
het mogelijk maakt het verleden deels te reconstrueren en te
onderzoeken. Dit papieren erfgoed voor de toekomst bewaren is
geen eenvoudige opdracht. Het wordt immers met ernstig verval bedreigd. Een van de bedreigende actoren is verzuring. Verzuring is een fenomeen dat zich zeer geleidelijk ontwikkelt. In
het eerste stadium is aantasting door zuren met het blote oog
niet waarneembaar. In een vergevorderd stadium echter veroorzaakt dit onomkeerbare schade. Het verzuurde papier verpulvert en valt uiteen waardoor ook de informatie verloren goat.
Niet voor niets wordt dit fenomeen ook wel 'Slow Fire'genoemd.
Om ons papieren geheugen voor de toekomst te bewaren, is het
noodzakelUk conserveringsmaatregelen te treffen. Hoewel de
prioriteit bij conservering steeds meer komt te liggen op het
microverfilmen en digitaliseren van het bedreigde materiaal, is
vanuit schadepreventief oogpunt voor bepaalde delen van archief- en bibliotheekcollecties een ontzuringsbehandeling de

bewaard, kan varieren tussen 3o en 55 %. De temperatuur
dient gehouden te worden tussen -16° C en 2o° C. Wanneer
deze grenzen overschreden worden, veroorzaakt dit nefaste
schade aan de archiefbescheiden. Om papieren documenten
te bewaren dienen dus de omgevingsomstandigheden zo optimaal mogelijk te zijn en is het belangrijk deze factoren continu onder controle te houden. 3
De interne factoren zijn niet minder belangrijk. Een zeer belangrijke oorzaak van verzuring is immers het verval van papier door inwendige chemische of fysische reacties. Vooral in
combinatie met bovenvermelde externe factoren kunnen deze
reacties het papier verder degraderen. In vele gevallen bevinden de kiemen van het verzuringsproces zich reeds in de gebruikte materialen van het papier.

meest geschikte aanpak. 2 Dit artikel wil dan ook een antwoord
bieden op de vraag wat we onder verzuring verstaan, wat de
oorzaken hiervan zijn en wat we kunnen doen om dit Slow Fire
in toom te houden. Een van de mogelijke oplossingen is ontzuring. Gezien de grote hoeveelheid verzuurd papieren erfgoed
wordt hier vooral stilgestaan bij de mogelijkheden van massaontzuring. Achteraan het artikel vind je een verklarende woordenlijst waar het gebruikte vakjargon nader verklaard wordt.

VERZURING?
Het bewaren van papieren documenten is geen recent probleem. Sinds de 19e eeuw duiken klachten op over de slechte
staat van archief- en bibliotheekcollecties. Een van de oorzaken is, zoals reeds vermeld, het verzuren van het papier. Er is
sprake van verzuring bij een pH-waarde lager dan 7. Hoe kleiner de pH-waarde hoe groter de verzuring. Verzuring veroorzaakt niet alleen een vergeling, maar ook een verlies in soepelheid en mechanische sterkte, met het onraadpleegbaar
worden van de documenten tot gevolg. In een gevorderd sta-

Afbeelding van een vroege papiermachine. Bron: H. PORCK, 'The
Bookkeeperprocess and its application at the National Library of the
Netherlands', in: Save Paper! Mass Deacidification, Today's Experiences
— Tomorrow's Perspectives, Papers given at the International
Conference 75-77 February 2006, Swiss National Library, Bern, 2006,
p. 42, zie: www.nb.admin.ch/slb/slbprofessionnel/erhaten/oo699/
o1491/o7492/index.html?lang=en

Vanaf het midden van 19e eeuw werd de papierproductie gemechaniseerd. De invoering van massalijming met colofonium, hars en aluin en het gebruik van houtpulp als cellulosegrondstof beoogden respectievelijk een meer economische

dium zullen zo papierfragmenten van het blad verloren gaan.

fabricage en een remedie tegen het dreigende tekort aan papiergrondstof. Vooral het gebruik van houtpulp was nefast

Zowel externe als interne factoren veroorzaken verzuring. Als

voor de kwaliteit van het papier. Houtpulp bevat immers grote

externe factoren spelen vooral temperatuur en relatieve voch-

hoeveelheden lignine. Deze stof veroorzaakt vergeling, verhar-

tigheid een belangrijke rol. De relatieve vochtigheid in een ar-

ding en desintegratie van het papier. De chemische stoffen die

chiefruimte waarin alleen papieren archiefbescheiden worden

gebruikt werden om papier te bewerken, zoals colofonium,
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— Papiermachine 7854. Bron: www.uh.edu/engines/epi7636.htm

hars en aluin voor verlijming en chloor voor het bleken van papier, hadden eveneens een negatieve invloed op de kwaliteit
van het papier. Ook metalen bestanddeeltjes die reeds bij de
fabricatie in het papier aanwezig kunnen zijn, bevorderen de
papierkwaliteit niet. Er is dus een duidelijk verband tussen de
wijzigingen in het productieproces en de kwaliteit van het papier. Papier geproduceerd eind 19 e — eerste helft 20 e eeuw is er
dan ook het slechtste aan toe.4 Vooral papier uit de periode
1840-195o kent een hoge prioriteit voor ontzuring. Wanneer
deze archiefbescheiden (langdurig) blootgesteld worden aan
constant hoge waarden of schommelingen in temperatuur en
vochtigheid, licht en verontreinigde lucht moet men dringend
stappen ondernemen wil men deze documenten in de toekomst nog kunnen raadplegen. Een goede bewaaromgeving,
gebruiksaanwijzingen en opslagplaatsen zijn doorslaggevend
voor een ethciente bescherming van ons papieren geheugen.5
Papieren archieven behouden kan door een combinatie van
passieve conservatie, actieve preservatie en restauratie. Met
passieve conservatie bedoelen we alle handelingen die erop
gericht zijn de bewaaromstandigheden te optimaliseren. Actieve conservatie zijn alle handelingen aan het object met het
doel verder verval of schade te voorkomen. 6 Belangrijk bij het
nemen van maatregelen tegen verzuring is dat dit gebeurt in
een kader van geIntegreerd archiefbeheer. Zo is het onlogisch
dat een archiefinstelling zwaar investeert in het preserveren
van archiefbescheiden die na hun bewaartermijn vernietigd
mogen worden. Het is vooral belangrijk maatregelen te nemen voor archiefbescheiden die`eeuwig' of langdurig bewaard
moeten worden. Bovendien is het niet voldoende de papieren
documenten te ontzuren om hen daarna opnieuw in een
verontreinigde atmosfeer te bewaren. Het papier zal immers
snel opnieuw zuur worden, anderzijds zullen goede klimaatvoorwaarden verzwakt papier niet terug soepel en raadpleegbaar maken.Vandaar het belang zowel preventief als remedie-

CASUS: VERZURING IN HET PROVINCIAAL ARCHIEF
WEST-VLAANDEREN
Het Provinciaal Archief West-Vlaanderen beheert het provinciale archief uit voornamelijk de periode 1875 tot heden. Daarnaast bezit het archief ook enkele oudere bestanden, met name documenten uit de Hollandse Tijd
(1814-183o) en de militieregisters (1813-1922). Op termijn
zou ook het provinciale archief uit de periode 1794-1875,
dat nu nog in het Rijksarchief Brugge wordt bewaard,
door de Provinciale Archiefdienst overgenomen en beheerd worden. De papieren documenten dateren dus zo
goed als allemaal uit de `slechte' periode voor wat de kwaliteit van het papier betreft en vertonen bijgevolg uiterlijke tekenen van verzuring.
Om deze reden verrichtte ik op vraag van het Provinciaal
ArchiefWest-Vlaanderen onderzoek naar de problematiek
van verzuurd papier. In de eerste plaats stelde het Provinciaal Archief zich de vraag in welke mate hun papieren
archiefbescheiden verzuurd zijn. Zo werd aan de hand van
een systematische aselecte steekproef 9 met indicatorstrips de zuurtegraad van de archiefbescheiden bewaard
in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen gemeten. De
pH-waarden lagen in het algemeen vrij Iaag. Opvallend is
dat de pH-waarden van archiefbescheiden uit de periode
voori83o-184o al bijzonder laag en dus vrij zuur zijn. De
pH-waarden liggen voor deze periode alle tussen de 4.o
en 5.5. Een mogelijke verklaring hiervoor is de papierkwaliteit die gebruikt werd voor bepaalde documenten
zoals militieregisters. Belangrijk om weten is dat de
militieregisters bewaard in het Provinciaal Archief lange
tijd op de zolders van het Rijksarchief Brugge werden be-

rend op te treden en dit in het kader van een geIntegreerd
archiefbeheer.
Vaststellen dat papier verzuurd is, kan niet louter op visuele

waard. Een zolder wordt doorgaans gekenmerkt door veel
stof en grote schommelingen in temperatuur en relatieve
vochtigheid. Dit ondersteunt de stelling dat bewaaromstandigheden wellicht een invloed hebben op de verzu-

eigenschappen gebeuren. Het meten van de zuurtegraad van
papier is van belang omdat deze een aanduiding geeft van de

ring van papier.Tevens toont dit het belang aan om bij een
dergelijk onderzoek de bewaargeschiedenis van de ar-

mate van afbraak waarin het papier verkeert en tegelijk een
indicatie is voor de mate van afbraak die men nog kan ver-

chiefbescheiden na te gaan. Want de omstandigheden
waarin de archieven in het verleden bewaard werden,

wachten.7 De pH-waarde van papier bepalen gebeurt door meting van de pH-waarde van het papieroppervlak (gekleurde indicatoren, pH testpen, pH meter) en meting van de pH waarde

kunnen — naast het productieproces — een aanvullende
verklaring zijn voor het probleem van verzuring.

-

-

-

van het waterig extract van een zekere hoeveelheid fijn-

In het Nationaal Archief van Nederland spreekt men van

geknipt papier. De ideale methode voor het meten van de

serieuze verzuring bij pH-waarden van 5.5 of lager. Een ar-

zuurtegraad van papieren archiefbescheiden is helaas (nog)

chiefstuk met een waarde onder 4.5 heeft het alarm-

niet voorhanden. 8 Het is bovendien onmogelijk om van elk papieren archiefstuk de pH-waarde te meten. Een steekproefmethode is dus onontbeerlijk.

The Book as hospitalized victim in therapy@ H. Porck

verzuring aangetast, dat het bij de minste aanraking uiteenvalt. Gezien de omvang van de problematiek ontwerpen en
niveau bereikt, wat betekent dat er in de nabije toekomst
lets moet gebeuren. 1° Indien het Provinciaal Archief deze
normen zou hanteren, betekent dit dat het merendeel van
hun archiefbescheiden sterk verzuurd is. Bovendien zou
een groot aantal archiefbescheiden het alarmniveau bereikt hebben. Desondanks zijn de meeste archiefbescheiden nog in goede staat. Dit is grotendeels te danken aan
de goede bewaarcondities in het archiefdepot. Wanneer
zuur papier echter niet ontzuurd wordt, neemt men het
risico dat de chemische afbraak (lage pH-waarde, verminderde polymerisatiegraad, enz.) een fysisch-chemische afbraak wordt (verbruining) en uiteindelijk in een mechanische afbraak resulteert (vermindering van de trek- en
vouwweerstand, bros en onhanteerbaar papier, enz.)."
Rekening houdend met de foutenmarge van de gekozen
methode is het hoe dan ook duidelijk dat de meeste papieren archiefbescheiden bewaard in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen verzuurd zijn. Men dient de toestand en kwaliteit van de papieren archiefbescheiden
nauwgezet op te volgen. Daarnaast is het belangrijk de
evolutie en ontwikkelingen van conserveringstechnieken
op te volgen. Gezien de omvang van de problematiek kan
massaontzuring een oplossing bieden.

verfijnen steeds meer firma's ontzuringsprocedes. Een ontzuringsmethode is het meest succesvol wanneer deze toegepast
wordt op papier dat fysisch nog sterk en flexibel genoeg is. 14
Gezindkostenijdbstukgewijzonturigsdeznit
opgewassen tegen de massa verzuurd papier uit de 19e en 20 e
eeuw. Daarenboven is massaontzuring een relatief goedkope
methode. Massaontzuring werd bijgevolg een belangrijk onderdeel in de massaconserverings- en preserveringsstrategie
in zowel Noord-Amerika als Europa. De afgelopen jaren werden vele massaontzuringstechnieken ontwikkeld en getest.
Vandaag bestaan de volgende technieken: diethylzink process,
Wei T'o-proces, Lithcoproces of FMC, Bookkeeperproces, Battellemethode en CSC Booksaver. Daarnaast bestaan ook: Buckeburgproces, Graft-copolymerisatieproces, pa piersplijtproces
en W5chterproces of Viennaproces. Deze laatste vier worden
vooral gekenmerkt door een combinatie van ontzuring en een
versteviging van het pa pier. 15
Er bestaan echter (nog) geen standaarden voor massaontzuringsmethoden. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de
genoemde methoden verschillende ontzuringsproducten gebruiken. Daarenboven maakt de grote diversiteit van collecties
het onmogelijk algemene universele gebruikscriteria voor
massaontzuring op te stellen. 16
Het Office of Technology Assessment (OTA), het officiele testbureau van het Amerikaanse Congres, publiceerde in 1988 een

ONTZURINGSMETHODEN
Bij de beoordeling of een archiefstuk ontzuurd dient te worden speelt niet alleen de gemeten pH-waarde een rol. Ook zijn
de staat van het papier, de kennis over het fabricageproces en
de mate van consultatie belangrijke factoren.'
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stuksgewijze ontzuring en massaontzuring. In het algemeen houdt massaontzuring een groter risico in voor de te behandelen boeken en
documenten. Dit risico zal helaas steeds aanwezig blijven. Bij
massaontzuring is het immers onmogelijk alles betreffende
de behandelde documenten te onderzoeken. Om massaontzuring op een verantwoorde manierte gebruiken, is wetenschappelijke en technische informatie over hoe massaontzuring
werkt onontbeerlijk. Het evalueren van deze informatie beperkt bovendien de risico's. 13 Een voorwaarde of men nu voor
stuksgewijze ontzuring of voor massaontzuring kiest, is dat
pasbaar is op de te behandelen archiefbescheiden.
Heel wat archiefmateriaal uit de 19e en 20 e eeuw is zo erg door

Massaontzuring van boeken in het Zentrum far Bucherhaltung te
Leipzig (Duitsland). Bron: www.science4heritage.org/survenir/partners
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vooraf getest of nagegaan wordt of de gekozen methode toe-
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Bookkeeper

Bookkeeper spray. Bron: www.preservationequipment.com/Store/Products/
Conservation-Materials/Other-Materials/Bookkeeper-Deacidification-Spray
Massaontzuring van boeken van de Library of Congress (U.S.) met de
Bookkeepermethode. Bron: www.loc.gov/loc/Icib/o7o5/detail/dir_6.html

aantal voorwaarden waaraan een ideale massaontzuringsmethode zou moeten voldoen.' 7 Of zoals A. Lienardy en P. Van
Damme stellen: de `ideale' massaontzuringsmethode moet
aan verscheidene criteria voldoen inzake doeltreffendheid, uitvoeringsomstandigheden, veiligheid en rendabiliteit. 18
Helaas voldoet geen van de bestaande massaontzuringsmethoden aan alle gestelde voorwaarden. De ideale massaontzuringsmethode bestaat dus (nog) niet. Eike methode heeft zijn
sterktes en zwaktes. Veel recente wetenschappelijke onderzoeken trachten deze zwaktes weg te werken om zo tot de
meest ideale ontzuringsmethode te komen. De nadelige gevolgen van massaontzuring kunnen grotendeels voorkomen
worden mits een strenge voorselectie van de te ontzuren documenten gevoerd wordt. Rekening houdend met de toestand
waarin de collecties verkeren, de financiele en organisatorische condities zouden instellingen in staat moeten zijn om op
basis van de beschikbare kennis, de mogelijkheden en beperkingen te kiezen welke massaontzuringsmethode het beste
bij hun noden past: 9 Wanneer de bestaande massaontzuringsmethoden getoetst worden aan deze vooropgestelde
vereisten, komen CSC Booksaver en Bookkeeper als de best geschikte massaontzuringsmethoden naar voor. Beide methoden voldoen, volgens het door mij verrichte onderzoek, immers
het beste aan deze vooropgestelde eisen.
Via www.ptlp.com/tour.html toont Preservation Technologies
aan de hand van een filmpje de verschillende stappen van een
ontzuring met de Bookkeepermethode: van het verzenden van
de te ontzuren documenten tot de eigenlijke ontzuring en de
terugzending. Meer informatie over de procedure met de CSC
Booksavermethode kun je terugvinden op www.cscbooksaver.
com/index_eng.php . Beide brachten ook een ontzuringsspray" op de markt. Hiermee kunnen documenten stuksgewijs ontzuurd worden.

MASSAONTZURING IN DE PRAKTIJK
Verschillende erfgoedinstellingen maakten reeds gebruik van
de beschikbare massaontzuringsmethoden. In het kader van
dit artikel is het onmogelijk alle ontzuringsprojecten te bespreken. Voor een uitgebreidere bespreking verwijs ik graag
naar mijn thesis 'De problematiek van verzuurd papier. Casus:
verzuring in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen', online
raadpleegbaar via www.ethesis.net .
In Belgie is massaontzuring als conserveringsbehandeling een
vrij onontgonnen gebied. De bibliotheek van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft in 2oo3—
2oo4 als een van de eersten in Belgie deze stap gezet. Ruim
1.200 boeken werden door CSC Booksaver behandeld. De
meest waardevolle werken werden handmatig met een Booksaverspray bladzijde per bladzijde ontzuurd. Uit de resultaten
van CSC betreffende het eerste contingent ontzuurde boeken
blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen duidelijk bereikt
werden.'
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Algemeen Rijksarchief
(AR) startten in 1991 — in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium — een schade-inventariserend onderzoek. Het doel was een antwoord te geven op de
vraag welke stukken prioritair voor ontzuring in aanmerking
kwamen en om welke hoeveelheden het daarbij ging. De stukken van de KB waren duidelijk in slechtere toestand dan deze
van het AR. Dit onderzoek leidde tot zowel preventieve als remedierende aanbevelingen. De ernstig verzuurde documenten werden onmiddellijk handmatig ontzuurd. Maar veel meer
dan het vaststellen van de schade, het overbrengen op andere
dragers en onderzoek naar de mogelijkheden van massaontzuring werd er toen niet gedaan. 22

Om de neveneffecten van de massaontzuringsmethoden te
beperken is een strenge voorselectie noodzakelijk. De voor-

Nederland staat al heel wat verder. In oktober 1989 zag het
Coordinatiepunt Nationaal Conserveringsbeleid (CNC) het
Iicht. Het vormt de spil van ontwikkelingen in het nationaal
conserveringsbeleid. Voor de archiefwereld was de nota `Vech-

naamste selectiecriteria zijn de datering, de fysieke toestand van de documenten en enkele inhoudelijke criteria. Bij
de fysieke toestand van de documenten wordt gekeken naar

ten tegen verval'van groot belang en in het kader van het hieruit voortvloeiende Deltaplan werden voor de collecties van
musea en archieven op grote schaal conserveringsprojecten

de mate van verbruining, de aanwezigheid van foxing, de
pH-waarde,... Stukken met een zeer age pH-waarde kunnen

gestart, deels gefinancierd uit de daarvoor door de overheid
ter beschikking gestelde fondsen. 23 Het Deltaplan moet wor-

immers vaak niet meer met een massaontzuringsmethode

den gezien als een reddingsplan, erop gericht belangrijk erf-

behandeld worden. Als inhoudelijke criteria heeft men voor-

goed van de dreigende ondergang te redden en verder verval

namelijk aandacht voor de wetenschappelijke waarde, de
gebruiksfrequentie en het unieke karakter van de stukken.

voor de toekomst te beperken en te voorkomen. Het CNC verrichtte tevens een literatuuronderzoek naar zeven buitenlandse

Archieven en bewaarbibliotheken concentreren zich hoofd-

massaconserveringsmethoden, wat resulteerde in het rapport

zakelijk op het ontzuren van stukken uit dei9e — begin

eeuw. Deze stukken kennen immers momenteel een hoge

`Methoden voor massaconservering: analyse en evaluatie. Een
onderzoek naar de in het buitenland ontwikkelde massacon-

prioriteit voor ontzuring.

serveringstechnieken voor archief- en bibliotheekmateriag. De

20 e

algemene conclusie was dat geen enkele methode aan alle

Afbeelding van een door verzuring
vergeelde plattegrond. © FARO

voorwaarden voor de ideale massaconserveringsmethode voldeed. 24 In 1996 werd het Deltaplan opgevolgd door het nationaal programma Metamorfoze. Dit programma staat in voor
het behoud van het papieren erfgoed en wordt gekenmerkt
door een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Het was een initiatief van het
ministerie van Onderwijs-Cultuur-Wetenschap. 25 Vanaf 2001
had men ook aandacht voor massaontzuring. Bookkeeper
werd als een van de meest gangbare en betrouwbare methodes beschouwd. 26 Pas vanaf 2005 namen ook archieven op

archiv Buckeburg een vergelijkend onderzoek naar de pHwaarde van behandelde en niet-behandelde archiefbescheiden. De conclusie was dat de Buckeburgmethode een
betrouwbare en goede ontzuringsmethode is. Een nieuw controlerend onderzoek op de Buckeburgmethode is gepland in
2oo9. 32 Ook het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen behandelde haar archiefbescheiden met de Buckeburgmethode. Zij waren echter niet volledig tevreden over de resultaten. 33

grote schaal deel. Alle archieven van nationaal belang kwamen in aanmerking voor subsidie bij conservering. 27

Omstreeks 2oo4 werd in het Verenigd Koninkrijk het conserveringsprogramma afgesloten, een initiatief van de National
Preservation Office. Het had als doel de conserveringsachtersta nden weg te werken. "We have a duty of care today out of

De voorwaarden voor 'ideale' bewaaromstandigheden
werden in Nederland in het Archiefbesluit van 1995 opgenomen. Overheidsorganen zijn verplicht hun permanent
te bewaren archiefbescheiden in een archiefruimte op te

respect to the past and in anticipation of the future. However,
that duty of care is currently being exercised under increasing
pressure to justify the cost and effort involved in carrying it out.
The demands for instant access through the electronic medium
can mean that it is all too easily overlooked that the original material — the documents, photographs, manuscripts — remain at

slaan. Na twintig jaar worden deze overgebracht naar een

archiefbewaarplaats, bijvoorbeeld het Nationaal Archief in
Den Haag. Hier blijven de stukken `voor eeuwig' bewaard.
Gezien de `waarde' van deze permanent te bewaren
archieven worden hogere eisen gesteld aan een archiefbewaarplaats dan aan een archiefruimte. Naast bouwkundige eisen bevat het Archiefbesluit ook eisen met betrekking tot brandpreventie, klimaatregeling en inrichting.
Niet onbelangrijk is dat deze regelgeving om de drie jaar
gecontroleerd en — waar nodig — aangepast wordt. Een
overzicht van preventieve maatregelen kan worden teruggevonden in de 'Checklist bouw en inrichting archiefruimten' van de erfgoedinspectie Nederland, zie: www.erfgoedinspectien1/_media/publications/checklist_bouw_
en jnrichting_archiefruimten.pdf."

Afbeelding van een door verzuring vergeeld archiefstuk.
© FARO

ven de Battellemethode. De meeste kenden een positieve ervaring. 29 De Zentral- and Landesbibliothek Berlin (ZLB) wenste

risk", concludeerde de National Preservation Office. 34 De resultaten werden gepubliceerd in het rapport Knowing the Need
en geeft een beeld van de preservatie en fysieke conditie van

in een jaar tijd een honderdtal boeken uit de 19 e eeuw met CSC

collecties in bibliotheken en archieven aan het begin van de

Booksaver te behandelen. Ongeacht de tijdsdruk en enkele
neveneffecten zoals kleine scheurtjes, afbeeldingen die vervaagd waren, uitgelopen inkt en transparant worden van het

eeuw. Dit rapport levert tevens het bewijs dat preserverende
maatregelen noodzakelijk zijn om collecties voor toekomstige

In Duitsland gebruik(t)en verschillende bibliotheken en archie-
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generaties te bewaren. 35

papier was de ZLB in het algemeen zeer tevreden. De ZLB kreeg
het plan het CSC Booksaver proces ter plaatse uit te voeren.
Uiteindelijk kreeg Duitsland in 2003 te Leipzig een eigen CSC

Zwitserland had plannen om een massaontzuringsinstallatie
op eigen grondgebied te bouwen. Na een vergelijkend onder-

Booksaverinstallatie. 3°

zoek werd geconcludeerd dat de Battellemethode de beste

Het Kickeburgproces werd ontwikkeld in het Niedersachsisches Staatsarchiv te Buckeburg, ook wel Staatsarchiv Bucke-

vooruitzichten gaf. In de zomer van 1998 besliste het Zwitserse

burg genoemd. De knowhow is momenteel in handen van het
bedrijf Neschen, een leverancier in conservatiemateriaal die de
Buckeburgmethode aanbiedt. 31 In 2007 deed het Staats-

parlement te investeren in de bouw van de 'Swiss deacidification plant'. Tegen 2000 was deze installatie te Wimmis gebruiksklaar. Zowel de Landesbibliothek als het Bundesarchiv
maken hiervan gebruik.36

Historische kranten in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
Bron: http://www.dagjeweg.nl/e-krant/o838

DE IDEALE METHODE?
Massaontzuring kan een belangrijke bijdrage leveren voor het
behoud van ons papieren verleden, maar het dient gezien te
worden in een breder geheel, waarin ook preventieve maat-

Onze Iaatste halte in Europa is Spanje.Vele bibliotheken en archieven gingen in zee met CSC Booksaver. Het Archivo Foral —
Diputacion Foral de Bizkaia te Bilbao werkte jarenlang met
deze methode en was zeer tevreden over de resultaten. Een
strenge voorselectie bleek echter noodzakelijk. Uiteindelijk
zocht het archief naar een methode die alle mogelijke materialen kan behandelen en vond dit in Bookkeeper. "We have

found in Bookkeeper one process which let us to treat all our materials with excellent results in effectiveness and quality", aldus
Luis Alberto Hernandez van het Tecnico del Servicio de Patrimonio Cultural — Diputacion Foral de Bizkaia. 37
We steken uiteindelijk de Atlantische Oceaan over en nemen
een kijkje in Amerika. In de Verenigde Staten startten verschillende bibliotheken met een Bookkeeperbehandeling. Zowel de
University of Notre Dame als de Cleveland Public Library hadden plannen een eigen installatie in hun bibliotheek te plaatsen. De Cleveland Public Library stopte uiteindelijk de behandeling met Bookkeeper toen een van hun zendingen zwaar
beschadigd terugkeerde. Desondanks gebruiken de Pennsylvania State University Libraries vandaag nog steeds de Bookkeepermethode. Naast boeken liet de Pittsburgh Theological Seminary Library ook archiefmateriaal behandelen. De positieve
resultaten zorgden ervoor dat ook unieke archiefstukken werden behandeld. 38 In iggo publiceerde de Library of Congress de
vereisten 39 waaraan een massaontzuringsmethode moet vol-

regelen zijn opgenomen.
De praktijk toont (helaas) aan dat de ideale ontzuringsmethode (nog) niet bestaat. Hoewel er voortdurend gewerkt wordt
aan de optimalisering van de systemen zullen schadelijke
neveneffecten wellicht blijven optreden. Mogelijke neveneffecten zijn bijvoorbeeld scheuren in het papier, schade aan
boekbanden, uitlopen van bepaalde inkten, afname van de
helderheid van het papier en het voorkomen van witte neerslag op het papier. Hierdoor is en blijft het voorselecteren van
het materiaal onvermijdelijk. 43 Zo concludeerden ook Anne Lienardy en Philippe Van Damme: geen enkele techniek voldoet
aan alle voorwaarden voor de ideale massaconserveringsmethode, maar het is wel mogelijk de verzamelingen met een
verzekerde doelmatigheid en veiligheid te behandelen. 44
Wan e rwedebesta ndemas aontzuringsmethodena nde
vooropgestelde eisen toetsen — zorgt de ontzuring voor een
versterking van het papier en verbetert het de levensduurte, is
het papier uniform ontzuurd en bevat het papier na ontzuring
een alkalische reserve, werd de pH-waarde van het papier verhoogd, enzovoort — komen de CSC Booksaver en de Bookkeepermethode als de meest betrouwbare massaontzuringsmethoden naar voor. De praktijkervaringen ondersteunen deze
stelling. Maar om het even welke massaontzuringsmethode je
als erfgoedinstelling kiest, een goede voorbereiding is en blijft
onontbeerlijk. Eventuele neveneffecten kunnen immers door
een strenge voorselectie beperkt worden. 45 Een goede voorbereiding en voorselectie is ook van belang als men de kosten zo
laag mogelijk wil houden. Zo kan de 'service provider' zich volledig concentreren op het ontzuren van de stukken. Daarnaast
is het interessant en sterk aan te raden om andere erfgoedinstellingen naar hun ervaringen en bevindingen te vragen. Zo

doen. Na vele tests en onderzoeken beslisten ook zij om met

worden gemaakte fouten niet herhaald. Voor meer informatie
over de bedrijven die massaontzuring aanbieden, raadpleeg
bijlage 5 in `De problematiek van verzuurd papier. Casus: verzuring in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen'. Een overzicht

de Bookkeepermethode aan de slag te gaan. 4°
De National Library en de National Archives of Canada, onder-

van commerciele bedrijven die massaontzuring in Europa aanbieden, kan teruggevonden worden in het artikel 'Ouality con-

steund door het Canadian Conservation Institute (CCI), deden
in augustus 1991 een onderzoek naar de DEZ-, Wei T'o- en Lith-

trol of mass deacidification of library and archival holdings' van
G. Banik. 46

comethode of FMC. Het doel was de mogelijkheden en de beperkingen van de bovengenoemde massaontzuringsmetho-

Voor uiteenlopende vragen over het beheren en instandhou-

den te bepalen. Men kwam tot de vaststelling dat de

den van cultureel erfgoed kun je terecht bij Leon Smets (leon.
smets@faronet.be ) en Griet Kockelkoren (griet.kockelkoren@

onderzochte methoden naast voordelen ook elk hun eigen
specifieke nadelen hebben. 4' Aanvankelijk gebruikten de National Library en de Public Archives de Wei T'o-methode. Vandaag maken ze gebruik van de Bookkeepermethode, die door
Preservation Technologies te Quebec wordt aangeboden. 42

faronet.be ).

VERKLARENDE WOORDENLIJST

papier toegevoegd om de aanwezige zuren te neutraliseren.
Het kan ook tijdens de fa bricatie van papier toegevoegd worden als buffer om verzuring tegen te gaan.

maar kan soms een geelachtige kring nalaten. In de praktijk
Iegt men met een pipet een druppel gedestilleerd water op
het papier. De elektrode met plat vlak wordt op de vochtige
vlek geplaatst. De pHwaarde kan worden afgelezen na ongeveer drie minuten. Doorgaans neemt men het gemiddelde van
verschillende metingen.

Archiefbewaarplaats: hier bevinden zich de archiefbescheiden

pH-testpen, pH-std of Archivist's pen: met de pen trekt men

Alkalische reserve: wordt tijdens een ontzuringsproces aan het

die blijvend of voor eeuwig bewaard moeten worden.

een streep op het papier. De kleur van de streep geeft de mate

Archiefruimte: hier worden de te bewaren archiefbescheiden

van verzuring weer (purper of geel/zuur). De getrokken streep
Iaat steeds sporen na op het papier.

opgeslagen. Na twintig jaar worden de blijvend te bewaren archiefbescheiden overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Foxing: bruinachtige vlekken die veroorzaakt worden door

pH-waarde ofzuurtegraad:schommelt tussen de waarden o en
14. Een waarde van 7 wordt als neutraal beschouwd. Waarden

ijzerdeeltjes of schimmels in het papier.

boven 7 duiden op een stijging van de alkaliteit (basisch).Waarden beneden 7 duiden op een stijging van de zuurtegraad.

pH-indicatoren (gekleurde indicatoren): door kleurverandering

Polymerisatiegraad: papier bestaat uit verschillende polyme-

wijzen deze indicatoren de zuurtegraad van een oplossing
aan. Door vergelijking met een kleurenschaal wordt de pHwaarde van het papier bepaald. Het is echter moeilijk om een
precieze, relatieve waarde van de zuurtegraad te bekomen.

ren, dit zijn waterstofmoleculen die zich tot een lange keten
verbinden.

pH-meter: het gaat hier in hoofdzaak om een potentiometer
die men verbindt met twee elektroden, meestal verenigd in
een enkele met plat grondvlak.Voor de eerste meting moet de
pH-meter gekalibreerd worden d.m.v. bufferoplossingen met
een gekende zuurtegraad. Deze methode is niet destructief

Schade-inventariserend onderzoek: onderzoek waar men aandacht heeft voor schade aan documenten; band- en boekblokschade, chemische schade (o.a. brandschade,foxing, inktbraat,
roest, verzuring), mechanische schade (schade door gebruik en
geweld), plaagschade (schade door insecten en knaagdieren)
en vochtschade (o.a. verkleuringen, vlekken, schimmel).

Leen Breyne (°1984) studeerde Geschiedenis aan de UGent,gevolgd door een opleiding Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer aan de V.U.B.
Sinds maart 2009 is ze projectmedewerker van Erfgoeddag en maakt ze deel uit van de cel Behoud & Beheer bij FARO.
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publieksopbouw en -participatie I Gregory Vercauteren'

---> Cultureel erfgoed en ouderen: een toekomstperspectief

In 7981 was 23 % van de Vlaamse bevolking ouder dan 55 par, nu
is dit al 28 %. De prognoses voorspellen dat dit aandeel nogflink
zal stijgen, tot 34 % in 2020 en tot liefst 39 % in 2o4o. 2 De vergrijzing heeft vaak een negatieve bijklank en wordt geassocieerd met pijnlijke, maar onafwendbare herstructureringen in
ons socialezekerheidssysteem. Niet alleen bij economen en beleidsmakers roept de graze golf spontaan doemscenario's op.
Ook in het cultureel-erfgoedveld wordt de aanwezigheid van
zoveel ouderen nogal snel geproblematiseerd. Zo zou de vergrijzing van het vrijwilligersbestand de toekomst bedreigen van
vele erfgoedverenigingen.
Toch biedt de vergrijzing ook een hoop mogelijkheden, zeker
voor het cultureel-erfgoedveld. In deze bijdrage verken ik enkele
pistes om actief en positief in te spelen op de aanzwellende vergrijzingsgolf:
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55-plussers in Vlaanderen (z000-2o6o).© FARO

Een andere, meer structurele oorzaak van de vergrijzing is de
stijging van de Ievensverwachting. Jongens en meisjes die in

DE TOEKOMST IS GRIJS
De term vergrijzing wordt gebruikt om aan te geven dat de
gemiddelde leeftijd in een samenleving stijgt door een groeiend aandeel ouderen. De vergrijzing van de bevolking wordt
toegeschreven aan meerdere factoren. In de eerste plaats overschrijden de babyboomers, de generatie die vlak na de Tweede
Wereldoorlog werd geboren, de kaap van 55 jaar. De massale
(brug-)pensionering van deze babyboomers maakt de vergrijzing nu erg zichtbaar. Maar dit fenomeen is slechts tijdelijk: na
2020 vermindert de instroom van 55-plussers (tabel 1).

2006 werden geboren, hadden een gemiddelde Ievensverwachting van respectievelijk 78 en 83 jaar. Ter vergelijking: in
188o had een mannelijke boreling gemiddeld 44 jaar in het
vooruitzicht. De Ievensverwachting bij geboorte zal de volgende decennia mogelijk nog stijgen. In 2050 zou zij voor jongens
en meisjes respectievelijk 82 en 88 jaar bedragen. De toenemende Ievensverwachting heeft vooral gevolgen voor de interne samenstelling van de oudere bevolkingsgroep. In 2000
was 12 % van de 55-plussers ouder dan 8o jaar, tegen 2030
stijgt dit aandeel naar 19 % (tabel 1). Die evolutie wordt dubbele vergrijzing of, nogal eufemistisch, verzilvering genoemd.
Het relatieve aandeel van ouderen in de samenleving hangt
natuurlijk ook of van het aantal kinderen en jongeren. De da-

"THE WORLD IS AGEING FAST -

lende vruchtbaarheid is dan ook een derde determinante voor

HAVE WE NOTICED?

de vergrijzing. Een vrouw die in 194o is geboren, heeft gemiddeld 2,16 kinderen; een vrouw die in 1965 is geboren, heeft er
1,80. 3 Demografen gewagen in dit verband van ontgroening:

THE TIME TO PLAN AND TO ACT IS NOW."
(VVERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE -

tegenover het groeiende aantal ouderen stelt zich een dalend
aantal kinderen. Jongeren onder de 20 jaar zullen vanaf 2020
nauwelijks 18 % van de Vlaamse bevolking uitmaken.
We worden niet alleen ouder, we worden ook sneller als ou-

VERENIGDE NATIES (2009))

dere geclassificeerd. Door de vervroegde uittreding van vele
ouderen uit de arbeidsmarkt is de reele pensioenleeftijd voor

Binnen het beleid voor ouderen wint het idee veld dat het
inzetten van kennis en levenservaring de beste manier is om gezond en
vitaal ouder te worden. In het cultureel-erfgoedwerk brengen vele
ouderen die gedachte al in praktijk.
Op de foto: een bezoeker geeft extra informatie op de
tentoonstelling van Vleteren Verbeeldt 2oo7.© Westhoek verbeeldt

velen gedaald tot 55 jaar. De samenleving blijft de definitie van
ouderdom koppelen aan de leeftijd waarop men met pensioen
gaat. De meeste onderzoeken over ouderen beginnen nu bij
55-jarigen. 4 Ook ouderenverenigingen hebben de Ieeftijdsgrens van hun doelpubliek verlaagd tot 55 jaar. De kans is overigens reeel dat deze evolutie zich zal omkeren. Binnen het
vergrijzingsdebat gaan meer en meer stemmen op om de pensioenleeftijd te verhogen.

27 % van de 55- tot 64-jarigen participeert geregeid aan cultuur, bij de 65-plussers is dit 15 %. 7 Van alle cultuuruitingen kan
vooral cultureel erfgoed rekenen op een stevige interesse bij
de ouderen. Dit geidt zowel voor specifieke erfgoedactivitei-

OVER BABYBOOMERS, STILLE EN
VOOROORLOGSE OUDEREN

OMA'S/OPA'S AAN DE TOP

Het is merkwaardig: de Ievensverwachting is toegenomen,
terwiji men (althans nu nog) vroeger stopt met werken en zo
op steeds jongere leeftijd als oudere wordt gecategoriseerd.
Als gevoig daarvan omspant de oudere bevolking nu een
breedte van meer dan veertig jaar. Vanzelfsprekend vertoont
die groep heel wat onderlinge verschillen. De oudsten zijn nog
geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog en groeiden op met de
crisis van de jaren 193o, een volgende generatie is grootgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw.
De huidige jongsenioren' kennen de Tweede Wereldoorlog
slechts van horen zeggen of van de film.
Op basis van deze Ieeftijdsverschillen onderscheiden demografen drie groepen onder de ouderen: de babyboomers (ge-

ten, zoais deelname aan een historische wandeling, als voor
het bezoek aan een museum of tentoonstelling. Illustratief
zijn de bezoekerscijfers voor Erfgoeddag: de leeftijdsgroep van
55 tot 74 jaar vormt het zwaartepunt in het publiek. 8

Rekening houdend met de demografische vooruitzichten lijkt
de nabije toekomst van het cultureel-erfgoedveld rooskleurig.
Met de pensionering van de babyboomgeneratie kondigt zich
een actief publiek aan, dat vrij over zijn tijd beschikt en geInteresseerd lijkt in erfgoed. Toch hebben maar weinig erfgoedorganisaties hun aanbod of communicatie afgestemd op deze
ouderen. Het lijkt mij niet meteen nodig dat bijvoorbeeld musea of archieven zich gaan profileren als `seniorvriendelijk'.
Vaak willen ouderen net niet expiiciet op hun leeftijd worden
aangesproken. Wel kunnen erfgoedorganisaties arrangementen uitwerken die beter aansluiten bij de leefwereld van de`oudere' en vooral bij de diverse rollen die ouderen op zich nemen.
Om een voorbeeid te geven: de meeste senioren zijn grootouder en vullen hun grootouderrol ook actief in. Ruim 28 % van

boren tussen 1945 en 196o), de stille generatie (geboren tussen 193o en 1945) en de vooroorlogse generatie (geboren voor
1930). 5 Vooral de babyboomers springen eruit. Door de democratisering van het onderwijs, de secularisering, ontzuiling en
de culturele revolutie hebben zij een heel ander waarden- en
vrijetijdspatroon ontwikkeld. Waar hun ouders te boek stonden als economisch en cultureel conservatief en een sobere
manier van leven voorstonden, vonden de babyboomers de
massaconsumptie uit en doorbraken zij taboes over opvoeding, rolpatronen, seksualiteit, ...
Met de pensionering van de babyboomgeneratie dient zich
een uniek maatschappelijk verschijnsel aan. Nog nooit zijn zovelen in voile gezondheid uit het arbeidsproces gestapt. Deze
ouderen zijn over het aigemeen goed opgeleid, relatief gezond
en behoorlijk kapitaalkrachtig. 6 Zij hebben heel hun leven hard
gewerkt en vinden dat het nu hun beurt is om van het leven te
genieten. Het cliche van de jonggepensioneerde met een
boordevolle sociale agenda lijkt dan ook waar. De gemiddeide
babyboomer is actief op tal van maatschappelijke terreinen:
vrijwilligerswerk, verenigingsleven, sport ... en cultuur. Liefst

Oud leert Jong. Vlaamse Gilde voor Marqueteurs op Erfgoeddag 2008
© Heemkunde Vlaanderen

de mannelijke en Iiefst 41 % van de vrouwelijke 55-tot-64-jarigen zorgt voor de opvang van de kleinkinderen thuis (voor een
gemiddelde van respectievelijk i uur 38 minuten en 2 uur 45
minuten per dag). 9 Grootouders en kleinkinderen zien elkaar
dus geregeld en spelen een belangrijke rol in elkaars leven. Samen ondernemen ze vaak uitstappen, zoals naar een museum
of een erfgoedevenement. Voor de grootouders staat het sociale aspect tijdens zo'n uitstap voorop: zij willen vooral de band
met hun kleinkinderen versterken. Een bezoek aan een erfgoedinstelling past niet altijd binnen deze verwachting. Zo
heeft Amerikaans onderzoek in musea aangetoond dat grootouders daar allereerst een faciliterende taak vervullen: zij verduidelijken zaalteksten of geven uitleg bij de spelregels van een
museumbezoek.'° In Vlaanderen is nog maar weinig geweten
over de culturele uitstappen van grootouders met hun kleinkinderen. Het lijkt mij een interessante oefening om te bestuderen hoe erfgoedorganisaties optimaal kunnen inspelen op
de behoeften en verwachtingen van kleinkinderen en grootouders, door bijvoorbeeld hen beiden lets bij te brengen, hen samen aan het werk te zetten of op ontdekkingstocht te sturen.

REMINISCENTIE
De aanwezigheid van de grote groep actieve jongsenioren
wekt de indruk dat zij model staan voor alle ouderen. Toch
mag het beeld van de vermogende, actieve en valide oudere
het zicht niet ontnemen op de grote variatie onder senioren.
Zo blijkt dat 8o-plussers doorgaans veel minder participeren
aan het maatschappelijke gebeuren." Hiervoor zijn meerdere
redenen.
Allereerst nemen met de leeftijd lichamelijke en cognitieve
vermogens onvermijdelijk af. Zorgbehoevende ouderen komen niet of slechts moeilijk de deur uit en worden geconfronteerd met meer medische kosten zodat hun financiele armslag eveneens verkleint. Bij vele hoogbejaarden verengt
bovendien het interesseveld naar de eigen persoon. De gezondheid, de eigen leefsituatie en het opmaken van een levensbalans komen centraal te staan.' Ten slotte spelen generatie-effecten mee. Door een kortere opleiding hebben de
oudste ouderen doorgaans minder kansen gekregen om te
participeren, vooral aan cultuur, ICT en het verenigingsleven.
In de samenleving moet ruimte blijven voor ouderen die minder kunnen of willen deelnemen aan het maatschappelijke

De verhalentafel: reminiscentie, erfgoedbeleving en multimedia © FE DOS

tatie georganiseerd over hoe de gemeente er vroeger uitzag.
Zo'n activiteit kan voor de ouderen een aangename middag
opleveren: de beelden roepen allerlei herinneringen op die zij
nog met elkaar kunnen delen. Tijdens deze gesprekken komt
trouwens voor erfgoedwerkers heel wat relevantie informatie
boven water.
Bij dergelijke initiatieven borrelen herinneringen spontaan op.
Dienstencentra en woon- en zorgcentra kunnen reminiscentie
ook heel bewust inschakelen in de ergotherapie. Het praten
over positieve en negatieve gebeurtenissen uit het leven helpt
de ouderen en anderen te herinneren wie men was en is en
kan een gevoel van veiligheid, berusting en zekerheid geven.' 3
Reminsctdaroenbkisvlzghed,f

gebeuren. Beleidsmakers, wetenschappers en ouderenorgani-

voor mensen met dementie, bovendien leidt het tot een gro-

saties besteden daarom bijzondere aandacht aan specifieke

tere patientenkennis bij de verzorgers.
Reminiscentie is een intensieve activiteit die een professionele

categorieen van ouderen die minder zelfredzaam zijn of minder kunnen participeren. Ook cultureel-erfgoedorganisaties

begeleiding vraagt van een therapeut. Toch kunnen cultureel-

hebben al initiatieven ontwikkeld voor deze ouderen, vaak in

erfgoedorganisaties ook bij deze oefening een belangrijke on-

samenwerking met een dienstencentrum of een woon- en

dersteunende rol spelen. Om het geheugen te stimuleren
werkt de therapeut vaak met een 'herinneringsdoos'. Aan de

zorgcentrum. Een waardevol project hoeft zelfs niet grootschalig te zijn. Enkele erfgoedorganisaties hebben bijvoor-

hand van voorwerpen of afbeeldingen in de doos kunnen de

beeld al in het plaatselijke dienstencentrum een fotopresen-

ouderen herinneringen ophalen aan hun verleden en anek-
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Om het herinneringsproces te stimuleren,
werkt reminiscentie vaak met triggers
(verhalenkoffer MAS). © MAS

dotes uitwisselen. In het verleden hebben erfgoedorganisaties
(cf. KADOC, Huis van Alijn, Erfgoedcel Antwerpen) al zo'n erfgoedkoffer samengesteld of er materiaal voor aangeleverd.
Een heel eigentijdse variant van de herinneringsdoos is de verhalentafel. Dit bijzondere meubelstuk, speciaal ontwikkeld
voor ouderen, biedt plaats aan zes gebruikers. Met knoppen en
aanraakbeeldschermen kan men er een ruime hoeveelheid
historische beelden selecteren. Door de combinatie van beelden geluidsfragmenten levert zo'n verhalentafel — meer dan
een herinneringsdoos — sterke triggers voor het ophalen van
herinneringen. In Nederland zijn al tientallen tafels verspreid.
In 2008 passeerde een verhalentafel ook langs enkele woonen zorgcentra in Vlaanderen. Allerlei beeld- en geluidsfragmenten moesten er herinneringen oproepen aan Expo '58.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de interviews en beeldfragmenten van het project Expo '58: Back to the future. 14

De verhalentafel heeft ook een sociaal doel: ze
stimuleert ouderen om herinneringen te delen.
© FE DOS

Ondanks haar waarde is er ook kritiek te leveren op de praktijk
van reminiscentie.' 5 De meeste therapeuten hebben een opleiding ergotherapie of maatschappelijk werk achter de rug en
zijn daarom niet altijd voldoende geschoold om herinneringen
te interpreteren binnen hun specifieke, historische context.
Bovendien borrelen herinneringen niet zo willekeurig op als
vaak wordt verondersteld. De ruimtelijke context van elke reminiscentiesessie, de persoonlijkheid, het geslacht en zelfs de
gezondheidstoestand van de overige deelnemers en de interviewer kunnen bepalen welke herinneringen naar boven komen en welke men wil delen. Als de ergotherapeut dit niet
voldoende beseft, kunnen problemen ontstaan bij het interpreteren en beoordelen van de herinneringen. Daarbij komt
nog dat de deelnemers niet altijd van tevoren weten wat er
precies met hun verhaal zal gebeuren. De meeste reminiscentiesessies verlopen erg ongedwongen, zodat slechts zelden
formele afspraken worden gemaakt. Zo is niet altijd duidelijk
of de persoonlijke getuigenissen tijdens zo'n sessie nadien
worden doorverteld aan verzorgers of familieleden.
Deze kanttekeningen doen geen afbreuk aan de waarde van
reminiscentie.Wel is het belangrijk dat men zich goed bewust
is van mogelijke valkuilen en knelpunten. Hiervoor zouden
reminiscentiewerkers kunnen terugvallen op inzichten en
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technieken uit de mondelinge geschiedenis. De werking en selectiviteit van het menselijke geheugen is daar een belangrijk
aandachtspunt, alsook hoe men herinneringen kan verzamelen, interpreteren en verwerken.1 6

INTERGENERATIONEEL WERKEN:
JONG VOOR OUD, OUD VOOR JONG
Door de vergrijzing en de ontgroening zijn de relaties tussen
generaties minder vanzelfsprekend en stabiel. Toch zijn zij,
voor de sociale samenhang en de toekomst van ons socialezekerheidssysteem, nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. Intergenerationele solidariteit staat dan ook hoog op de
agenda van vele nationale en internationale instanties. In Belgie heeft vooral de Koning Boudewijnstichting deze thematiek
onder de aandacht willen brengen, via allerlei conferenties,
rapporten en subsidieprogramma's.'7 Met succes trouwens.
Zowel in het onderwijs, de samenlevingsopbouw, jeugd- en
ouderenzorg wordt momenteel volop geexperimenteerd met
intergenerationeel werken.

tijdsgerelateerde classificaties als budere' en jongere' minder
dominant. Andere identiteitskenmerken zoals karakter, persoonlijke kennis, levenservaring en culturele achtergrond krijgen een even grote en, na verloop van tijd, zelfs een grotere rol.

TOT SLOT
Deze bijdrage geeft uiteraard slechts een heel beperkt overzicht van de mogelijkheden rond erfgoed en ouderen. Op dit
moment onderzoekt FARO welke kansen de vergrijzing nog
zoal biedt, welke methodes en voorbeeldpraktijken er voorhanden zijn en hoe het cultureel-erfgoedveld een aanbod kan
ontwikkelen dat optimaal inspeelt op de behoeften en verwachtingen van ouderen.
Dit najaar zal FARO met een eerste programma voor, over en
met ouderen naar buiten treden. Hou dus zeker de activiteitenkalender op www.faronet.be in de gaten.

Intergenerationeel werken slaat op het organiseren van activiteiten waarbij burgers van verschillende generaties in de
buurt, de wijk of het dorp met elkaar in contact komen om elkaar te helpen, voor elkaar te zorgen, gezamenlijke belangen
te realiseren of de dialoog aan te gaan over onderlinge conflicten.' 8 De meeste intergenerationele projecten focussen zich op
ouderen en kinderen/jongeren. De middengeneratie wordt
overgeslagen of blijkt heel moeilijk te bereiken.
Er zijn nog maar weinig erfgoedorganisaties die bewust bruggen willen slaan tussen generaties. Toch zijn ook hier volop
mogelijkheden. Want in het pleidooi voor intergenerationele
solidariteit is het een krachtig argument: ouderen kunnen nog
veel kennis, ervaringen en inzicht delen met jongere generaties. Het eenvoudige felt dat ouderen langer hebben geleefd
dan jongeren, maakt dat zij een langere periode kunnen overzien, competenties hebben opgebouwd en heel wat te vertellen hebben over het verleden en ons erfgoed.' 9
In Franstalig Belgie zijn al meerdere experimenten gevoerd die
een mooie illustratie zijn van het intelligente gebruik van kennis bij ouderen. De gepensioneerden van de Union Chretienne
bijvoorbeeld hebben de voorbije jaren diverse schoolklassen in
Doornik rondgeleid." Zij vertelden de kinderen over de ge-

Ouderen aan het werk met de objecten uit de verhalenkoffer. © MAS

schiedenis van de stad, de legenden, sagen, ambachten en ander immaterieel erfgoed. De verhalen van deze ouderen werden, aangevuld met de kennis en opzoekingen van de kinderen,
nadien verwerkt in een rondreizende interactieve tentoonstelling en een doeboekje.
De kracht van zo'n intergenerationeel project ligt vaak in zijn
persoonlijk en kleinschalig karakter. Concrete, individuele ontmoetingen doorbreken abstracte, stereotiepe beelden over
leeftijdsgroepen. Door dit persoonlijke contact worden leef-
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INTERGENERATIONALITEIT ONLINE
www.intergenerations.be
www.kbs-frb.be
www.age-exchange.org.uk
www.thetimecapsule.org.uk/TimeCapsule/index.htm
www.arohascotland.org

Gregory Vercauteren (°1978), doctor in de geschiedenis, is rinds januari 2009 stafmedewerker bij FARO. Hij verdiept zich in lokaal erfgoedbeleid (in het bijzonder
van convenanten), publieksgeschiedenis, vrijwilligersbeleid en de effecten van vergrijzing. Voordien werkte hij als projectmedewerker bij Heemkunde Vlaanderen
en daarvoor als wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven.
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--> Over de lange weg van de emancipatie van de strip

Begin juni opende onder grote internationale mediabelangstelling het Herge-museum in Louvain-la-Neuve. Het gebouw, ontworpen door de Franse sterarchitect Christian de Portzamparc,
is ingericht door de Nederlandse stripauteur Joost Swarte, bekend van zijn schijnbaar zeer eenvoudige, heldere iklare lijn'tekeningen.'Het museum maakt zich sterk dat het kan uitgroeien tot een van de grote toeristische trekkers van het land. En
naar alle waarschijnlijkheid wordt hun wens waarheid. Want
dat de geesteliike vader van 's lands bekendste stripheld nog
steeds de kassa doet rinkelen, kan nauwelijks verbazen. Tachtig
jaar na Kuifjes eerste verschijning in Le XXieme Siecle, Journal
catholique et national de doctrine et d'information, op to januari 7929 met Tintin au pays des Soviets, blijft Kuifje immers
over de tongen gaan. 2 Strips blijken, als vertegenwoordigers van
de cultuur van alledag, recent hun plaats in het erfgoed- en breder, in het cultuurlandschap, veroverd te hebben. Eind januari
van dit jaar brachten zeer uiteenlopende media kond van de
(nieuwe Vlaamse golf' als eregast op het belangrijkste Europese
stripfestival, het Festival International de la bande dessinee
d'Angouleme. 3 0ok de plannen van Vlaams cultuurminister Bert
Anciaux met Strip Turnhout als een belangrijke motor van het
stripbeleid kunnen in dat licht worden gezien. De plannen zijn
niet min — Turnhout moet op termijn de striphoofdstad van de
Benelux worden. 4 Brussel ten slotte laat zich evenmin onbetuigd, en profileert zich dit jaar met een reeks activiteiten als 'de
hoofdstad van het stripverhaal' Eind juni opende, schuin tegenover het Belgisch Stripcentrum, het Marc Sleen Museum. 5 Naast
al deze tijdelijke en structurele initiatieven duiken er ook een
aantal voor de erfgoedsector interessante initiatieven op.

sinds de jaren 1980—'90 kwam er, tegelijk met de ontdekking
en studie van de eigenheden van het medium, erkenning.
Strips werden plots beschouwd als een ineengeweven taal- en
grafisch universum, met een eigen syntax, grammatica en
conventies. 7 Algemeen wordt het ontstaan van de strip gesitueerd op het einde van de ige eeuw. Anders dan pakweg de fotografie of de film, was er niet zoiets als een technische revolutie, met duidelijke `prentendenten'. De wortels gaan terug naar
de vroege middeleeuwen. Reeds in de 13 e eeuw duiken er verluchtingen op met kadrering, tekstballonnen, bewegingslijntjes en het zogenaamde `decompositieproces' dat een beeld in
verschillende acties verdeelt. 8 Pas met de komst van de drukkunst — met aanvankelijk houtgravures en later kopergravures

EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE STRIP
De op dit moment opvallende aandacht voor strips kende
doorheen de tijd een langzame groei. Sinds de jaren `60 van de
vorige eeuw doken strips sporadisch op in kunstboeken, met
name over pop art, graffiti en `outsiders'. 6 Zowel grafisch als
inhoudelijk is er een enorme evolutie vast te stellen. 'Horror
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splatter', seksuele fantasieen, satire, politieke documentaire,
scabreuze undergroundverhalen van Robert Crumb en de
halsbrekende cyberpunk van Katsuhiro Otomo staan broederlijk naast de klassieke avonturenstrips a la Thorgal. Vooral

A Ra ke's Progress, 7 755, door William Hogarth (7697-7764)•

Deze gesofisticeerde, satirische prent, maakte deel uit van een verhaal
dat in een narratieve vertelling werd gebracht.
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The Yellow Kid, uit New York World, 7896. Dit figuurtje - een kaal, maf uitziend kaal kereltje, gekleed in een long
geel hemd - lag mee aan de basis van de dynamiek van het stripverhaal / de comic in de Amerikaanse kranten.
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De cover van Maus. Vertelling van een overlevende. In 1992
bekroond met de Pulitzer Prize. © Spiegelman — Oog & Blik

— werden tekeningen op grotere oplages mogelijk. De onderwerpen beperkten zich tot religieuze taferelen, of politiek geinspireerde scenes. Pas later, van het einde van de 18 e eeuw,
kwamen er spotprenten en karikaturen in beeld.Vanafi800 is
er in het Verenigd Koninkrijk zelf sprake van een `satire-industrie'. 9 Deze `comicals' werden door de overheid gezien als subversief, gevaarlijk voor de gevestigde orde en beledigend.
De echte 'start' van de strip wordt meestal gesitueerd in de
wedloop tussen de Amerikaanse krantenmagnaten Joseph Pulitzer en William Randolph Hearst. Pulitzer gaf met de publicatie van Richard F. Outca u Its At the circus in Hogan's Alley, beter
bekend als 'The Yellow Kid', in 1895 het startschot van een enorme dynamiek. Outcault maakte paginagrote, boordevolle platen met acties in een beeld vervat.'° Wanneer dat grote beeld
wordt `gedeconstrueerd' in afzonderlijke delen, is er sprake van
een strip." Eind 19e, begin 20 e eeuw, blijkt een cruciale periode
voor de ontwikkeling van het medium. Het is een tijd van grote
sociale, wetenschappelijke en technologische veranderingen.
Het lezerspubliek neemt hand over hand toe, onder meer
door het groeiende inkomen. Door de afwezigheid van censurerende instellingen is er een grote inhoudelijke vrijheid.
Strips gaan verder op het satirisch-komische elan. Wilhelm
Busch' strapatsen-duo 'Max and Moritz' krijgen talloze epigonen, waarvan 'The Katzenjammer Kids' van Rudolph Dirks allicht de bekendste zijn. 12
In Belgie loopt het allemaal niet zo'n vaart. De maatschappelijke apartheid die de verzuiling met zich meebrengt vanaf het
midden van de ige eeuw, wordt ook perfect weerspiegeld in de

flict), en zo meer. Nog andere auteurs verstripten canonwerken uit de literatuur, zoa Is Stephane Hueut (A la recherche du
temps perdu), Jacques Tardi (Reis naar het einde van de nacht)
Dick Matena (Kaas), enzovoort.

HET LOUVRE REVISITED

strips.' 3 De katholieke zuil beseft, beter dan wie ook, het potentieel van het nieuwe medium. Zo gaat Herge aan de slag bij
het katholieke Le Petit XXieme. Joseph Gilain, een van de founding fathers van Spirou, we rkte vanaf 1935 voor Le Croise, u itge-

In de erfgoedsector in Vlaanderen is het voorlopig nog wachten op een eerste initiatief dat strips op een verrassende ma-

geven door La Croisade des Enfants te Namen. Willy Vander-

Louvre, een van de grootste en meest prestigieuze Franse erfgoedinstellingen. In 2002 ging dat museum scheep met de
Franse uitgeverij Futuropolis. Het Louvre gaf vier stripauteurs

nier inzet in pakweg de publiekswerking of het vertoog over
de organisatie. 14 Bij onze zuiderburen komt die eer toe aan het

steen werkt vanaf 1945 voor de grote, katholieke, Antwerpse
krant De Nieuwe Standaard en Jef Nys laat Jommeke vanaf
1955 zijn eerste pasjes zetten in Kerk en Leven. Pas met de be-

carte blanche om te reflecteren over de instelling. De strips

langrijke, maatschappelijke veranderingen van de jaren 1960

werden voor een keer eens niet gepositioneerd als een `educa-

komt er ook ruimte voor een ander soort strips, die ook door
een ouder publiek kunnen worden gesmaakt.

tief glijmiddel', bedoeld om het museum op te leuken voor
kinderen.'s Gerenommeerde auteurs als Nicolas de Crecy,
Marc-Antoine Mathieu, Eric Liberge en Yslaire geven hun le-

En dan komt Maus.Art Spiegelman publiceert in 1986 het eerste deel van zijn `survivors tale', een persoonlijke geschiedenis

deze auteurs mag verwachten, geven ze een eigen, speelse en

van de lotgevallen van zijn (Pools-joodse) ouders die de depor-

onverwachte interpretatie aan topstukken en de sfeer van de

tatie naar Auschwitz overleefden. Het boek werd onderscheiden met de Pulitzer Prize. In Spiegelmans kielzog volgden an-

gebouwen.

dere auteurs die al even ernstige onderwerpen aansneden, als
cente) geschiedenis van Iran), Jacques Tardi (over de Eerste

De Crecy beet in 2005 met Periode glaciaire de spits af. In de
verre toekomst speelt Hulk, een genetisch gemanipuleerde
hond met een bijzondere reukzin, de hoofdrol bij een archeolo-

Wereldoorlog), Joe Sacco (over het Israelisch-Palestijnse con-

gische expeditie op het verloren ijscontinent Euro. Het gezel-

pakweg David B. (over epilepsie), Ma rjane Satra pi (over de (re-

zing van de collecties van het prestigieuze huis. Zoals je van

z
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ONDERTUSSEN, IN BRUSSEL
is het jaar van het stripverhaal in Brussel', met een
stoet aan activiteiten. Een aantal tentoonstellingen graaft
in het succesvolle verleden van de `Belgische school'.
2009

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie
Iiep tot 28 juni de tentoonstelling Het Belgisch Stripverhaal: een kruisbestuiving. Het zwaartepunt ligt op de verbanden tussen deze Belgische School en de grote stromingen in de strip op wereldschaal. Met origineel werk van
Winsor McCay (Little Nemo), Alex Raymond (Flash Gordon), Hugo Pratt (Corto Maltese), Willy Vandersteen (Suske en Wiske) en Edgar P. Jacobs (Blake & Mortimer).

De cover van Periode Glaciaire van Nicolas de Crecy.
Bemerk de verzonken gevel van het Louvre. © De Crecy — Futuropolis

schap waar Hulk deel van uitmaakt stuit in het pakijs op de
resten van het Louvre — een fris opstapje voor het betere gefilosofeer over de zin en betekenis van (schilder-)kunst en musea. Mathieu laat zijn protagonist het Louvre inspecteren en in
de labyrintische kelders verdwalen. Liberge kiest voor een
doofstomme punker die als nachtwaker stage in het museum
komt lopen. Wanneer deze even niet oplet, gaat de ziel van de
kunstwerken zijn eigen gangetje ... De reeks belicht een aantal
overbekende werken op een onverwacht frisse manier en slaat
overtuigend de brug tussen lezers en bezoekers.Wie neemt de
handschoen op in Vlaanderen?' 6

Expo Het Belgisch Stripverhaal: een kruisbestuiving:
Jean-Philippe Stassen is een allesbehalve gewone stripauteur.
Verhalen vertellen en tekenen is voor hem een vorm van
vastberaden engagement, wars van vrijblijvende verstrooiing.
Schop de mensen een geweten en begin die bewustwording eerst
en vooral bij jezelf; lijken zijn boeken tussen de regels door
mee to geven. Dat blijkt ook uit de keuze van zijn onderwerpen:
de Rwanda-genocide, de vluchtelingenproblematiek,
ontwikkelingssamenwerking, ... Delicate verhalen met diepgang,
getekend in een onmiskenbare stijI.© Stassen-Dupuis

Tussen 24 juni en 27 september wordt de samenwerking tussen Herge en WillyVandersteen in de tentoonstelling Het Brusselse epos van Willy Vandersteen ontleed. In 1948 is Willy Vandersteen een ster in Vlaanderen. Poppentheater Pats van Karel
Weyler speelde jarenlang tot in de kleinste gemeente en
maakte zo mee promotie voor de albums van Vandersteen.'?

Het Paleis voor Schone Kunsten belicht van 25 september tot
3 januari met Sexties: Crepax/Cuvelier/Forest/Peellaert het verhaal van de ontvoogding van de strip vanaf de jaren 196o. De
vier auteurs uit de titel van de tentoonstelling zijn vaandeldragers voor een generatie die zowel grafisch als inhoudelijk
de grenzen verlegden, zoals ook duidelijk blijkt uit de titel ...

Hij stelt echter vast dat de Franstalige markt moeilijk te veroveren is. Wanneer hij Raymond Leblanc, de oprichter van het
weekblad Kuifje, ontmoet, blijkt er muziek in hun samenwerking te zitten. Vandersteen maakt in die periode albums die
weleens als zijn allerbeste worden omschreven: De bronzen

sleutel, De groene splinter, Het Spaanse spook, De Tartaarse helm,
... De tentoonstelling vindt plaats in het Stadhuis van Brussel.

Expo Het Brusselse epos van Willy Vandersteen. Beeld uit het
emblematische 'Brusselse' album Het Spaanse spook waarin Brussel
en omstreken het decor is. Toen Willy Vandersteen aan de slag ging
voor het weekblad Kuifje (dat in de nagelnieuwe gebouwen van het
Brusselse Zuidstation kantoor hield, veranderde het profiel en het
uitzicht van de (volkse) personages. Lambik werd van loodgieter
getipgraded tot schermleraar, Wiske kreeg een 'permanent'
toegemeten en Suske ging zich bezighouden met atletiek en andere
nobele sporten. Tante Sidonia verdween compleet uit beeld.
De reeks werd dus aangepast volgens de sociale standaarden van
de lezers van Kuiffe. © Standaard Uitgeverij

Expo Sexties: Pravda. Midden in de jaren 196o putten stripauteurs
als Crepax, Cuvelier, Forest en Peellaert hun inspiratie uit o.a. de popart,
de (animatie)film (zoals de Yellow Submarine), muziek (rock, maar
ook de Franse yeye'), literatuur en fotografie. Met de `Sexties' wordt
door de blik van deze vier een beeld geschetst van de ontvoogding
van het medium strips en een tijd die in heel veel opzichten belangrijke
maatschappelijke veranderingen bracht. © Guy Peellaert

Alle info op www.brusselstrip.com .
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Vandersteen hield in de avonturen van zijn helden
de vinger aan de pols van de actualiteit. Maar nooit zonder
ironie, zoals blijkt uit Suskes schampere opmerking
bij het zien van de Vi. © Standaard Uitgeverij

Zie o.a.: www.brusselnieuws.be/artikels/cultuur/herge-la-neuve-museum-dat-in-brussel-had-moeten-staan.
2

We verwijzen naar de ideologische (her)lezingen van Herges albums, die geregeld het (wereld)nieuws halen. Zie o.a. de verslaggeving naar aanleiding van een
klacht over Kuifjes 'Afrikaanse avontuur' op de website van de BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/629467o.stm . Zie ook in eigen land: Joost LONCIN,
`Klacht voor racisme in "Kuifje in Congo —, De Standaard,8.8.2oo7 of, recenter, Marc REYNEBEAU,Herge alweer antisemiet', De Standaard, 4.12.2008.

3

De lijst persartikels en radio- en televisiereportages is schier eindeloos. Vermelden we echter de 'special' Strips in Vlaanderen',
(2009) 324, p.1-41 en Gerard ZEEGERS,De
pakte op 23 januari

2009

kunsttijdschrift Vlaanderen, 58

Nieuwe Vlaamse Golf — waar blijft de Nederlandse?', Zozolala (Amsterdam), (2009) 165, p.3-7. De Standaard der Letteren

uit met `De Vlaamse strip in de vitrine', eveneens een themanummer gewijd aan de Vlaamse delegatie op Angouleme. Ook de VRT be-

richtte over het festival, zie: www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/archief/2.1222/cultuur%2Ben%2Bmedia/1.458268.Vermelden we met stip de publicatie van Geert
Deweyers snapshot van die `nieuwe Vlaamse golf', Loslopend wild. Leuven, Oogachtend, 2009. Op de website van de uitgeverij lezen we:"Dat de nieuwe generatie
definitief komaf maakt met de Vlaamse klei waarin zovele van hun voorgangers bleven trappelen, wordt bier duidelijk.loslopend Wild' zet niet enkol een genre
op de kaart, dit book bepaalt ook mode datgene wat toekomstige lezers op hun menukaart zullen krijgen. Het is immers moeilijk om na het lezen van de verhalen
van doze veertien jonge talenten niet in hun verhalen geinteresseerd to raken." Zie: www.00gachtend.be of luister naar het interview met de auteur op Klara.be,
zie: www.klara.be/cm/klaraftio4-searcharticle?tags=the+call+of+the+wild&article=1.55185.
4

Zie: www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelld=881K46GB.

5

De volledige, officiele titel van het festival luidt: Brussels 2009 BD Comics Strip. Uit de promofolder:"Dat is een logische keuze voor een stad die tal van striptekenaars huisvest en waar de wieg van enkele legendes van de negende kunst stond: Herge (Kuifje), Franquin (Guust Flater) en Peyo (Smurfen) zijn allemaal Brusselaars. Bovendien is ook het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal in Brussel gevestigd, in een prachtig Art Nouveau huis. En in

2009

bestaat het trouwens 20

jaar." Zie ook: www.brusselstrip.com on ook de kadertekst in dit artikel. Zie: www.marc-sleen.be .
6

In het bestek van dit artikel gaan we niet in op de aloude vraag of strips al dan niet kunnen worden omschreven als`kunstfr.Vanouds word geargumenteerd dat de
strip een typische afgeleide is van massamedia, ergo commercieel on mikkond op de grootste gemene dolor. Zie o.a. Benoit MOUCHART & Francois RIvIERE, La dam-

nation d'Edgar P. Jacobs. Biographie. Paris, Seuil/Archimbaud, 2003, p. 267.
7

Roger SABIN, Comics, comix & graphic novels. A history of comic art. London/New York, Phaidon, 2003, p.8-9. Voor een uitstekende semiotische benadering van strips
en de stripgeschiedenis, zie: Harry MORGAN, Principes des litteratures dessinees. Angouleme, Editions de l'An

2,

2003. Eon korte, ideologische analyse van Batman

vinden we bij Dirk VAN BASTELAERE,‘Wie bewaakt de bewakers? Over propaganda, vigilantemotief en de transcendentale Batwet', DWB, (1996) 4, p.449-463.
8
9

Pascal LEFEVRE & Charles DiERicK,'Introduction', in: Forging a New Medium. The comic Strip in the 79th Century. Brussels, VUB University Press,1998, p.13.
Paul GRAvErr,`The Cartoonist's Progress: the Inventors of Comics in Great-Britain', in: Forging a new medium, op. cit., p.81-1o3.
De discussie over de origine en de start van strips is haast even oud als het medium zelf. Zie: www.historischestrips.be en de bijdrage van Thierry GROENSTEEN,
`Toppfer, the Originator of the Modern Comic Strip', in: ibidem, p.1o5-114. Voor een gedetailleerde genese van de strip in de Verenigde Staten, zie: David KUNZLF,
`Precursors in American Weeklies to the American Newspaper Comics Strip: A Long Gestation and a Transoceanic Cross-breeding', in: ibidem, p.157-185. Het bekende Frans-Belgische duo Francois Schuiten en Benoit Peeters herinnerde aan die Amerikaanse pioniersperiode door de publicatie van de reeks 'De Poorten naar
het mogelijk' in De Morgen. Zie: Roel DAENEN, `Tegen de vooruitgangsziekte. Schuiten en Peeters openen een nieuwe poort', Zozolala,143, augustus — september
2005, p.13-15.

11

Benoit PEETERS, Case, planche, recit. Comment lire une bande dessinee.Tournai, Casterman,1991, p. 9. Op www.historischestrips.be lijst men vier eigenschappen op
waaraan een work dient to voldoen vooraleer er sprake kan zijn van eon 'strip': (1) eon verhaal rond een centraal personage; (2) eon duidelijke pagina-indeling; (3)
het gebruik van een soort tekstballon en ten slotte (4) eon lineair, ontwikkelend verhaal. LEFEVRE en DIERIcK:"the juxtaposition of fixed (mostly drawn) pictures on a

support as a communicative act", op. cit., p.m
12 Voor een uitgebreiclere geschiedenis van de Amerikaanse strip zie het standaardwerk van David HADJU, The Ten-Cent Plague. The Great Comic-Book Scare and How

it Changed America. New York, Farrar, Straus and Giroux, 2008. Cf. www.faronet.be/blogs/roel-daenen/ten-cent-plague-great-comic-book-scare-and-how-it-changed-america.Vermelden we ook de fijne tentoonstelling Wilhelm Busch — Van karikatuur tot stripverhaal in het Musee Rops to Namen. Nog tot 3o augustus, zie:
www.museerops.be .
13 Charles DIERICK,'Het uitstalraam van de Verbeelding', in: Het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal [Fen werk onder leiding van Charles Dierick]. Tournai, La Renaissance du Livre/Dexia,

2000.

14 Er zijn uiteraard drie musea/centra die strips als core business hebben. Dat is het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal (zie www.stripmuseum.be ), het (Brusseise) Maison Autrique (zie www.autrique.be ) en het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum to Kalmthout (zie www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/musea/
suskeen wiskekinde).
15

Toon DOHMEN,`Collectiepresentatie in stripvorm', in: Museumvisie, i (2009), p.55-57.

16 Op andere terreinen is men druk aan het experimenteren met het strippotentieel.Verwijzen we o.a. naar het programme van de recentste 'Dag van de Literatuureduactie', zie www.dagvandeliteratuureducatie.be . Een van de sprekers was Jan Cu mps, medeauteur van Loot ze strips lezen! lnformatie en suggesties voor school,

thuis en bibliotheek. Leuven, Acco, 2007. Of nog, een overzicht van 'de oudheid in strips': www.arts.kuleuven.be/ALO/klassieke/docs/strips.pdf.
17

Zie: www.hetfirmament.be .

heuristiek 1 Marc Jacobs

--> Een aanvullende Franse piste voor erfgoedbemiddelaars
De voorbije jaren is het zoeken naar wetenschappelijke literatuur sterk veranderd. Met de doorbraak van het internet en
OPACs, de openbaar toegankelijke elektronische catalogi van bibliotheken (die niet alleen toelaten te zoeken op auteursnaam
maar ook op woorden in de titel) — en al helemaal met de combinatie van beide 1CT-instrumenten — is er de afgelopen vijftien
jaar een verschuiving opgetreden ten voordele van niet vanuit
academische luilekkerlanden opererende onderzoekers, inclusief
vrijwilligers.
Voorheen had men in situ (en met de juiste bibliotheekkaart)
toegang nodig tot de fichebakken, tot peperdure, gedrukte, al
dan niet lopende' bibliografieen en bijbehorende gespecialiseerde bibliotheken, die vooral in (de rijkere) universitaire instellingen en onderzoeksinstituten te vinden waren. Je moest
niet alleen ter plaatse gaan, maar er ook veel tijd kunnen spenderen en verliezen.
Sinds het einde van de jaren 1990 kwamen steeds meer van de
ontsluitingsinstrumenten van boekencollecties — op het niveau van auteursnamen, titels en categorisering — online. De
catalografie had een enorme stap gezet. Diverse projecten van
retrocatalografie maakten de titels toegankelijker. Bovendien
werden in vele landen projecten opgezet om boeken te digitaliseren, waarbij databanken zoals die met de goed gekozen
naam Gutenberg (www.gutenberg.org ) de leiding namen. De
massale digitalisering via Google (zie www.books.google.com )
is maar een van de grote voorbeelden. Vele studenten en
wetenschappers gebruiken, net als u, gewoon google.com of
google.be en weten even snel de weg te vinden naar wikipedia.org . Ze maken eveneens gebruik van de Google-instrumenten voor gevorderden, zoals www.books.google.com en http://
scholar.google.be . Daarmee kom je namelijk al een heel eind.

sommige exacte wetenschappen, een grondige verschuiving
voorgedaan van wat je moest volgen en produceren, van boeken richting tijdschriftenartikelen. De sleutel voor academisch
succes ligt momenteel vooral in de ISI Web of Science. De toegang is echter, als men dit via legale weg wil doen, strikt beperkt tot studenten en wetenschappelijk personeel, actoren
binnen het systeem. Zij kunnen via VPN-toegang ook van thuis
uit werken. Gewone stervelingen kunnen dit nog niet. U kan
het ook (nog) niet in uw lokale bibliotheek raadplegen. Een van
de sluipende of dreigende effecten is wel dat het referentiekader beperkt kan worden tot wat in de Web of Science en de
daaraan verbonden databanken aanwezig en doorgaans vlot
downloadbaar is. Dit moet immers meestal niet meer interbibl iotheca i r worden aangevraagd of, zoals vroeger, gefotokopieerd worden, maar kan eenvoudig als pdf worden gedownload. In dit nieuwe academische luilekkerland komen die
artikelen dan als gebraden kippetjes toegevlogen: dat is fantastisch. Het is ook een competitief voordeel en een onderdeel
van een uitsluitingsmechanisme voor niet aan universiteiten
verbonden of niet-kapitaalkrachtige onderzoekers, die wel
kunnen proberen gebraden kippetjes in het systeem te stuwen, maar die er moeilijker aan geraken of daarvoor meer inspanningen moeten doen. Wie weet wordt, door een slim en
levenslang en levensbreed wetenschapsbeleid, de toegang tot
de Web of Science breder open gewrikt.
Door de sterke orientatie op Web of Science kan er wel een
groeiende bias optreden in de academische kennisproductie
en -legitimatie. Een stuk van wat er gepubliceerd wordt, dus
van de realiteit, ontsnapt aan dit grote visnet, en dan hebben
we het niet alleen over de zogenaamde grijze literatuur in lokale of regionale tijdschriften die niet online worden aangebo-

Over hoe je dat moet gebruiken, daarover kan in een andere

den (of nog niet gescand zijn en als pdf terugkeren). Dit geldt
vooral voor bijdragen in andere talen dan het Engels, zelfs het

bijdrage worden uitgeweid.

Spaans of het Frans, laat staan het Nederlands.

Maar er is ook de ISI Web of Science. De citation index is naast
een in origine bibliometrisch en wetenschapssociologisch in-

Gelukkig zijn er bewuste tegenbewegingen, die al dan niet om

een belangrijke sleutel voor kennisproductie. Voor professio-

cultuurpolitieke redenen worden opgezet. Het grote voordeel
is dat die systemen en de content (euh ... inhoud of le contenu)

neel gebruik, en daarmee wordt vooral het `post-Ma' (na mas-

ervan doorgaans (vaak om cultuurpolitieke redenen) gewoon

terniveau) bedoeld, is er nu een ander mechanisme geIntrodu-

gratis worden aangeboden of kunnen worden gemobiliseerd.

strument toch ook vooral een interessant zoekinstrument en

ceerd. De voorbije jaren heeft zich, grotendeels onder invloed

Publicaties in het Frans bijvoorbeeld ... zoals op de hiernavol-

van de noodzakelijk zeer kort op de bal spelende medische en

gende websites.

web.recensie
PERSEE: PORTAIL DE REVUES EN
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

www.persee.fr
Als u per se niet wil negeren welke interessante wetenschappelijke artikelen er in het Frans verschUnen of de voorbije eeuw

Persee is een belangrijke portaalsite om artikelen niet alleen
te zoeken, maar ook direct gratis als pdf of te drukken of of te
halen (download). Het wordt u zo gemakkelijk gemaakt dat u
eigenlijk geen legitieme reden meer hebt om die schatkamer
of stroom van wetenschappelijke productie links te laten liggen.
Het gaat hier om tijdschriften in de mens- en de sociale wetenschappen in Frankrijk en bij uitbreiding de francofonie
(Quebec, Franssprekend Belgie, Zwitserland, ...). Naast het, vaak
met een decalage van twee jaar (om de tijdschriften een
commerciele kans te laten), aanbieden van recente productie,
worden de oudere jaargangen ook systematisch gedigitaliseerd en aangeboden. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld dat in de geschiedschrijving in Belgie decennialang een
significante invloed heeft gehad, is hierte vinden, meerbepaald
Annales. Histoire, Sciences sociales. Het tijdschrift werd door
Marc Bloch en Lucien Febvre gesticht in 1929 onder de naam
Annales. Economies, Societes, Civilisations en gaf aanleiding tot
het spreken in termen van 'de Annales'-school (`-scholen'

verschenen zijn

eigenlijk). Zowel op theoretisch, methodologisch als thematisch vlak, maar ook omdat er diverse baanbrekende
artikelen over de Lage Landen in verschenen zijn, is het
onmisbaar. Vanaf 1929 vindt u momenteel alle artikelen in alle
jaargangen tot en met 2002; alleen de meest recente
jaargangen worden aangeboden via www.cairn.info (daarom
riep_

„,.,„.,
P. „

Patrimoine industrial et patrimoine etlmologique : Taira culturelle septentrionale (nord de la FranceBelgique)

raad ik hier aan drie a vier sites te combineren) en via de
uitgeverssite www.editions.ehessfr/revues/annales-histoiresciences-sociales. Ook een heemkundige of een niet aan een
universiteit florerende onderzoeker of erfgoedwerker heeft
voortaan geen excuus meer om er de sleutelwoorden van het
eigen onderzoek niet als jachthonden door te drijven. Universitair ingebedde academici a fortiori.
De dragers van het, door de Franse overheid ondersteunde,
project zijn een interuniversitair samenwerkingsverband rond
Universite Lumiere Lyon 2. Zoals het tegenwoordig hoort, is
heel het platform gebouwd volgens Open Source. Het is niet
alleen een waardevol bibliografisch instrument dat toelaat op
titels te zoeken en bibliografieen te genereren. U kan ook
zoeken op trefwoorden in de gescande teksten zelf. Door de
intern gerichte dynamiek van de Franse citeer- en onderzoeksgemeenschappen kan u de debatten vrij vlot volgen. Het is een
heel krachtige stimulans om enig weerwerk te bieden tegen
de oprukkende monsterspin van de Web of Science, waaraan
de academische wereld (in de Lage en hogere landen) als een
Faust zijn polyglotte ziel lijkt te verkopen (zie ook de inleiding
op deze tekst hiervoor).

CAIRN.INFO

I CHERCHER, REPERER, AVANCER

www.cairn.info
Een aanverwante en in cornbinatie te gebruiken web-

Universiteit Laval (in de stad Quebec) en de Universite du
Quebec te Montreal. Al meer dan zestig tijdschriften worden in 2009 online aangeboden. Helemaal mooi is dat er
tegenwoordig een brug is gemaakt met Persee, zodanig dat u
in uw zoektochten in beide databanken tegelijkertijd aan het
zoeken bent.Verder lijkt dit platform in Canada ook te kunnen
worden uitgebouwd tot een soort repository of e-depot, een
plek om verhandelingen aan te bieden en ook enkele recente

site is opgestart door vier
uitgeverijen in Belgie en
Frankrijk: Belin, De Boeck, La

wetenschappelijke bundels online te brengen.

Decouverte en Eres. Verder
zijn er in het kader van publiek-private samenwerking

GALLICA

http://gallica.bnf.fr

diverse partners betrokken, waarbij vooral een spin-off van de
universiteit van Luik, Gesva I, opva It. Oudere of in perseelr nog

En neem uiteraard altijd
het huis van vertrouwen
mee in uw heuristische de-

ontbrekende jaargangen kunnen worden doorzocht en geconsulteerd; nieuwe bijdragen uit de voorbije twee jaren worden
gesignaleerd. Handig is de mogelijkheid om al surfend een bibliografie aan te maken, die kan worden geprint, bewaard of

marches, voor oudere (vooral ige-eeuwse en oudere)
periodieke publicaties en
andere Franse literatuur,
het onvolprezen http://gal-

verzonden. Verder zijn ook talloze artikelen gewoon te bewaren: de Annales met een decalage van vier jaar bijvoorbeeld,
net als bijvoorbeeld Ethnologie francaise of Geneses (met drie
jaar vertraging: u kan de lopende jaargangen van deze tijdschriften overigens ook in de FARO-bibliotheek raadplegen).
Het is, als we even de Fanse focus verbreden, steeds nuttig
om bij websites van academische en andere uitgeverijen de
favoriete tijdschriften te identificeren en die te volgen. Een
goede ingang bij de zoektocht naar artikelen (tenzij u Web of
Science of andere Sesam-open-u-toegangen heeft) op de
grootste sites van uitgeverijen — vooral voor Engelstalige
tijdschriften — is momenteel, anno 2009, www.ojose.com .
En uiteraard www.books.google.com en scholar.google.be .

ERUDIT

I

PROMOUVOIR ET DIFFUSER LA RECHERCHE

www.erudit.org

lica.bnf.fr. De website is een
poging om de oude fondsen uit het Ancien Regime, de ige (en
steeds meer ook de 20 e en zelfs 21 e ) eeuw van de Bibliotheque
nationale digitaal beschikbaar te stellen voor iedereen. Wierook, bravosalvo's en loftrompretten zijn hier van toepassing.
Deze website gaat natuurlijk \reel, \feel ruimer dan alleen maar
tijdschriften, maar als aanvulling op de hierboven aangehaalde werkinstrumenten is het voor elke onderzoeker of erfgoedwerker die de erudiete deugden ook in het Frans wil cultiveren,
een absolute aanrader. Ook hier kan men zoeken per trefwoord
in de pdfs en kan men hele boeken, reeksen jaargangen van
oude kranten of tijdschriften afhalen, afdrukken of consulteren. Ook deze site is een must voor wie in Vlaanderen, Belgie en
elders met (kunst-)historisch, volkskundig en ander onderzoek
bezig is. lk kan alleen maar aanraden om er uw zoektermen op

Bijzonder interessant in een

los te laten: u zal (hopelijk) verbaasd zijn van wat er ondertus-

aanverwante site is de ont-

sen al online beschikbaar is: meer dan 85o.000 boeken en tijdschriften als pdf, waarvan bijna 25o.000 ook in tekstvorm. Ook

sluiting van de bloeiende
productie in Quebec, die
ook om taalpolitieke redenen, en met de Amerikaan-

al allemaal gratis. Probeer ook eens het woord `patrimoine culturel' uit: dan komt u zowel uit op tientallen volumes van het

se academische en Engels-

ir-eeuwse Le journal des scavans waar het woord patrimoine
in voorkomt als op een prachtige reeks recente publica-

talige netwerken nog meer

ties over cultureel-erfgoedbeleid in Frankrijk via La docu-

in hun nek, bijzondere inspanningen leveren. Gelukkig opteert men ook daar voor het

mentation francaise.
L'empire 'strikes back' en wij kunnen er, als u de binnenwegen

zoveel mogelijk delen van kennis en niet voor het tot koop-

leert kennen, van profiteren. Doen! Bonne chance!

waar maken of tot universitair uitsluitingssysteem maken
van deze kennisinstrumenten. Erudit is een interuniversitair
samenwerkingsverband tussen de Universite de Montreal, de

RECENSIES: MARC JACOBS

Nieuwe publicatie
-->

Bij-buurten op het Kiel

ANNEMIE MORBEE, RIK PINXTEN & GHISLAIN VERSTRAETE
BIJ-BUURTEN OP HET KIEL. EEN BUNDELING VAN DRIE JAAR
ONSCHATBARE ERVARING
Antwerpen/Brussel, Middelheimmuseum/FARO Uitgeverij, 2009
ISBN 978-90-8992-005-8
Deze eindpublicatie is een resumerende bundeling van teksten
bij het driejarige project Bij buurten op het Kiel (2006-2009),
waarvoor het Middelheimmuseum een samenwerking is
aangegaan met de Veerman, een organisatie die diverse
sectoren met elkaar wil verbinden, met de kunsten als centraal
gegeven. Het boek getuigt van drie jaar onschatbare ervaringen die het Middelheimmuseum samen met tal van partners
hierbij opgedaan heeft en die ze graag willen communiceren
naar en delen met professionals en geInteresseerden. Met Bijbuurten op het Kiel wil het Middelheimmuseum zijn rol als
-

bemiddelaar tussen beeld en toeschouwer verder uitdiepen
door een intensieve samenwerking aan te gaan met het Kiel.
Bij buurten bevat zowel teksten over de ontstaansgeschiedenis
en de filosofie van het gelijknamige project, als een verslaggeving over de verschillende deelprojecten. Praktische informatie over financien, tijdsinvestering, do's en don'ts komen
er prominent in aan bod. Ten slotte bekijken experts in hun
-

bijdragen de positie en het belang van het project vanuit een
cultuursociologisch perspectief.
Met deze publicatie wil FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het cultureel-erfgoedveld ondersteunen en stimuleren. Onder de imprint FARO Uitgeverij attenderen we op de
groeiende tendensen tot outreach en communityvorming vanuit erfgoedinstellingen zoals musea. Deze publicatie is een
smaakmaker en een wegwijzer voor iedereen die met zijn of
haar erfgoedorganisatie naar verankering en inbedding in de
loka le context streeft.

SPECIAAL AAN BOD VOOR FARO-ABON N EES
Abonnees van faro I tijdschrift over cultureel erfgoed kunnen
deze publicatie (incl. fotoboek!) bestellen aan € 13 i.p.v. € 15
(excl. € 2,65 verzendkosten) bij het Middelheimmuseum. Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer
733-0083138-39 met vermelding 'fa ro-a bonnee' en `Bij-buurten
MID' t.a.v. Musea en Erfgoed Antwerpen vzw.
Voor meer informatie:T o3 827 15 34
of middelheimmuseum@stad.antwerpen.be .

de laatste blik I Birgit Geudens

Speelkaarten in de strijd om het
behoud va n cu Itu reel erfgoed
Tijdens de Golfoorlogen hebben de Amerikanen verschillende
speelkaarten ontwikkeld, bijvoorbeeld over 'Heritage Resource

Preservation'. Deze kaarten waren bedoeld om de Amerikaanse
soldaten het belang van het cultureel erfgoed in de gebieden
waar ze opereerden, onder de aandacht te brengen. Op de
speelkaarten staan foto's van voornamelijk materieel erfgoed
en motiverende teksten als: "The main goal of archeology is to

understand the past - your past" en "Ancient walls of mud brick
are easily damaged".
Daarop besliste de Erfgoedinspectie van Nederland samen
met de ministeries van Defensie en OCW en de Nationale
UNESCO-commissie ervoor te zorgen dat vanaf dit voorjaar

ook Nederlandse soldaten op buitenlandse missie dergelijke
speelkaarten tot hun beschikking krijgen. Men hecht hier vanuit de overheid belang aan omdat de training die Nederlandse
(en bij uitbreiding andere) militairen voor een uitzending krijgen op het vlak van cuituur en cultureel erfgoed totnogtoe
voornamelijk gericht was op het omgaan met de lokale bevolking. Het is begrijpelijk dat tijdens de voorbereidingstijd van
de militairen hier de meeste aandacht naar uitgaat, maar ook
een gemiste kans omdat de militairen in deze gebieden vaak
met cultureel erfgoed te maken krijgen, dat ze al of niet als
dusdanig herkennen. De Nederlandse speelkaarten kunnen nu
zonder al te veel inspanning de waarde van het erfgoed bij de
militairen — letterlijk en figuurlijk — op de kaart zetten.

0...foonwotifsch.
...twtolyer iTtO

De nadruk van de Amerikaanse speelkaarten ligt voornamelijk
op de situatie in Irak en Afghanistan, de Nederlandse speelkaarten benadrukken uiteraard de Nederlandse situatie,waarbij het internationale aspect niet uit het oog wordt verloren.
Zo worden op de Nederlandse set (met overigens een Engelse
tekst vanwege het internationale karakter van de uitzendingen) niet alleen de Nachtwacht en de Grondwet van 1814 afge-

beeld, maar ook de molens in Kinderdijk en het Binnenhof met
het Mauritshuis, naast een keurig geordend Nederlands archief, Nederlandse fossielen en een getijdenboek uit het Catharijneconvent. De nadruk ligt echter op archeologische voorwerpen en monumenten, zowel nationaal als internationaal.
De speelkaarten zijn niet commercieel verkrijgbaar.

*

Bron: Website Erfgoedinspectie, www.erfgoedinspectie.n1
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--> De opleiding van museumprofessionals in Ouebec ... en in
Vlaanderen?
Vanaf 7 oktober 2009 opent FARO het debat over de uitbouw
van een gevarieerd onderwijsaanbod voor competente erfgoedwerkers. Het reflectietraject `Erfgoedgeleerden?' belicht verschillende aspecten van de relatie tussen competenties, onderwijs en
de cultureel-erfgoedsector. Telkens komen zowel vertegenwoordigers uit het onderwijs als ervaringsdeskundigen aan het
woord. De reeks goat van start met een colloquium over museologie. In deze bijdrage verkennen we alvast het terrein.
Deze bijdrage is opgebouwd uit drie delen. Eerst schetsen we de
contouren van het Vlaamse hogeronderwijslandschap en formuleren we een aantal strategische vragen voor de verdere uitbouw van het aanbod. Daarna gaan we dieper in op een buitenlands voorbeeld en geven we het woord aan professor Philippe
Dube van de Universite Laval (Ouebec), die toelichting geeft bij
de keuzes die zijn instelling maakte. Tot slot geeft professor Joost
Vander Auwera (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
Belgie en UGent) zijn visie op de toekomst van de opleiding museologie in Vlaanderen.

MOGELIJKHEDEN VOOR OPLEIDINGEN MUSEOLOGIE IN
VLAANDEREN
Het Cultureel-erfgoeddecreet zet sterk in op een verdere professionalisering van de erfgoedsector. Bijzondere aandacht
gaat daarbij naar het ontwikkelen van expertise in gespecialiseerde domeinen, zoals de museologie. Op dit moment bestaat er in Vlaanderen echter geen aparte opleiding museologie. Studenten kunnen kennismaken met de museumkunde
via beperkte optievakken in de opleiding Kunstwetenschappen. Daarnaast startte recent de opleiding tot museumgids in
het hoger beroepsonderwijs.'

Als we er even van uitgaan dat een meer gespecialiseerde opleiding museologie ook wenselijk is in Vlaanderen, moeten we
ons afvragen hoe deze opleiding zou moeten worden georganiseerd? Welke strategische vragen zijn daarbij van belang?
Om de reflectie hierover gefundeerd te kunnen voeren, is het
nuttig even de context te schetsen van de organisatie van ons
hoger onderwijs.
Kort door de bocht kunnen we spreken van drie niveaus waarop een opleiding museologie zich zou kunnen positioneren. De
opleidingen in het Hoger beroepsonderwijs (HBO5) duren
maximaal twee jaar en zijn bijzonder praktijkgericht. De professionele bacheloropleidingen lopen over drie jaar en hechten naast een wetenschappelijke basis veel belang aan de toepassing van vaardigheden in de beroepspraktijk. De
academische bachelor en master duren samen minstens vier
jaar en zijn wetenschappelijk sterker onderbouwd en meer op
onderzoek en reflectie gericht. Schakel- en voorbereidingsprogramma's maken vlotte overstappen tussen de verschillende
programma's mogelijk. Een breed spectrum aan aanvullende
opleidingen (postgraduaten en master-na-masters) vult dit
plaatje verder aan.
Maar hoe verhouden deze opleidingen zich tot de beroepspraktijk? Om de brug tussen opleiding en professionele praktijk te versterken, keurde het Vlaams Parlement op

22 april
het decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur goed.
Centraal in deze tekst staat de formulering van competenties:
van kennis, vaardigheden en ervaring. Het is daarbij uiteraard
de bedoeling dat studenten worden opgeleid tot die competenties waar het werkveld naar vraagt (zie kadertekst).
2009

In de praktijk hebben museummedewerkers een heel diverse
achtergrond qua opleiding en moeten zij het vak dus vooral
vanuit de praktijk leren. In het buitenland organiseren instel-

VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR EN LINK BEROEPSCOMPETENTIEPROFIELEN EN OPLEIDINGEN

lingen voor hoger onderwijs wel verschillende soorten opleidingstrajecten voor museumprofessionals. De tendens is om

Het Vlaams Parlement keurde op 22 april 2oo9 een
Decreet betreffende de kwalificatiestructuur goed. 2 Deze

te opteren voor een opleiding die op een bepaalde specialisatie volgt. Hierbij kiest men er in sommige gevallen voor om

ties op een eenduidige manier ordent. Hiervoor onder-

kwalificatiestructuur is een referentiekader dat kwalifica-

museumkunde in te bedden in een meer algemene stroom

scheidt men acht niveaus van competenties met een

van erfgoedstudies. In Nederland, Duitsland en in het Verenigd

toenemende mate van kennis, autonomie en verantwoor-

Koninkrijk bestaan er ook specifieke bacheloropleidingen die

delijkheid. De acht Vlaamse niveaus zijn verbonden met

het middenkader in musea vormen en minder academisch ge-

het EOF (European Qualification Framework), zodat inter-

richt zijn.

nationaal dezelfde niveaus zullen gelden.3

5
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- lnrichting van de tentoonstelling Rubens. Een genie aan het
werk (Brussel, Koninklijke Museavoor Schone Kunsten van Belgie,
14.o9.2oo7-27.o7.2oo8).© Freya Maes

Kwalificaties zijn afgeronde en ingeschaalde gehelen van
competenties en bestaan uit een competentieprofiel dat
een plaats heeft gekregen op een van de acht niveaus. In
de Vlaamse kwalificatiestructuur is plaats voor twee soorten kwalificaties:
• beroepskwalificaties: afgeronde en ingeschaalde gehelen van competenties waarmee een beroep kan worden
uitgeoefend, gebaseerd op een beroepscompetentieprofiel (of een competentieprofiel voor vrijwilligers);
• onderwijskwalificaties: afgeronde en ingeschaalde
gehelen van competenties die noodzakelijk zijn om
maatschappelijk te functioneren en te participeren,
waarmee verdere studies in het secundair of hoger
onderwijs kunnen worden aangevat of waarmee
beroepsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend. Deze
kwalificaties berusten op opleidingsprofielen die de
leerresultaten of de verworven competenties aan het
einde van de opleiding samenbrengen.
Zowel beroepskwalificaties als onderwijskwalificaties
worden dus ingeschaald volgens acht niveaus. Door dezelfde niveaus te gebruiken, wordt een eenduidige cornmunicatie tussen het werkveld en het onderwijs mogelijk.
Het werkveld kan in competentieprofielen duidelijk maken welk niveau van medewerkers verwacht wordt. Het

Het LAM1C-team met centraal vooraan Philippe Dube.

ties van de museummedewerkers.Welke kennis en vaardigheden zou een goede museummedewerker moeten verwerven?
Op welke niveaus zijn er mensen nodig? Is er bijvoorbeeld
vooral nood aan een vorming voor een middenkader of is een
gespecialiseerde vorming noodzakelijk?
Na de formulering van de competenties van de verschillende
profielen die de museumsector nodig heeft, kunnen deze profielen ingeschaald worden. Hierbij bepaalt men het niveau dat
de student zou moeten behalen (hoger beroepsonderwijs, bachelorniveau, masterniveau). Deze niveaubepaling is het uitgangspunt voor een aantal specifieke vragen, zoals:
Kunnen deze competenties in een specifieke opleiding
verworven worden? Of bieden de bestaande opleidingen
een voldoende basis?
Op hoeveel tijd kunnen de competenties worden verwor-

onderwijs geeft aan naar welk niveau zij studenten opleiden.Toegepast op het hogeronderwijslandschap in Vlaanderen levert dat het volgende beeld op:

NIVEAU

ONDERWIJSKWALIFICATIE

ven? Is het noodzakelijk een initiele (en dus gesubsidieerde)
bachelor of masteropleiding te starten, of opteert men voor
een kortere aanvullende opleiding (postgraduaat, ba-na-ba,

5
6

Graduaat (HB05)
Bachelor
Master

ma-na-ma) die niet subsidieerbaar is?
Welke vooropleiding verwacht men van de studenten?
Moeten zij reeds een bepaald diploma hebben verworven?

Doctor

Bij een ma-na-ma vraagt men bijvoorbeeld dat studenten
al een initiele master hebben doorlopen

7
8

•
Een belangrijk gevoig van de Vlaamse kwalificatiestructuur is
de expliciete koppeling van beroepscompetentieprofielen aan
opleidingsprofielen. Of, met andere woorden, in de toekomst
wordt een beroepscompetentieprofiel een onmisbaar element
in het aanvraagdossier voor een nieuwe opleiding. Het agentschap Kunsten en Erfgoed bereidt daarom, in samenwerking
met het steunpunt, een traject voor rond het professionaliseren van het cultureel-erfgoedveld, waarbij het opstellen van

•

Opteren we voor een brede "erfgoed"-opleiding, met een
afstudeerrichting museologie, of is het beter een aparte
opleiding te organiseren?
Is Vlaanderen groot genoeg voor een dergelijke opleiding?
Of is het interessanter een internationale samenwerking
op te zoeken?

Hou er ten slotte rekening mee dat het hoger onderwijs momenteel een rationalisatie doormaakt en er geen grote speel-

beroepscompetentieprofielen een belangrijk instrument zal

ruimte bestaat om nieuwe opleidingen op bachelor- en mas-

zijn.

terniveau aan te vragen. Het uitwerken van een goed
doordacht en stevig onderbouwd dossier is met andere woor-

De eerste stap in het denkproces over de toekomst van de museologie is dan ook de formulering van de beroepscompeten-

den een onmisbare troef om de dialoog met het hoger onderwijs aan te gaan.

MUSEOLOGIE IN CANADA:
INTERVIEW MET PHILIPPE DUBE

umlandschap waaide. Deze twee evoluties schiepen een
positief klimaat voor de organisatie van een nieuwe opleiding

Internationaal worden reeds enkele decennia zowel meer theoretische als praktische opleidingen in de museologie aangeboden. Welke strategische keuzes heeft men daar gemaakt? Hoe
zijn deze opleidingen van start gegaan? Wat zijn hun doelstellingen en hoe is hun studentenpubliek samengesteld? Bij wijze
van voorbeeld staken we ons licht op bij de Canadese professor
Philippe Dube van de Universite Laval (Quebec) (zie kadertekst).
Tijdens ons gesprek blikte hij terug op het opstarten van de opleiding museologie aan zijn universiteit en lichtte hij de onderwijsvisie van de opleiding toe. Bovendien schetste hij interessante perspectieven voor de toekomstige digitate ontwikkelingen
in de museologie.

museologie. Rond de jaren '90 werden veel musea in de provincie Quebec, en in het bijzonder in de provinciehoofdstad

VLAANDEREN EN OUEBEC

Quebec, vernieuwd en geactualiseerd. De Universite Laval
speelde actief in op de nood aan professionalisering in het
veld en richtte een Diplome d'Etudes Superieures Specialisees en

museologie (D.E.S.S.) op. We kozen voor een aanvullende opleiding, toegankelijk voor studenten met een academisch bachelordiploma. Het werd een master 1, een sterk op het werkveld gerichte opleiding."

CULTURELE IDENTITEIT IN OUEBEC
De bewustwording van de culturele identiteit in Quebec,
die zich vanaf de jaren 196o Iangzaamaan manifesteerde,
noemt men ook de Revolution tranquille of sti I le revolutie. 6

In het kader van de culturele uitwisseling met Quebec die
de Vlaamse Regering ondersteunt, heeft FARO. Vlaams
steunpunt voor cultureel erfgoed twee samenwerkingstrajecten opgezet met een netwerk van leerstoelen museologie in Quebec. De spilfiguur hiervan is professor Philippe Dube. Een project focust op het ontwikkelen van
praktijkondersteunende technologie voor musea en een
project op het onderzoeken van de mogelijkheden van hogere opleidingen en onderzoek in de museologie in Vlaanderen en Quebec.
De Universite Laval is de oudste Franstalige universiteit
van Noord-Amerika. Haar geschiedenis gaat terug tot de

Indezpriokg vnceQub rimvoegdheid, wat resulteerde in specifieke instellingen op
economisch, politiek, sociaal en educatief vlak. Grote investeringen in het onderwijs en de museumsector waren
eveneens hiervan een gevolg. Waar er voordien werd gesproken over de cultureel-lingulstische groep, de `France
Canadezen', ontwikkelde zich meer en meer het concept
van de Quebecois als een aparte natie, gedefinieerd door
het territorium en zijn instellingen. 7 De Quebecois zelf
gaan prat op het kosmopolitisch karakter van de
provincie, met een grote openheid naar de buitenwereld
toe.'

stichting van het seminarie van Quebec in 1663. In 1852
werd met de steun van dit seminarie de universiteit gesticht. Vandaag telt Laval 44.00o studenten die een van

Waarom kozen jullie voor een aanvullende opleiding (Diplome)
en welke vooropleidingen hebben jullie studenten genoten?

de vierhonderd studieprogramma's volgen. De universiteit draagt internationalisering hoog in het vaandel en

Philippe Dube: "Aan de Universite Laval werd de museologie-

verwelkomt jaarlijks ongeveer 4.00o internationale studenten uit -no landen. 5

opleiding opgericht vanuit het Departement geschiedenis,
waar alle historische wetenschappen worden onderwezen:
geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis, archivistiek en
etnologie. Deze disciplines bestaan uit een bachelor- en mas-

De Universite Laval heeft een traditie in museumstudies.
Wanneer en in welk klimaat werd de opleiding museologie
opgericht?

terniveau. Museologie kan men enkel volgen als een aanvul-

Philippe Dube: "Vanaf de late jaren 1980 groeide er een be-

de professionele museumwereld.We vinden het belangrijk dat

wustzijn in de provincie Quebec dat de Franstalige gemeen-

de studenten gevormd zijn in een bepaalde discipline, zoals

schap een aparte culturele positie innam binnen Canada,

archeologie of etnologie, omdat musea vaak ook een bepaalde

waardoor het thema cultureel erfgoed meer en meer boven-

specialisatie hebben. Het is, denk ik, een meerwaarde als een

lende specialisatie, nadat de student een academisch bachelordiploma behaalde. Zo slaat de opleiding museologie

aan de agenda kwam (zie kadertekst). Cultureel erfgoed en het

museummedewerker gespecialiseerd is in de thematiek van

museum werden beschouwd als instrumenten om een culturele identiteit to weerspiegelen. Bovendien was dit ook de pe-

het museum; voor leidinggevende functies in de sector lijkt
dat zelfs noodzakelijk. Zo is een curator van een etnografisch

riode dat er internationaal een vernieuwing door het muse-

museum bij voorkeur ook gespecialiseerd in die discipline.
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meteen een brug tussen deze vijf academische disciplines en

Voor de studenten zelf is het ook verrijkend om in de lessen
ervaringen te delen met medestudenten uit een andere vooropleiding. Af en toe komen er ook studenten van buiten de
humane wetenschappen op onze opleiding af, zoals ingenieurs, en we moedigen dit ook aan, maar het merendeel komt
wel uit de historische wetenschappen."

Philippe Dube: "Het hangt er een beetje vanaf. Wanneer onze
studenten doorstromen naar het hoogste niveau, curator, dan
hebben zij meestal ook een doctoraat in de thematiek waarin
het museum is gespecialiseerd. De meerderheid van onze studenten stroomt in als inhoudelijke museummedewerker, op
de dienst educatie of communicatie. Sommige studenten komen aan het hoofd van kleine musea."

De opleiding museologie aan de Universite Laval is vooral gericht op studenten uit de humane wetenschappen die zich willen specialiseren in de museologie. Kunnen personen die al een
aantal jaren in de sector actief zijn zich ook bijscholen in een
bepaald thema?
Philippe Dube: "Bij aanvang hadden we verwacht dat toch de
helft van de studenten die de opleiding zouden volgen uit de
museumwereld zelf zouden komen, omdat er echt nood was
aan professionalisering in de museumsector. Aanvankelijk, ongeveer de eerste vijf jaar, was dit ook het geva I, met een interessante mix van mensen tot gevolg. Ervaringen uit het veld

Philippe Dube: "Binnen de opleiding proberen we een evenwicht te houden tussen theorie en praktijk. Vandaag de dag is
er veel vraag van de studenten naar praktische informatie, in

konden worden uitgewisseld, wat ook de kwaliteit van de opleiding ten goede kwam. Maar geleidelijk aan veranderde de
samenstelling van de studenten en nu zijn het voornamelijk
zeer jonge mensen, die onmiddellijk na hun bacheloropleiding
op zoek zijn naar een aanvullende, praktische opleiding die gericht is op het werkveld."

de studenten die enkel een bacheloropleiding volgden. Voldoende theorie is noodzakelijk om een kritische kijk op de museumpraktijk te krijgen. Maar doorgedreven onderzoek in de
museologie is nog een pijnpunt aan de Universite Laval. Onze
opleiding is geen volwaardige master, maar een master 1 zoals
dit in Canada heet, een opleiding die meer gericht is op de

Kunnen de studenten binnen de opleiding stage lopen?
Philippe Dube:"Aanvankelijk wilden we de academische opleiding in de museologie sterk verbinden aan de praktijk door de
studenten op te leiden in het universiteitsmuseum.We wilden
er een echt musee ecole, een training school van ma ken. Uiteindelijk opteerden we er toch maar voor om de studenten stages
te laten volgen buiten de universiteit en beslisten we om vooral samen te werken met de kleine en middelgrote musea in de
provincie Quebec. Dit ging ook gepaard met de oprichting van
de actiegroep GRANUL (Groupe de Recherche Action a
l'Universite Laval) in de jaren 199o, gericht op deze kleine instellingen en organisaties. In deze kleine en middelgrote musea, die vaak minder middelen voorhanden hebben, krijgen de

plaats van theorie. Sommige studenten hebben reeds een
masteropleiding in een van de zes disciplines gevolgd en hebben al wat meer theoretische achtergrond in vergelijking met

praktijk, op het werkveld dan op academisch onderzoek in de
museologie. We willen wel meer onderzoek stimuleren, vandaar dat we ook het labo LAMIC hebben opgestart. Daarmee
willen we doctoraatsonderzoek aantrekken in museumstudies."

Met het laboratorium LAMIC (Laboratoire de Museologie et
d'Ingenierie de la Culture), dat in 2007 werd opgericht, hebben
jullie ingespeeld op de nood aan expertise op het vlak van 3Dvisualisatie, virtuele realiteit en het digitaliseren van cultureel
erfgoed. Binnen dit interdisciplinaire onderzoekscentrum werken onderzoekers in de museologie, etnologie, archeologie en
architectuur samen met ingenieurs. Hoe verloopt deze interdisciplinaire samenwerking?

studenten de kans om tijdens hun stage echt betrokken te
worden bij de werking van het museum en hands onerva ring

Philippe Dube:"Gezien de complexiteit van het museum is er

op te doen. De twee nationale musea in de stad Quebec, het

form creeren waar museumprofessionals en wetenschappers
uit alle disciplines samenkomen. Voor ons is samenwerking

-

Musee National des Beaux Arts du Ouebec9 en het Musee de la
civilisation') voorzien ook stages voor onze studenten, maar de
-

betrokkenheid bij de kleine en middelgrote musea kenmerkt
echt de opleiding."
PT F MB E R2009

Naast het opleiden van studenten heeft een universiteit natuurlijk ook een onderzoeksfunctie. Op welke manieren stimuleert het onderzoek naar museologie op academisch niveau het
praktijkveld?

nood aan multidisciplinariteit. Met LAMIC willen we een plat-

met ingenieurs en andere wetenschappers uit andere disciplines een echte meerwaarde. Deze onderzoekers uit andere domeinen zijn meestal wel persoonlijk sterk geInteresseerd in
cultuur.Toepassingen ontwikkelen in een veld dat hen echt in-

Welke vooruitzichten hebben de studenten wat betreft werkgelegenheid? Op welk niveau worden de afgestudeerden tewerkgesteld in het museum? Het middenkader of het management?

teresseert, vaak voor zeer hands-onprojecten, werkt echt motiverend. Samenwerking brengt een echt dynamisme in de
groep."

Hoe situeert u museologie binnen de cultureel-erfgoedbeweging, die de afgelopen decennia opgang heeft gemaakt?
Philippe Dube:"In Angelsaksisch Canada zijn de LAM (Libraries,
Archives and Museums) meer een geheel dan bij ons (in Franstalig Canada) het geval is." De opleiding museologie aan de

tie, lijkt in theorie natuurlijk zeer wenselijk. Maar voor-aleer
zo'n opleiding te organiseren, denk ik dat het noodzakelijk is
om de potentiele jobmogelijkheden in de museumsector stevig te ontleden. Rekening houdend met het aantal musea in
Vlaanderen en Brussel, het aantal voorziene wetenschappelijk
medewerkers, de natuurlijke afvloeiing via pensionering enz.
zou het aantal vrije arbeidsplaatsen wel eens vrij beperkt kun-

Toronto University bijvoorbeeld, die reeds sinds '68 bestaat, is
binnen het departement Information Sciences ingebed. In
Franstalig Canada zijn de modellen meer gebaseerd op het

nen zijn. Daar moeten we zeker rekening mee houden als we
een gespecialiseerde beroepsopleiding zouden organiseren.

Franse model. Daar is het domein van het cultureel erfgoed en
museologie meer ingebed in de geschiedenis, kunstgeschiede-

We moeten ons daarom ook afvragen of Vlaanderen dergelijke opleidingen wel alleen moet organiseren. Misschien biedt

nis en maatschappijstudies. Sommige Franstalige opleidingen
in Canada zijn meer ingebed in de Information and Communi-

een internationale opleiding wel meer mogelijkheden. De mobiliteit van studenten vergroot en wanneer een opleiding in
verschillende Ianden wordt geaccrediteerd, kunnen ook de

cation Sciences, waar het museum meer wordt gezien als een
medium, maar dit zijn uitzonderingen."

EEN OPLEIDING MUSEOLOGIE VOOR VLAANDEREN?
Maar hoe zal Vlaanderen in de toekomst museumprofessionals vormen? We vroegen Joost Vander Auwera, conservator
aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie in
Brussel en docent Museumkunde en Kunstenbeleid aan de
Universiteit Gent naar zijn visie. Tijdens ons gesprek beklemtoonde hij dat een museumprofessional van verschillende
markten thuis moet zijn en dus een brede, bijna interdisciplinaire opleiding verdient. We laten hem graag aan het woord.
Joost Vander Auwera:"Eerst en vooral moeten we de discussie
in een internationaal perspectief plaatsen. Amerika en Europa
hebben verschillende museumtradities met elk hun sterktes
en hun zwaktes. In de Angelsaksische wereld in het algemeen
heeft men veel ervaring met for profit management, voornamelijk omdat musea minder sterk door de overheid gefinancierd worden. In Europa heeft men dan weer veel ervaring met
hands on omgang met objecten. Wat betreft de opleidingen

stages internationaal worden aangeboden. lk moet daar wel
bij benadrukken dat we dan ook werk moeten maken van de
internationale mobiliteit van museumprofessionals in Europa.
Op dit moment is het bijvoorbeeld in Frankrijk niet evident om
als buitenlandse conservator aan de slag te gaan.Tot slot wil ik
ook nog even benadrukken dat meer contacten tussen Vlaamse en Waalse opleidingen nodig zijn.
Ten derde moet het systeem van stages worden geoptimaliseerd. Het aantal stages in musea voor kunstwetenschappers
is de laatste jaren exponentieel gegroeid.Vanuit de opleiding
maakt men de stageperiodes relatief kort, om de studielast in
evenwicht te houden. Voor de musea betekent dit echter dat
ze de studenten in deze korte periode moeten opleiden, wat
een zeer grote investering is, waarna de studenten onmiddelIijk weer vertrekken zonder dat ze iets wezenlijks kunnen doen
voor het museum. Eigenlijk moeten er volgens mij in het museum aparte stagemeesters worden voorzien, die de studenten kunnen opleiden en opvangen."

-

museologie wees in 1997 een internationaal onderzoekl 2 uit
dat de kloof tussen universiteiten, hogescholen en musea
groot was. De opleidingen museologie bleken niet voldoende

Op welk niveau zou een opleiding museologie idealiter georganiseerd moeten worden? Op professioneel bachelorniveau of
toch eerder een master?

afgestemd op de behoeftes van de praktijk."

Hoe schat u de situatie in Vlaanderen in?

Joost Vander Auwera: "Er is nood aan een opleiding op bachelorniveau, maar, deze bachelors zullen moeite ondervinden
om door te groeien naar het niveau van stafmedewerker, omdat daar het niveau van master is vereist. Andersom is voor het
hoogste niveau vaak geen doctoraat meer vereist — wat ik be-

deren bestaat er op dit moment

treur — maar eerder een managementsopleiding. In een mu-

geen aparte opleiding museologie. Vaak komen afgestudeer-

seum kan een samenwerking tussen een zakelijk en artistiek

den uit de kunstwetenschappen

afgestemd. Ook wat betreft de suppoosten moet er een goede

in de museumsector terecht.

opleiding worden voorzien. Deze mensen moeten aan conflict-

Een opleiding museologie, met

bemiddeling kunnen doen en een minimum aan talenkennis

directeur goed werken, maar enkel als ze goed op elkaar zijn

voldoende aandacht voor de

hebben. Met andere woorden, op alle echelons zijn goede op-

praktijk en tegelijkertijd ook

leidingen nodig.We moeten dan wel ernstig nadenken over de

plaats voor kritische zelfreflec-

inschaling van al deze beroepsprofielen."
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Joost Vander Auwera

Joost Vander Auwera: "In Vlaan-

Welke actuele tendensen zijn volgens u belangrijk voor een opleiding museologie?
Joost Vander Auwera: "Als opleidingen museologie willen aansluiten bij de realiteit in de praktijk dan moet er voldoende
aandacht zijn voor de sterke inbedding van musea in de Internationale context. Steeds vaker worden internationale samenwerkingsverbanden opgezet om de hoge kosten verbonden
aan tijdelijke tentoonstellingen te delen. Tentoonstellingen
met een budget van i miljoen euro of meer zijn geen uitzondering meer. Ondanks de grote investeringen zijn grote publiekstrekkers een absolute noodzaak in de museumwerking vandaag de dag.Waarvoorheen behoud en beheer van voorwerpen
een van de belangrijkste taken was van de musea, is de laatste
decennia marketing in de museumwereld fel opgekomen, met
meer aandacht voor 'de beleving', klantgerichtheid, publiekswerking en participatie. De slinger is volgens mij echter doorgeslagen naar de andere kant en het behoud en beheer van
objecten begint in het gedrang te komen."

Hoe verklaart u deze sterke opkomst van de publiekswerking?
Joost Vander Auwera: "Een eerste belangrijke factor is uiteraard het toegenomen cultuurtoerisme. Mede door de hoge
scholariseringsgraad zijn er meer (potentiele) museum bezoekers dan vroeger. Musea moeten daarin concurreren met alge-

ning tussen korte- en langetermijninvesteringen. Het evenementiele,depubliekswerking,hetmakenvantentoonstellingen
vergen grote investeringen op korte termijn. Voor behoud en
beheer en het collectiebeleid moet men echter vooruit denken
en fors durven investeren in projecten die pas op lange termijn
hun vruchten afwerpen. Pollenfilters bijvoorbeeld zorgen ervoor dat schilderijen maar om de vijftig jaar moeten worden
gerestaureerd in plaats van om de dertig jaar. Als manager
moet je strategisch kunnen denken en dergelijke investeringen op lange termijn kunnen plannen, ook als ze niet meteen
een zichtbaar resultaat voor het publiek opleveren.
Voor conservatoren moeten ook rechten worden geIntegreerd
in de opleiding. Deontologie, fiscaliteit, legaten, auteursrechten, contractrecht op het gebied van bruiklenen en verzekeringen zijn allemaal zaken waar museumprofessionals dagdagelijks mee worden geconfronteerd. Ook de omgang met
architecten vergt vaardigheden. De noden van het museum
wat betreft a rchitectura le noden goed kunnen vertalen naar
de architect, die zijn eigen stempel wenst te drukken op het
project, is van groot belang.
Kortom: een goede opleiding museologie biedt volgens mij
een combinatie van een professioneel gerichte opleiding en
academische reflectie over de museumpraktijk."

mene vrijetijdsbestedingsactiviteiten, waarvan zij ongeveer 4
tot 6 procent van innemen. Een derde van de Vlamingen gaat
echter nooit naar musea. Ten tweede is met de opkomst van
07...2009

het immateriele erfgoed de aandacht verschoven naar het verhaal achter het object, waardoor het object zeif minder belangrijk lijkt te worden. Ook digitalisering is een factor die het
object minder acuut lijkt te maken, maar informatica kan ech-

VACATURE COORDINATOR VLAAMSE KUNSICOLLECT1E
Voor de ondersteuning uan haor actidteiten zd de Vicar.* Kunstcobectie ouergaan tot de aanstelling uon een uoltbds coordinator
m/u). Meer info http://www.uloornsekunstcollectie.be/basepage.asp,p.keodacd-Sed4-46f8-bSeo-b250e87940bd
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Crfadelpark
90. Gent

F1JNKOST! 15 SMAAKMAKERS UIT HET MSK
Een10-koppige jongerenredactie seleoteerde 15 kunstwericen uit de MSK-colleatie. 15 werken de zil de moeite uinden uoor hun
leeftijdsgenoten Illustrator Brecht Vandonbroucke geeft de gids een artisbeke touch en grafisch ontwerper Krysztoff Dorion zorgt
uoor hormonie tussen tekst en beekl. Resultoat een fris boekje op jongerenmoat,

T +32 (0,3 240 07 00
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ter niet het gevoel van "authenticiteit" vervangen. En dus blijft
het belangrijk om ook aandacht te hebben voor het behoud
van het object."

MAX BECKMANN
GRAFIEK UIT HET VON DER HEYDT
MUSEUM WUPPERTAL

Tot welke competenties zou een opleiding museologie moeten
leiden?
Joost Vander Auwera:"Ik geloof er sterk in dat in een opleiding
museologie de vorming breder moet gaan dan enkel het eigen
vakdomein. Een groot gebrek momenteel is dat museumprofessionals meestal te weinig geschoold zijn in de economie,
budgetopmaak en boekhouding. Daarbovenop moet men ook
over psychologische vaardigheden beschikken om een team te
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leiden, moet men voldoende technische kennis hebben over
behoud en beheer van objecten. De technologie op het vlak
van beveiliging en klimaatbeheersing is niet meer weg te denken uit de huidige museumpraktijk. Bovendien is er de span-

De winnaar voor Vlaanderen van de Museumprijs
Gentse Museum voor Schone Kunsten.
www.mskgent.be

2009

was het

BESLUIT
Hoe kan de verdere professionalisering van de museumsector
in Vlaanderen het beste onderbouwd worden? Is daarvoor een
nieuw opleidingstraject nodig dat medewerkers op verschillende niveaus vormt? En welke competenties moeten deze
professionals dan bezitten?
In deze bijdrage benaderden we bovenstaande vragen via drie
invalshoeken. In de eerste plaats verwezen we naar het nieuwe decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur dat nieuwe
opleidingen aan beroepscompetentieprofielen koppelt. VoIgens de logica van dit decreet moet de museumsector zich
uitgebreid bezinnen over de competenties die het werkveld
nodig heeft, om vervolgens een daarbij aansluitende opleiding
te kunnen uitbouwen, in overleg met de instellingen voor hoger onderwijs.
Professor Philippe Dube legde uit waarom men in Franstalig

Canada, aan de Universite Laval (Quebec) opteerde voor een
aanvullende opleiding Diplome d'etudes superieures specialisees en museologie (D.E.S.S.). Deze opleiding leidt voornamelijk
het middenkader op en heeft een expliciete band met kleine
en middelgrote musea. Deze keuze sluit aan bij de internationale tendens om de opleiding museologie als een gespecialiseerde opleiding op te vatten.
Ten slotte reflecteerde professor boost Vander Auwera over de
situatie in Vlaanderen. Hij pleit ervoor om in een opleiding museologie ruime aandacht te besteden aan het behoud en beheer van objecten en aan managementsvaardigheden zoals
budgetbeheer, strategische planning en juridische achtergronden. Naast praktische competenties moet er echter ook
plaats zijn voor een kritische, wetenschappelijke reflectie op
de museumsector.

Beeld uit de spraakmakende tentoonstelling van mediafenomeen Wim T. Schippers (Groningen, 7942):"Sporen van het spullenbeest."Als
gastcurator bracht Schippers in het museum een zowel door de massamedia, de universitaire gemeenschap als het groot publiek met
wisselend enthousiasme onthaald "statement" of blikopener over interdisciplinariteit, over de omgang met een depot, de relatie tussen
universitair onderzoek, verzamelingen van objecten en de buitenwereld. Dit was een zeer eigen- en scherpzinnig tentoonstellingsproject in het
Universiteitsmuseum van de Universiteit Groningen in 2004 (www.rug.nl/museum) . Ook het lerende, eigentijdse jongentje in deze scene is
niet echt en maakt deel uit van de installatie. Foto: Leon Smets © FARO

Sola maakte deel uit van de genodigden voor de lancering van
de Museumprijs, op 26 maart 2009. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn visie op een aantal vereiste basisattitudes van de museumprofessional te delen met de aanwezige
toehoorders. Hij maakte bovendien van de multidisciplinaire

Tomislav Sola

aanpak van musea een punt:
"Al te vaak plooien we ons terug binnen onze eigen specialiteit. Toch is het raadzaam het vizier open te houden en een
bepaald thema vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
Deze aa n pa k vergt tea mwerk, maar loont zeker de moeite. Doe
zelf de test: hoeveel tentoonstellingen bent u het afgelopen
jaar al tegengekomen waarin diverse gezichtspunten aan de
oppervlakte komen ...? Een museum zou in staat moeten zijn
om een panorama, een overzicht te bieden: om thema's te
schetsen in grotere en betekenisvolle verbanden. Ook al houdt

"ER IS NOOD AAN SELECTIE. NOOD AAN
WIJSHEID, EN NIET ZOZEER AAN KENNIS OP
ZICH.WE MOETEN NIET NOODZAKELIJKER-

dit in dat er soms onzekerheden, twijfels of vragen aan de oppervlakte komen.Vaak negeren musea echter bepaalde zaken,
eenvoudigweg omdat ze ook door de wetenschap worden genegeerd. Een bewijs dat het ook anders kan: ik bezocht onlangs een tentoonstelling over het thema energie waarin ook
Feng Shui een verrassende plaats kreeg. Het geeft niet dat we
niet altijd het (wetenschappelijke) antwoord kennen, we moeten als museum vooral vragen blijven en dUrven stellen!"

WIJS NOG MEER VERLEDEN PRODUCEREN."
Om een dergelijke houding te kunnen aannemen, is het noodzakelijk om samen te werken. Netwerken is dus ontzettend
belangrijk volgens Sola, want de effecten van een gezamenlijke actie kunnen veel groter zijn dan louter de som van de delen
"Daarnaast is het oog hebben voor huidige behoeften of no-

Museummedewerkers
moeten de taal van het
leven leren
->

HILDEGARDE VAN GENECHTEN

Professor dr. Tomislav Sola, hoofd van de leerstoel Museologie
aan de Universiteit van Zagreb (Kroatie),was eerder dit jaar in
ons land te gast. Hij doceert te Zagreb de vakken 'Contemporary
Museums' en 'General Theory of Heritage and Heritage Institutions' De leerstoel Museologie situeert er zich binnen het departement lnformatiewetenschappen aan de faculteit Humane en
Sociale Wetenschappen. Tomislav Sola is tevens initiatiefnemer
en organisator van het jaarlijks internationaal congres 'The Best
in Heritage' in Dubrovnik, dat een forum geeft aan musea wereldwijd. 73 Tijdens de lancering van de Museumprijs van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen maakte hij een boeiende reflectie
over de competenties van de museumprofessional. 14

den van mensen eveneens een basisattitude. Het is mooi om
te denken aan toekomstige generaties, maar we mogen de
burgers — de belastingbetalers van vandaag — ook niet uit het
oog verliezen. Hoe maken we voor hen het verschil? Dit heeft
implicaties voor de omgang met collecties. Op sociaal-politiek
vlak moeten we ons de vraag durven stellen wiens verleden
we precies documenteren en communiceren, en wiens belangen we eigenlijk dienen. Op conceptueel vlak moeten we goed
nagaan \mat we precies verzamelen. Zijn het enkel producten,
enkel `heilige' objecten? Of brengen we ook achterliggende
processen in kaart? Een proces kan immers veel meer vertellen
dan een object op zich. Musea handelen in werkelijkheid niet
over objecten, maar wel over de transfer van collectieve ervaringen. Of liever, over het publieke geheugen. Objecten illustreren bovendien slechts datgene waar het in werkelijkheid
om gaat: waardesystemen. leder museum hanteert een waardesysteem.Wat vindt bijvoorbeeld uw museum waardevol om
te bewaren voor toekomstige generaties?"
Een museum moet steeds keuzes maken, en niet in het minst
aangaande de massa informatie en kennis die vandaag de dag
beschikbaar is. Het komt er in het museum niet op aan om nog

meer gegevens aan te reiken. Er is daarentegen nood aan selectie. Nood aan wijsheid, en niet zozeer aan kennis op zich.
"We moeten niet noodzakelijkerwijs nog meer verleden produceren", aldus de professor.
Op de vraag — die de faroredactie stelde achter de schermen
van het gebeuren — wat vandaag de dag de werkelijke uitdagingen zijn voor musea, antwoordde Tomislav Sola:
"Er zijn nog te veel curatoren die ervan uitgaan dat een museum vooral dient om een collectie te presenteren en om te tonen wat er allemaal wordt bewaard. Maar we moeten er ons
van bewust zijn dat een collectie vaak het resultaat is van allerlei toevalligheden en soms heel bizarre historische omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan plunderingen, rampen en
politieke veranderingen ... die allemaal hun weerslag op een
collectie kunnen hebben. Een museum is er niet om te tonen
wat er is `aangespoeld' door allerlei omstandigheden. Het museum is er wel om een verhaal te vertellen: het verhaal van een
gemeenschap.Een slecht museum is immers een museum dat
niet ten dienste staat van een bevolking. De taal van musea
moet met andere woorden de taal van het leven zelf zijn.
Musea zijn geen sociale instituten, en daarom zullen ze bepaalde maatschappelijke uitdagingen — zoals gemeenschaps-

vorming bijvoorbeeld — vaak met een zekere intellectuele tegenzin behandelen. Maar eerlijk gezegd, ik zie niet in hoe ze
kunnen vermijden om zichzelf buiten of los van bepaalde problemen te zien. Dus de vraag is wat ze kunnen doen om mee
deel uit te maken van de oplossing?
lk schreef een boek over museummarketing en dat bevatte
naar mijn mening drie cruciale hoofdstukken. 15 Het eerste
hoofdstuk gaat over de wereld waarin we leven. Want wat
kunnen we als museum aanbieden als we onze blik gesloten
zouden houden voor de wereld rondom ons? Het tweede
hoofdstuk benadrukt het belang van de missie van musea.
Want als we zelf onze eigen missie niet definieren, dan zal iemand anders het wel — volgens eigen belangen — voor ons invullen. Het derde hoofdstuk handelt over vrienden en supporters van het museum. We zullen immers maar succesvol zijn
als er van ons gehouden wordt. En — niet onbelangrijk — er zal
pas van ons gehouden worden als wij eerst van anderen houden! lk ontken de factor wetenschap niet in ons beroep, maar
eigenlijk beschouw ik communicatie toch als de essentie van
onze job. Dit alles maakt dat het museumberoep een geschoold en getraind erfgoedzorger en -communicator vereist."

1 J. PRummEL,'Gidsen in de erfgoedsector. Een va k apart', in:, faro I tijdschrift over cultureel erfgoed,i (2008) 4, pp. 33-36.
2 http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2oo8-2oo9/g2158-6.pdf
3 De memorie van toelichting bij het decreet bevat een duidelijke omschrijving van de competenties van elk niveau, p.15-18.
4 Toelichting van de beleidsinitiatieven van het Vlaams internationaal cultuurbeleid door Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux; zie: www.cjsm.vlaanderen.be/
cultuur/regelgeving/documenten/internat_cultuurbeleid.pdf
5 Zie: www2.ulaval.ca/notre-universite.html
6 R. Rivard,'Ecomuseums in Quebec', in: Museum International 53 (2006), 4:19-22, p.19.
7 L.
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du nationalisme quebecois', in: G.

DAIGLE

en G.

ROCHER

(red.), Le Quebec en jeu. Comprendre les grands defis. Montreal, Les Presses de l'Universite

de IVIontrea1,1992, p. 647-667.
8 G.

DE BRABANDER

en A.

OVERBERGH,

Culturele Investeringsfondsen in Catalonia en Quebec, en hun relevantie voor Vlaanderen. Een verkennend onderzoek. Universiteit

Antwerpen, eindrapport van een studie in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, 2005.
9 Zie: www.mnba.qc.ca/Accueil.aspx
io Zie: www.mcq.org/
ii Quebec is een van de tien provincies (aangevuld met drie regio's, de zogenaamde 'territories') van Canada. De officiele taal is het Frans, maar ongeveer de helft van
de actieve bevolking is tweetalig (Engels-Frans).
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Zie: www.thebestinheritage.com

14 Lancering Museumprijs, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 26 maart
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2009,

ten kantore van Linklaters in Brussel. Zie: www.museumprijs.be .

Marketing in musea of de degelijkheid en hoe ze bekend te maken. Zagreb, Croatian Museum Society,

2001

(in het Kroatisch opgesteld)
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verzamelen I Robert Nouwen

Fr eud en de museumconservator
Museaal verzamelen: een wetenschappelijke discipline of toch
maar een passie?

Gedurende meer dan twintig jaar ben ik verantwoordelijk
geweest voor museaal verzamelen, eerst in het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren, vervolgens in het Openluchtmuseum van Bokrijk te Genk. 1 De ervaring van al die jaren, de
tientallen discussies over museaal verzamelen, verzamelbeleidsplannen en wetenschappelijk onderzoek in functie hiervan,
hebben bij mij geleid tot een aantal inzichten, tot een aantal
gedachten die misschien wat minder conventioneel zijn. In principe laat het wetenschappelijk onderzoek ook in de humane wetenschappen, waartoe geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie en museologie horen, zich leiden door objectieve criteria.
Het belong van het informele in de geschiedenis is echter
wezenlijk en kan moeilijk worden overschat. 2 In een recent essay
wijst Paul Vandebroeck er terecht op dat wetenschappelijk werk
wordt beInvloed door onnoemelijk veel factoren die ver verwijderd staan van de Rede. 3 Vandaar deze titel voor een tekst die
niet handelt over wetenschappelijk gefundeerde collectiebeleidsplannen, maar wel over daarachter liggende krachten die
het museaal-institutioneel verzamelen mee sturen en bepalen.

DE VERZAMELAAR SIGMUND FREUD
Sigmund Freud was een passioneel verzamelaar. De psychoanalyticus bezat een uitgebreide verzameling Egyptische, Chinese, Griekse en Romeinse objecten. 4 Toen hij in 1939 overleed,
bezat hij niet minder dan 3.00o antiquiteiten. Op een prachtige aquatintets, gemaakt door Max Pollak in 1914 en bewaard
in het Freudmuseum te Londen, wordt de zenuwarts geportretteerd in zijn werkkamer als een conservator in zijn museum te midden van zijn oudheden.Toen zijn verzameling op 23
mei 1938 door de nazi's werd vrijgegeven en hij ze mee kon
nemen naar zijn Iaatste woning, Maresfield Gardens 20 in
Hampstead, openbaarde zijn reactie op dit nieuws hoeveel ze
voor hem betekenden. Dit achterhalen is als een gesprek met
Freud, een gesprek over zijn mens-zijn, een gesprek ook over de
psychoanalyse. Zijn verzameling nam een centrale plaats in
zijn studeerkamer en zijn spreekkamer in en trok onmiddellijk
de aandacht van de bezoeker. Voor een aantal analysanten

ten van de middeleeuwen tot de ige eeuw. De eigentijdse
kunst ontbreekt echter nagenoeg volledig. Slechts een sigarenkistje dat de stempel draagt van de Wiener Werkstdtte en
een jugendstilasbak verwijzen naar de kunstproductie van die
jaren. Klaarblijkelijk bleef de aandacht van de psychoanalyticus voornamelijk gericht op de oudheid, die hem zo vertrouwd
was.
Sedert het verschijnen van de populairwetenschappelijke essays van Janet Malcolm in het midden van de jaren 198o is de
interesse in de figuur en de psychoanalytische theorieen van
Freud opnieuw erg toegenomen. In het boek Psychoanalyse:

een onmogelijk yaks biedt de auteur een heldere en informele
inleiding tot de psychoanalytische theorie en therapie en de
wereld van de psychoanalyse. In de publicatie In het Freud-archief geeft Malcolm het relaas van de diepe conflicten tussen
drie mannen, met name J.M. Masson, gedurende korte tijd wetenschappelijk medewerker van het Freudarchief, P. Swales,
een amateuronderzoeker en ten slotte K. Eissler, hoofd van het
Freudarchief. Het verhaal over deze conflicten is nauw verweven met theoretische discussies over de verleidingstheorie van
Freud. De benadering van de psychoanalyse door Janet Malcolm is erg informatief, maar leidde er ook toe dat de discussies rond de Freuderfenis weer hoog oplaaiden. 7
De leerstellingen van de psychoanalyse zijn gebaseerd op een
oneindig aantal waarnemingen en ervaringen. 8 Freud was een
man van de rede, van de logos. Hij had een sterk geloof in de
deugd van de zelfbeheersing, maar was tegelijk wars van de
hypocrisie ten aanzien van de menselijke behoeften en verlangens. Hij trachtte daarom het onbewuste te begrijpen en de
mentale ziekten die de mens bedreigen,te helen. Rede was het
doel en de methode van de psychoanalyse. De rede trad daarbij niet in conflict met de emotionele dimensie van de geest.
Freud zag de menselijke driften als een belangrijke drijfveer
van het handelen. Een psychologie die de driften als kern van

bleek de collectie archaeologica instructief. De archeologie be-

haar theorie beschouwt, onderschat deze dimensie niet. In de
psychoanalyse treedt het onbewuste van de analyticus in dia-

schouwde hij als een metafoor voor de psychoanalytische the-

loog met het onbewuste van de analysant.
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rapie:"De psychoanalyticus moet, net als de archeoloog bij zijn
opgravingen, de psyche van de patient laag voor Iaag blootleg-

DE PSYCHOANALYTISCHE GESCHIEDSCHRIJVING

gen, voor hij bij de diepst verborgen, meest waardevolle schat-

Er is echter meer! In 1987 presenteerde de eminente Freudken-

ten komt." Freud bezat echter niet enkel archaeologica uit de

ner Peter Gay zijn boek Freud voor historici. 9 In deze studie ging

Egyptische of Grieks-Romeinse oudheid. Hij was ook een ge-

de auteur dieper in op de waarde van de psychoanalyse voor

passioneerd verzamelaar van kunstobjecten, gravures en pren-

het historisch onderzoek. Hij paste de psychoanalytische ge-
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---> Freud in zijn studeerkamer te midden van zijn oudheden.
Aquatint door Max Pollak,1914. Collectie: Freudmuseum, Londen.

schiedschrijving ook toe in zijn boek, De eeuw van Schnitzler. 1°
In dit boek houdt de auteur een welsprekend pleidooi voor een
geschiedenis die wordt geInformeerd door de psychoanalyse
en maakt hij korte metten met de mythe dat preutsheid en
benepenheid de 19 e eeuw domineerden. Het was daarentegen
een eeuw vol lust en erotiek. Vooraleer Gay zijn studie schreef,
hadden een aantal geleerden de inzichten van Freud reeds in
hun onderzoek toegepast. Een van hen is E.R. Dodds wiens magistrale The Greeks and the Irrational", waarvan de eerste druk
in 1951 verscheen, een uitmuntend voorbeeld is van psychoanalytische geschiedenis. Maar ook de korte uitweiding van
bijvoorbeeld J. Le Goff over de dromen en andere ontsnappingswegen uit de werkelijkheid in zijn cultuurgeschiedenis
van Europa is uitermate belangwekkend. 12 Gay toont aan dat
de psychoanalyse kan worden toegepast op alle vormen van
historisch onderzoek. Niet dat de psychoanalyse aan de historicus een handboek met pasklare recepten biedt. Dit wil Gay
niet beweren. Wel biedt deze wetenschap een erg inspirerende wijze om het verleden te . benaderen.
Bijzonder interessant is de visie van Gay op de integrale
geschiedenis' die de inzichten van de psychoanalyse benut. De
integrale geschiedenis of, meer populair, de mentaliteitsgeschiedenis, legde andere accenten in het geschiedkundig
onderzoek. Niet langer waren de politieke en de krijgsgeschiedenis, de koningen en regeerders de maatstaven voor de historiografie. De kennis van de mens in al zijn facetten werd de

provoceerd: 4 Op magistrale wijze werkte hij dit verder uit in
zijn studie over het carnaval van Romans: 5 Het feit dat de auteur verwijst naar het onbewuste en hiermee impliciet aan de
psychoanalytische geschiedenis refereert, is een fundamentele stap voor het historisch onderzoek.

DE PASSIE VAN DE VERZAMELAAR
Welke betekenis heeft dit voor museologen? Mensen zijn van
nature verzamelaars. In de eerste fase van hun bestaan was dit
verzamelen gericht op voedsel. Samen met de seksuele drift
stond het verzamelen in functie van het in stand houden van
de soort. Met de neolithische revolutie en de ontwikkeling van
de Iandbouw en de veeteelt omstreeks io.000 voor onze tijdrekening viel de levensnoodzaak van het verzamelen weg. In
Noordwest-Europa zien wij deze ontwikkeling tussen circa
6.000 en 5.500 voor Christus. De hier aanwezige volkeren
bouwden vanaf die periode huizen en schakelden over op
Iandbouw en veeteelt.' 6 Maar klaarblijkelijk verdween daarmee niet de behoefte om te verzamelen. Sedert het wegvallen
van deze noodzaak zijn mensen immers steeds de meest uiteenlopende voorwerpen blijven verzamelen. De Romeinen verzamelden in hun luxevilla's reeds prachtige Griekse beeldhouwwerken van de grootste kunstenaars zoals Polykleitos en
Praxiteles.
Rubens was een gepassioneerd verzamelaar van kunstvormen
allerhande. Zijn verzameling groeide uit tot een van de omvangrijkste en fraaiste in Antwerpen.'? De verscheidenheid aan

betrachting. In dat licht onderzoekt de mentaliteitsgeschiedenis de sociaal-economische data in hun ruime culturele
betekenis. Zij bestudeert de ontwikkeling van de min of meer
duurzame geestesgesteldheden van groepen in een samenleving: het gaat niet alleen om welomschreven ideeen, maar
ook om collectieve vooronderstellingen van het denken, om
emoties zoals trouw, Iiefde en angst, om onofficiele religieuze
voorstellingen, om de relatie tussen creativiteit die leidt tot de
ontwikkeling van cultuur en de dieperliggende structuren. De
mentaliteitsgeschiedenis zoekt naar de essentie in het verleden. Het onderzoek naar het verleden is probleemgericht en
analyserend. In feite speurt zij naar het verband tussen alle levensgebieden in een welafgebakende periode, Iiefst ook binnen een beperkte regio, een nauwe ruimtelijke begrenzing: 3
Belangrijk is de relatie tussen de integrale geschiedenis en de
psychoanalytische geschiedenis. Dit blijkt uit het indrukwekkende onderzoek van de Languedoc van de 16 e tot het begin
van de 18 e eeuw door E. Le Roy Ladurie. De beschrijving van het
bloedige carnaval van Romans ini58o in zijn boek over de boeren van de Languedoc refereert overduidelijk aan de psychoanalyse. De auteur verwijst naar de onbewuste oorsprong van
die barbaarse woede, die bij tijd en wijlen uitbrak onder de Iandelijke bevolking van de Languedoc als deze al te lang was ge-

Vrouwelijk naakt in een antieke school. Assemblage door Rodin.
Collectie: Musee Rodin, Parijs

genres was onvergelijkbaar en de waaier aan objecten adembenemend. Naast werk van zijn grote voorbeelden Titiaan, Tintoretto en Veronese en Vlaamse voorgangers of Duitsers als
Holbein en Elsheimer omvatte zijn verzameling ook antieke
gebruiksvoorwerpen, munten, medailles en cameeen die opgeslagen waren in de speciaal gebouwde kunstkamer,geInspireerd op het klassieke Pantheon in Rome. De De' Medici's vergaarden in een tijdsspanne van drie eeuwen een uitmuntende
verzameling. In Frankrijk was kardinaal de Richelieu tijdens de
17e eeuw een vooraanstaand verzamelaar van topwerken van

de Grieks-Romeinse kunst. Ook Auguste Rodin was een fervent
verzamelaar en in deze context des te interessanter omdat hij
een tijdgenoot van Sigmund Freud was. Rodin bezat niet minder dan 6.000 antiquiteiten.' 8 Beide mannen deelden hun passie voor de antieke oudheid en hun collectie nam een centrale
plaats in hun werk in. Assemblages waarin Rodin antiquiteiten
uit de oudheid combineerde met eigen sculpturen, vormden
een belangrijk facet van zijn werk. Maar ook Freud werkte aan
assemblages, gevormd door associaties in de geest.

af. Vlooienmarkten kennen nog steeds een groeiend succes,
zowat alles wordt gecollectioneerd: postzegels, boeken, lepeltjes, bierglazen, poppen, beren, computers, enzovoort. Wat
wordt verzameld, doet er in feite niet toe. Het verzamelen zeif
is belangrijk.2°
Het gepassioneerd verzamelen heeft tot schitterende collecties geleid. Uit de recente actualiteit onthouden wij bijvoorbeeld de collectie precolumbiaanse kunst van de familie Janssen.' En iedere verzameling creeert een eigen verhaal.
Is er een verwantschap tussen verzamelen en onze seksuele
drift? De psychoanalyse heeft in ieder geval aangetoond dat
het verzamelen van antiquiteiten, postzegels of schilderijen
deel uitmaakt van het vroege erotische genot en dit in stand
houdt.Verzamelen is in ieder geval een kinderlijke activiteit. Of
zou de verzameldrift eerder een compensatie zijn voor het ver-

Een mooie zondagochtend op de antiekmarkt te Tongeren.
http://nl.wikipedia.org/

HET ONZICHTBARE ACHTER HET ZICHTBARE
Bovendien geeft verzamelen macht, controle. Het streven naar
een complete collectie is streven naar bezit, controle, beheersen, genot. Op zich is het niet verwonderlijk dat uit nogal wat
verzamelingen musea zijn ontstaan.Verscheidene musea zijn
voortgekomen uit het mecenaat en de collecties van de De'
Medici's. In 1734 opende het Museo Capitolino zijn deuren voor
het publiek. Het was een stichting van de paus. In 1743 wist dit
museum een collectie van de De' Medici's, dankzij een genereuze schenking van de familie, te verwerven op uitdrukkelijke
voorwaarde dat zij voor het publiek toegankelijk zou zijn. De
collectie van Grieks-Romeinse kunst van kardinaal de Richelieu
neemt in het Louvre, dat in 1793 de deuren opende, een beIangrijke plaats in. Het Guarnacci-museum in Volterra is een

lies van de liefde voor de moederfiguur? ledere verzamelaar
zal dit in zekere zin erkennen: hij kijkt met liefde naar zijn werk,

van de oudste publieke musea van Europa. Het werd in 1761

betast en streelt zijn geliefde stukken. Als men een verzamelaar aan een psychoanalyse onderwerpt, aldus Mario Praz 22 ,

tie, waaronder schitterende Etruskische oudheden, aan de bur-

dan komt hij er vaak niet al te best vanaf. Uit ethisch oogpunt

gers van de stad Volterra schonk. Men kan enkel hopen dat de

gesticht door Mario Guarnacci die zijn archeologische collec-

heeft hij zeker iets uitermate zelfzuchtigs en beperkts, iets uit-

moderne museologie het karakter van dit eeuwenoude mu-

gesproken vrekkigs. Het is alleszins die indruk die je krijgt als je

seum niet vernielt. Sedertdien ontstonden talrijke musea uit

nagaat hoeveel mensen op een of andere wijze passioneel ver-

prestigieuze verzamelingen van particulieren. Guggenheim en

zamelen, hiermee een eigen universum creeren en hun identi-

Walraff zijn geen onbekende namen. 23 Er is een ding dat al

teit gestalte geven. Het heeft iets te maken met de bevredi-

deze musea gemeen hebben: zij zijn een uiting van prestige en

ging van een drift.

macht in de meest letterlijke betekenis. Zij tonen de vooraan-
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Archaeologica, aardewerk en glas, wapens en militair tuig,
speelgoed, kunst ... 19 Tot op de dag van vandaag zoeken amateurarcheologen in de nabijheid van antieke steden en nederzettingen, vaak gewapend met een metaaldetector, de velden

17

staande rol die de collectioneur speelt of speelde in het poli-

welke discipline komen wij dit tegen.

tieke, economische of sociale !even en versterken de status die
hij (of zij) daarin heeft opgebouwd. In feite waren dit schatkamers van vorsten, kardinaals, ondernemers en bankiers. 24 Het

Wanneer wij museumverzamelingen evalueren, mogen wij

gaat hier dus om de veruitwendiging van macht als ultieme
drijfveer van het handelen en is in die zin nauw verwant met
de seksuele drift. Met een collectiebeleidsplan heeft dit weinig
te maken.
Veel verzamelaars, ook van bescheiden collecties, zien hun gekoesterde objecten in een museum. Zij zien deze mooi uitgestaid in prachtige vitrines die de individuele objecten tot hun
voile recht laten komen. Zij geven niet alleen gestaite aan hun
identiteit, maar trachten die op die wijze ook duurzaam te verankeren in de maatschappij waarin zij !even. Een museumverzameling verteit daarom vaak veel over de verzamelaar die
aan de grondslag van een bepaald museum ligt, soms zelfs
meer over de verzamelaar zelf dan over het cuituurhistorische
verhaal dat de betrokken instelling pretendeert te vertellen.
Het Openluchtmuseum van Bokrijk is van dit laatste een mooi
voorbeeid. De voormaiige conservator Jozef Weyns, aan wie de
verdienste van de uitbouw van dit prachtige museum toekomt, heeft bij verscheidene gelegenheden zijn visie uiteengezet.lni964formuleerde hij deze ais volgt:"Wij kunnen het nog
anders zeggen en een openluchtmuseum het ideale museum
noemen voor de studie en het behoud van de stoffelijke yolkskultuur; het ideate museum voor het volksleven en voor de
landbouw; een voikskuituurreservaat." De voikscultuur die in
het Openluchtmuseum van Bokrijk aan bod komt, is de cultuur
van het Vlaamse "volk".25 JozefWeyns stond met dergelijke opvattingen niet alleen in Vlaanderen. Het nationalisme en de
bewustmaking van het "eigen voikskarakter" door Jan De Vries
of K.C. Peeters situeren zich op dezeifde lijn. Met het begrip

HET ONBEWUSTE VAN EEN COLLECTIEBELEIDSPLAN
dat echter niet doen vanuit de passie van de particuliere
verzamelaar of de particuliere conservator. Maar ook in de
andere richting moeten wij kritisch zijn. Is het inderdaad wel
juist dat collecties van musea uitsluitend aan de wetten van
de rede, aan de wetten van het wetenschappeiijk onderzoek
onderworpen zijn zoais het museumbeleid en de museologie
soms pretenderen te doen? De Nederlandse museoloog
H. Overduin 27 bijvoorbeeld vraagt zich of "in hoeverre musea
een metafoor zijn voor het collectief onbewuste van een samenleving". Hij beschouwt het depot van het museum ais het
materiele deel van het collectieve onbewuste van onze
samenleving. Net zoais wij over het onbewuste bij de individuele persoon kunnen spreken, zo kan men ook spreken van het
onbewuste van een samenleving als groepering van individuen. Al de objecten liggen in het depot opgesiagen, te wachten
op hun ontdekking bij gelegenheid van een herinrichting van
de permanente opstelling of de opbouw van een tijdelijke tentoonstelling. De museumconservator wordt ais het ware de
analyticus die in diaioog treedt met de samenleving, die objecten en hun betekenissen at dan niet aan de opperviakte
roept, die objecten belicht en bepaait wat op de voorgrond
wordt gepiaatst en wat in het verborgene moet biijven.
De ideeen van H. Overduin bieden een interessante invalshoek
om museumwerk eens een andere dimensie te geven. In zijn
mijmeringen focust hij echter al te zeer op het bewustzijn en

`volkskultuurreservaaf zette Weyns en kel nog de stap van louter behoud van gebouwen en huisraad naar `volksheem', de
geeigende plaats voor het bewaren van de sociale facetten
van het volksleven. Aan die zwaar roma ntische sfeerevocatie
trachtte Weyns een wetenschappelijke fundering toe te voegen. 26 In feite piaatste hij het Provinciaal Openluchtmuseum
hiermee in de traditie van het volkskundig onderzoek dat uitging van het bestaan van tijdioze typen, waarbij de oorspronkelijke toestand als de meest zuivere werd geIdentificeerd. In
dat perspectiefverkreeg een meer wetenschappelijke benaderingswijze in zekere zin voorrang op de esthetiserende presentatie van volkscultuur. De aandacht voor het dagelijks !even
van het gewone (boeren)voik werd in de museumpresentatie
op de voorgrond gepiaatst. Een dergeiijke visie moet wetenschappelijk in vraag worden gesteld. Jozef Weyns is uiteraard
niet de enige museumconservator bij wie zo uitgesproken de
persooniijke opvattingen een bepalende rot speeiden in het
beleid dat hij heeft gevoerd. Ook in andere musea van eender

L'Origine du monde (0866) van Gustave Courbet, dat gedurende
jaren met de grootste schroom achter een gordijn werd lentoongesteld'. Collectie: Musk, d'Orsay, Parijs.

het onbewuste terwiji hij de enorme rijkdom van de psychische instanties, waaronder ook de driften thuishoren, enigszins verwaarloost. Het is niet zo dat hij het belang hiervan niet
erkent. Zijn overpeinzingen over Eros en Thanatos zijn in ieder
geval inspirerend. Het nut van de psychoanalyse voor de museologie reikt mijns inziens echter veel verder. Dit wordt op
een overtuigende wijze aangetoond door Peter Gay in zijn bovenvermelde boek Freud voor historici. Bij herhaling heb ik in
het verleden gewezen op het belang van de mentaliteitsgeschiedenis voor de museologie." Hierdoor vermijdt de museoloog louter aandacht te hebben voor de meesterwerken van
de menselijke schepping, voor de mooie objecten die prachtig
uitgelicht de toeschouwer in vervoering brengen.
De museologie is gebaat bij een integrate benadering van de
maatschappij. De reden hiervoor is duidelijk. leder object is in
voile zin een product van het menselijk handelen. leder object

psychoanalytische methodiek in het kunsthistorisch onderzoek mag dan al een verworvenheid zijn; het is tegelijk opvallend hoe afwezig deze methodiek is wanneer de collecties
vanuit kunsthistorisch oogpunt niet zo spectaculair zijn. Nog
opvallender is de ontkenning van onze onbewuste drijfveren,
van onze driften inzake deze materie. Hiervan getuigt niet alleen de nagenoeg complete afwezigheid van collecties rond
erotiek, seksualiteit en instandhouding van de menselijke
soort in de officiele museumverzamelingen. In een tijd waarin
zowat a Iles zogezegd bespreekbaar en toonbaar is, blijft dit op
een of andere manier toch voor een zeker ongemak zorgen.
Maar bovendien vertonen zowat alle collecties van musea, die
het dagelijks !even als onderwerp hebben, gaten die voor de
wetenschappelijke rede niet verklaarbaar zijn.Wij komen hier
op het terrein van factoren die gestuurd worden door wat ik
`onbewuste maatschappelijke drijfveren' zou noemen.

Een van de antieke kunstenkamers in het Guarnacci-museum te Volterra, toestand in 2009.0 Robert Nouwen
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getuigt ook van het menselijk handelen. De toepassing van de

DE MUSEUMCONSERVATOR ALS KIND VAN ZIJN TIM

objecten die in het leven een sleutelpositie innamen. Steeds

In het bijzonder de musea die het dagelijks leven als onderwerp hebben, zij het archeologische, historische of volkskundige musea, sluiten in hun onderwerp aan bij het onderzoeks-

zijn het objecten die minstens een particuliere geschiedenis in
zich dragen. Aan hun verdwijning ging meestal geen beslissing vooraf. Toevalligheden determineren verleden en heden.
Het verleden presenteert zich nooit in zijn geheel. Enkel frag-

veld van de mentaliteitsgeschiedenis. Deze musea hebben de
opdracht ideeen, emoties en onbewuste structuren in een
beeld te vatten. Hierbij kan de conservator het zich niet veroorloven zijn fantasie de vrije loop te laten. Hij moet trachten het
verleden te vatten. Dit omvat ook de drijfveren of driften die de
maatschappij voortbewogen en stuurden. Hier belanden wij
bij de invloeden van de familie en de "volkstradities", de maatschappelijke context zo men wil, waarvan Sigmund Freud een

menten blijven over, her en der verspreid. Soms zijn het prachtige kunstwerken, dan weer bangle gebruiksvoorwerpen. Institutioneel verzamelen kan men nog het best omschrijven als
fragmenten samenbrengen van een schaal waarvan slechts
enkele scherven bewaard bleven. De selectie van deze scherven gebeurde buiten onze wil om, door de loop van de geschiedenis zelf. Institutioneel verzamelen is een verbeten gevecht
met lot en onvolledigheid. Het doel is gericht op de reconstructie van het verleden. De kans dat de conservator fouten

bijzondere waarde toekende en die onder meer in de "yolkskunst" een sterke vertaling vinden. Dit betekent dat de conservator niet alleen wordt geconfronteerd met een maatschappij
waarvan hij het onbewuste moet doorgronden. Dit is in feite
een ondoenlijke opdracht, beperkt als hij is in de analyse van
structuren en drijfveren waarvan hij zich nauwelijks bewust is.

maakt, is recht evenredig met het fragmentarische karakter
van de schaal, de aanwezigheid, of eerder de afwezigheid, van
essentiele scherven die een juiste restauratie mogelijk maken.
Dit heeft tot gevolg dat de ontbrekende scherven telkens op
een andere manier kunnen worden ingevuld, naargelang het

Maar tegelijk is hij op een onbewuste wijze beInvloed door opvoeding en maatschappij. De museumconservator zal zo
trachten een inzicht te verkrijgen in de onbewuste betekenisgeving aan de objecten die hem werden toevertrouwd.
Relicten van het dagelijks leven van de eerste helft van de 20 e

standpunt van de conservator en de interpretatie die hij aan
de bewaarde scherven geeft. Dit standpunt en deze interpretatie wordt bepaald door de wijze waarop hij in de maatschappij staat. In het besef dat de nagestreefde historische waarheid vele varianten heeft, dat institutioneel verzamelen vele

eeuw verdwijnen in een razendsnel tempo, zonder dat veel
mensen hier aandacht voor hebben. Soms zijn het belangrijke

R.

NOUWEN,

kamers heeft, rest ons enkel de passie voor het verzamelen.

2000-4, 'Het project "Inventaris en documentatie". De herinventarisering van de collectie Bokrijk', in: Museumbrief, 24-27; A.

BOESMANS &

R. NouwEN,`Selec-

teren om te bewaren! Enkele krachtlijnen uit het collectiebeleidsplan van het Openluchtmuseum Bokrijk', in:Jaarboek 2000 Nederlands Openluchtmuseum, p.
217; R. NouwEN,lin en vormgeving van een museaal verzamelbeleid: collectie en selectie in het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk', in: A.

STROOBANTS,

lecties: een (on)deelbare eenheid? Zin en vormgeving van een museaal selectie - en afstotingsbeleid. Handelingen van de studiedag te Gent,

27

202-

Museumcol-

november

2000,

Antwerpen, p. 24-35; R. NouwEN,`Een nieuwe strategie voor een geautomatiseerde inventaris in het Openluchtmuseum Bokrijk', in: Flash Info BSC,85, 2001-6, p. 6-7.
2

Zie: `Professor Peter Burke bezet de enige Britse leerstoel cultuurgeschiedenis', in: Veto, 311 (jg. 31), 2005: interview met Clara Vanmuysen.

3 P. VANDEBRoEcKjerbetoon aan naaipatronen', in: R.

NOUWEN

en P.

GIELEN,

De maakbaarheid van het erfgoed, Kunsttijdschrift Vlaanderen, 318,2007, p. 266-277.

4 Zie hierover onder meer de tentoonstellingscatalogi "Freud, de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud. Amsterdam, Boom, 1993; La passion

a l'oeuvre. Rodin et Freud collectionneurs,

Musee Rodin, Paris, 2008 ; Sigmund Freud's Collection. An Archaeology of the Mind, Monash University Museum of Art, 5

september-17 november 2007 — The Nicholson Museum, University of Sydney,

2

january-3o march 2008. Een uitmuntende biografie schenkt P.

GAY,

Sigmund Freud,

zijn leven en werk. Baarn,Tirion,19 89.
5

J. MALCOLM,

Psychoanalyse, een onmogelilk vak. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1985; Oorspr. Psychoanalysis : the impossible profession. New York, Master Work, 1980.

6 i. MALCOLM, In het Freud - archief. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1985; Oorspr. In the Freud archives, New York, Granta Books, 1983.

7 Vgl. recent P.

VERHAEGHE,

8 Zie hierover S.
1947.

FREUD,

Het einde van de psychotherapie. Amsterdam, De Bezige Bij, 2009.

Hoofdlynen van de psychoanalyse. Amsterdam, Uitgeverij Meppe1,1983; vert. van Abriss der Psychoanalyse (Gesammelte Werke; Bd. XVII), London,

9 Vertaling van P.
io P.

GAY,

GAY,

Freud for Historians. Oxford, Oxford Paperbacks,1985.

De eeuw van Schnitzler. De opkomst van de burgerij in Europa. Amsterdam, De Bezige Bij,

2002,

bijzonder p.16.

11 E.R. DODDS, The Greeks and the Irrational. Berkely, Los Angeles, London (Sather Classical Lectures, 25),1951
12

J.

LE

GOFF, De cultuur van middeleeuws Europa. Amsterdam, Uitgeverij Maarten Muntinga,1987.

13 Zie in het Nederlands onder meer M.

VOVELLE,

Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld. Met een voorwoord van Willem Frijhoff, Nijmegen, 1985;

G. DUBY, De middeleeuwse liefde en andere essays. Amsterdam, Agon,199o.
14 E.

LE

Roy

LADURIE,

De boeren van de Languedoc. Amsterdam, Uitgeverij Prometheus,1986, p.194-199, bijzonder p.198. Deze uitgave is een vertaling van het reeds veel

vroeger verschenen E.
15 E.

LE

Roy

LADURIE,

LE

ROY

LADURIE,

Les paysans de Languedoc. Paris, Flammarion,1966.

Het carnaval van Romans. Amsterdam, Bert Ba kker,1985. Vgl. in dit kader bijzonder ook E.

LE

Roy

LADURIE,

Montaillou. Een ketters dorp in de Pyreneeen

12 94 -132 4. Amsterdam, Bert Ba kker, 1 9 8 4-

16 Bijvoorbeeld W.

ROEBROEKS,

Oermensen in Nederland. De archeologie van de oude steentijd. Amsterdam, Meulenhoff,199o; J.

cheologische kijk op de geschiedenis van de oudste tijden. Leuven-Apeldoorn, Garant, 1991; J.H.F.

BLOEMERS

en T.

VAN DORP

CAPENBERGHS

(red.), Gisteren voorbij. Een or-

(red.), Pre- & protohistorie, 7997 van de Loge

Landen, De Haan.
17 L.

BELKIN,

K.

FIONA

& H.

RONA,

Een huis vol kunst: Rubens als verzamelaar. Rubenshuis & Rubenianum, Antwerpen, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling

in het Rubenshuis van 6 maart tot 13 Juni 200 4.
18 La passion a l'oeuvre. Rodin et Freud Collectionneurs, in het Musee Rodin, Pa ris,15 oktober
19

TAPIS PLEIN,

2008-22

`Nooit genoeg. Verzamelen geblazen', in: faro tijdschrift over cultureel erfgoed, 1, p.

februari 2009.

56-61; TAPS PLEIN,

Nooit genoeg. Over verzamelen en verzamelaars, met

bijdragen van F. Geerardyn, J. Kruithof, J. Capenberghs en B. De Munck.Tielt, Lannoo, 2008.

De oorsprong van het museum. Over het verzamelen. Heerlen, De Voorstad,199o, p.15.

20

K.

21

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2oo6-2oo7/como19fini-o7112oo6.pdf

POM1AN,

22 M. PRAZ,
23

Huis van het !even. Amsterdam, Agon,1992, p.

20.

Vgl. K. PoMiAN,199o, p.17.

24 K. PomiAN, 1990, p. 29 e.v.
25 Vgl.J.WEyNs,`Het gaat toch om onze eigene mensen, met wie de banden van het bloed en van de overleverin-gen ons verbinden.' K.C.
druk in 1946 verscheen, werd in dezelfde geest geschreven. Verder hierover G.

ROOIJAKKERS, 1992,

PEETERS, 1963

waarvan de eerste

3 en G. RooliAKKERs,1997, 92. Over Jozef Weyns, zie Achter de traditie. Op

zoek naar een levend verleden. Leven en werk van Jozef Weyns. Antwerpen, Departement Cultuur van het Provinciebestuur Antwerpen, 2008.
26 Vgl. M. LAENEN,1978,137 sqq.; I. CERAAD,1988, 68 sqq.; A.
27 H.

OVERDUIN,

DE JONG, 1994, 290

sqq.; G. RoolJAKKERs,1997, 89.

Het museum als obsessie. Den Haag - Amsterdam, AHA Books,1988, p. 93.

28 B.v. R. NouwEN,`Het museum en de geschiedschrijving. Over de betekenis van archeologische en historische objecten in een museale context', in: Theoretische geschie-

SE PTE MB ER2009

denis. Beelden, begrippen, ideeen, 26-1, p. 65-77.

scenariodenken I Anita Caals & Jacqueline van Leeuwen

Welke toekomst krijgt
verle en?

s

---> Kunnen toekomstscenario's daarover meer vertellen?
Al sinds mensenheugenis spreekt de toekomst tot de verbeelding. Wie heeft als kind niet gemijmerd over het magische jaar
2000? We zouden op refs goon naar de moan, ons via satellietverbindingen laten 'up-beamen' en onze eetcultuur zou vervangen worden door pilletjes allerhande ... Maar ook de persoonlijke
toekomst maakt mensen al eeuwen zenuwachtig: waarzeggers,
handlezers, koffiedikkijkers doen al generaties lang gouden zaken door de toekomst binnen handbereik te brengen.
Toekomstverkenning als methode voor beleidsplanning doet, in
het licht van de bovenstaande spielerei, ongetwiffeld vele wenkbrauwen fronsen. Goat het beleid met het formuleren van 'toekomstscenario's' niet de zweverige toer op? Is het niet allemaal
wat uit de lucht gegrepen? Toch zien we dat het scenariodenken
hoge toppers scheert en dat verschillende grote organisaties uit
de profit- en de non-profitsector er gebruik van maken. Hoe
komt dat? En wat ons nog meer bezighoudt is: wat kan scenariodenken betekenen voor onze sector en de erfgoedgemeenschap in het algemeen? FARO zoekt het alvast voor u uit.

de wereld van morgen te kunnen handhaven. In 2004 hield
Flanders DC zijn eerste "World Creativity Forum". De stud iedienst van de Vlaamse regering publiceerde in december 2005
Verkennen van de toekomst met scenario's 2 waarin naast de uitleg over de te volgen systematiek ook enkele scenario's voor
Vlaanderen werden uitgewerkt ten titel van voorbeeld. In bijlage werd een conceptbestek toegevoegd voor procesbegeleiding van een scenarioworkshop; zo werd het zoeken naar externe begeleiding rond scenariodenken gestimuleerd.
De praktijkvoorbeelden bleven dan ook niet uit. De oefening
werd niet alleen gemaakt door verschillende overheidsdiensten. Ook enkele sociaal-culturele organisaties, waaronder
SoCiuS 3, waagden zich aan een dergelijke oefening. Sindsdien
halen geregeld dergelijke initiatieven de kranten. Zo maakte
Jobat een analyse met als titel: Een glazen bol voor technologie,
en zo maakte BNP Paribas Fortis een gelijkaardige oefening
met a Is titel: Kan de olifant dansen? De toekomst van de Belgi-

sche gezondheidszorg. 4

SCENARIODENKEN: EEN NIEUWE RAGE?
Hoe speculatief het verkennen van de toekomst op het eerste
gezicht ook lijkt, de methode van het scenariodenken is afkomstig uit de `harde' context van de profitsector. In een wereld waar innovatie en winst vooropstaan, was het van levensbelang om net lets eerder dan de concurrentie aan een nieuwe
vraag te kunnen beantwoorden. Toekomstscenario's boden
een creatieve blik op de omgeving van het bedrijf en maakten
nieuwe horizonten zichtbaar. Bedrijven leerden om verder te
kijken dan de eigen neus lang was en even afstand te nemen
van de status-quo. Omdat deze werkwijze de nodige resultaten boekte, rees de vraag of dit ook toepasbaar was voor nonprofitorga nisaties. De publicatie van WHAT IF? The Art of Sce-

nario Thinking for Nonprofits' gaf hierop een positief a ntwoord.
Deze studie was het resultaat van een samenwerkingsverband "Organisational Effectiveness and Philantropy Program"
dat reeds in

2001

startte. Dertig jaar ervaring met scenario-

denken in de profitsector werd vertaald naar de context van
non-profitorganisaties.
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En zo ging de (glazen) bol aan het rollen, ook in Vlaanderen.
Ook al was men hier op dat moment nog niet echt vertrouwd
met de systematiek van scenariodenken, toch was men zich er
ten voile van bewust dat vernieuwen een must was om zich in

dr,
J.K.R. 2004

Professor Sybilla Zwamdrift van Zweinstein onderwijst Harry
Potter en zijn vrienden in de wondere kunst van de waarzeggerij.
Het lezen van de glazen bol en theeblaadjes is haar specialiteit
Helaas is zij niet heel succesvol in het voorspellen van de toekomst
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-> Deze postkaarten illustreren hoe onze grootouders zich in 797o het jaar 2000 voorstelden. Wellicht werden de kaarten verspreid als
toemaatje bij de aankoop van levensmiddelen. De afbeeldingen stelden uitvindingen voor die het dagelijkse Leven zouden vergemakkelijken.
Uit de tentoonstelling 'Vision de l'an 2000', Bibliotheque Nationale de France. © Chromolithografie, Villemard, 797o.

IK ZIE, IK ZIE WATJIJ NIET ZIET
Maar wat is scenariodenken eigenlijk? In elk geval geen veredelde waarzeggerij! We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen haar wel verkennen en dat is precies wat
het scenariodenken doet. Het scenariodenken tast voorzichtig
de mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen die zich kunnen voordoen af. Scenariodenken vertrekt dan ook expliciet
vanuit de acceptatie dat onze omgeving continu verandert en
dat we daar best zoveel mogelijk op inspelen.
Om niet te vervallen in sciencefiction is het belangrijk om scenario's volgens de regels van de kunst op te stellen. Scenariodenken is immers vooral een methode om de omgeving van
een organisatie grondig te verkennen. Het bestaat uit een
grondige reflectie over de mogelijkheden en onzekerheden die
de toekomst biedt. Let dus op als men je met veel bombarie
een 'scenario' presenteert! Niet elke brainstorm over de toekomst is immers een onderbouwd scenario. Maar ook tot in
detail uitgewerkte draaiboeken met weinig flexibiliteit zijn
geen scenario's in de ware zin van het woord. Binnen scenariodenken wil men immers flexibel inspelen op de mogelijke ontwikkelingen; het biedt de kans aan organisaties om hun beleid
uit te stippelen en te beheersen in steeds wisselende omstandigheden. De titel WHAT 1F? was dan ook schitterend gekozen;
de klemtoon wordt hier wel degelijk gelegd op de vraagstelling en niet op het (definitieve) antwoord.

STILSTAAN IS ACHTERUITGAAN
De geschiedenis leert ons dat vernieuwers vaak af te rekenen
hebben met heel wat tegenstand. Mensen kunnen zich immers moeilijk voorstellen dat de wereld zoals zij die kennen,
zou veranderen. Voorbeelden van dergelijke foutieve inschattingen zijn legio. De boekdrukkunst? Geen blijvertje! De spoorwegen? Een ontsporing! De automobiel? Kon niet op tegen de
paardenkracht! De gsm? Niets meer dan een speeltje dat snel
zal verdwijnen ... Het vraagt inderdaad een beetje creativiteit
om afstand te nemen van het hier en nu en om de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen goed in te schatten. Juist die
open blik ontbreekt vaak in beleidsplannen van culturele organisaties. Dit komt vaak omdat men er al te gemakkelijk van
uitging dat innovatie vooral nodig was voor profitorganisaties.
De beleidsplannen in de culturele sector werden gebaseerd op

economische crisis houdt echter wel het gevaar in dat cultuur
geen prioriteit meer zou zijn waardoor de betoelaging van organisaties of een ganse sector in vraag wordt gesteld. Wat als
dit scenario waarheid wordt? Een gewaarschuwd man is er
twee waard en dus kunnen we als sector toch maar beter voorbereid zijn in plaats van ons in te graven en te wachten tot de
storm overgewaaid is.

ER ZIJN GEEN ZEKERHEDEN MEER, MENEER!
In de VS was de profitsector al meer dan dertig jaar bezig met
scenariodenken. Toch hebben zij niet kunnen voorkomen dat
de banken de ganse wereldeconomie meegesleurd hebben in
een financiele crisis. Hebben ze dat niet zien aankomen? Wat
is dan nog de waarde van dat scenariodenken?
Laten we even wat dieper ingaan op de basisprincipes van het
scenariodenken. We hebben al aangegeven dat het in de eerste plaats eerder een manier van denken is, waarbij men de
evolutie van een aantal belangrijke trends in kaart brengt over
een lange termijn: tien tot twintig jaar. Uitgangspunt hiervoor
zijn niet de zekerheden (givens) maar juist de onzekerheden:
die trends die alle kanten kunnen opgaan en zo een soort
spanningsveld oproepen. Bij het ontwerpen van scenario's
brengt men twee van dergelijke onzekere spanningsvelden
met elkaar in verband. Een concreet voorbeeld: stel dat de klimaatwijziging zich verder gaat doorzetten, wat zullen daar
dan de gevolgen van zijn? Deze oefening werd al eens gemaakt door de BBC, die de effecten van de opwarming van de
aarde per twee graden in kaart bracht en vooropstelde dat Nederland dan het nieuwe Atlantis zou worden. Brengt men deze
opwarming van de aarde in combinatie met een zich verderzettende economische recessie, dan kan men zich ook de vraag
stellen hoeveel aandacht dit milieuvraagstuk nog zal krijgen.
Hebben we onze schaarse middelen nog veil voor dit dreigende onheil of zullen we ons leefmilieu opofferen voor het handhaven van onze huidige welstand?
Een ander voorbeeld: wordt de economie in de toekomst nog
steeds marktgestuurd of neemt de controle door de overheid
nog toe? Zijn mensen over twintig jaar alleen nog geInteresseerd in het virtuele, of ontstaat er een nood aan (zogenaamde) echte, reele behoeftes? Dit wordt uitgewerkt in onderstaand analyseraster:

de lessen uit het verleden en de trends die in het heden werden geconstateerd. Men vertrok dus vanuit gegevenheden en
dat gaf weinig aanleiding tot vernieuwend en experimenteel

Virtueel

denken. Maar zijn het nu juist niet de non-profitorganisaties
die de grootste invloed ondervinden van veranderende maatschappelijke tendensen? Neem nu de economische crisis. Natuurlijk zal de inkrimping van de economie het koopgedrag
van de consumenten beInvloeden, maar dit betekent nog niet
dat zij hun hele gedrag zullen veranderen. Een aanhoudende

Scenario
B

Scenario
A
Overheidscontrole

Ma rktgestuurd
Scenario
C

Scenario
D
Reeel

Het voordeel van de scenariomethode is dat men de mogelijkheden van alle verschillende evoluties uittest. Vertrekkende
vanuit het spanningsveld van twee onzekere trends, schrijft
men vier scenario's voor vier verschillende toekomstbeelden
(zie figuur). Bij het opstellen van een beleidsplan kan men zo
nadenken over de rol die de organisatie in elk van de vier mogelijke toekomstige `werelden' kan spelen. Dit maakt het makkelijker om of te toetsen of beleidsopties "future proof" zijn.
Welke maatregel werkt zowel in een wereld waar mensen
streven naar"authenticiteit" en de economie door de overheid
wordt beheerst als in een context van ongebreidelde vrije
markt waarin virtuele belevingen vooropstaan? En als de
maatregel niet werkt in die andere context, hoe zou men die
dan moeten aanpassen? Wat zou men dan moeten doen om
succesvol te zijn? Zo kan een organisatie later makkelijker bijsturen als blijkt dat een bepaald scenario werkelijkheid zal
worden. Flexibiliteit troef dus en dat allemaal omdat men al
eens grondig heeft nagedacht over de mogelijke impact van
bepaalde evoluties.

beschouwd. Bij het begin van de financiele crisis werd door
enkelingen geopperd dat de grenzen van ons economisch systeem bereikt waren; men dacht immers dat de economie eeu-

De uitvinding van het wiel was de basis van oneindig veel nieuwe
toepassingen. Het is echter niet het wiel op zich dat tot die
verdere ontwikkelingen geleid heeft, maar wel een tendens of een
noodzakelijke toepassing. Si] elke uitvinding ligt immers een
probleem offrustratie aan de basis.

wig kon blijven groeien. Opeens werden we geconfronteerd
met het instorten van de schaarse zekerheden die we nog

Zo schetsen de meeste organisaties in hun beleidsplan hun

hadden. Het werd ons zelfs duidelijk dat ook een natie failliet
kon gaan.Wellicht heeft vooral die stijgende onzekerheid mee

historiek en geven daarbij aan welke statutaire veranderingen
er geweest zijn, wanneer er nieuwe activiteiten ontwikkeld

bijgedragen tot de populariteit van het scenariodenken. Als
de toekomst dan toch maar uit onzekerheden bestaat, waar-

werden en welke belangrijke bestuurswissels de organisatie
gekend heeft. Maar zelden wordt vermeld welke decretale wijzigingen een invloed gehad hebben op de organisatie en wel-

HEBBEN WIJ DAN NIET GENOEG AAN ONS VERLEDEN?

ke maatschappelijke tendensen aan de basis lagen van die interne veranderingen. Wil men echter uit de historiek lessen
trekken voor de toekomst, dan moet men zich durven losma-

Wat kan scenariodenken nu betekenen voor de erfgoedsector?

ken van de feitelijke benadering en oog hebben voor de ver-

Moet een sector, die vooral met het verleden bezig is, zich ook

schillende invloeden die hierop hebben ingewerkt. Zo wordt

gaan bekommeren om de toekomst? Hebben we dan niet ge-

algemeen vastgesteld dat de erfgoedsector momenteel aan

noeg aan de lessen uit het verleden?
Natuurlijk zijn de lessen uit het verleden belangrijk. Maar al te

belangrijkheid wint. Maar welke maatschappelijke patronen
liggen hiervoor aan de basis? Speelt de UNESCO hierin een

vaak hebben we te veel aandacht voor de feiten op zich en te

oorzakelijke rol of speelt zij gewoon in op tendensen? En welke

weinig voor de maatschappelijke invloeden die hierop hebben

tendensen dan ...? De steeds voortschrijdende mondialisering,

ingewerkt. We hebben ons allemaal afgevraagd waar en wan-

het opgaan in een Europese identiteit, te snelle technologi-

neer het wiel werd uitgevonden — en hebben daar inmiddels

sche ontwikkelingen, een zoektocht naar gemeenschappelijk-

ook een antwoord op gekregen — maar hebben te weinig aan-

heid, naar"authenticiteit"...? Eender welk antwoord hierbij het

dacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen die

meest relevant is, hebben we er niet alle belang bij om hier-

het wiel noodzakelijk maakten.

over eens na te denken?
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om er dan Been hypotheek op nemen, maar met berekende
risico's?
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Maar waarom hebben ze in de VS dan het onheil van de huidige diepe crisis toch niet zien komen, ondanks het gebruik
van de scenariomethode? Alles heeft te maken met de definitie van de onzekerheden. lets wat al lang aanhoudt en wat ons
het best uitkomt, wordt al te snel als een zekerheid, een given

Maar zelfs als we ervan uitgaan dat de aandacht voor erfgoed
een constant gegeven is, dan nog hebben vele tendensen een
invloed op de manier waarop de erfgoedsector het in de toekomst zal moeten waarmaken. Denken we maar aan technoIogische vooruitgang, demografische wijzigingen, sociologische patronen, politieke strekkingen Zowel de UNESCO als
het Vlaams erfgoeddecreet spreken over `een brede erfgoedgemeenschap'; erfgoed moet dus een gemeenschapsgoed
worden.
Hoe zou men dit kunnen realiseren zonder rekening te houden
met de toekomstige maatschappelijke tendensen? De ultieme
uitdaging voor de erfgoedsector zal tenslotte innovatie zijn.
De groeiende aandacht voor het erfgoed heeft immers tot gevolg dat er zich steeds meer en nieuwe spelers aandienen binnen het werkveld. Het zal in de toekomst niet meer volstaan
om kennis uit te wisselen binnen de achterban van de eigen
organisatie; men zal steeds op zoek moeten gaan naar nieuwe
manieren om zijn expertise te delen met een brede erfgoedgemeenschap. Hiervoor zullen samenwerking en creativiteit de
sleuteiwoorden zijn. Men zal dus moeten inzetten op innovatieve middelen en werkwijzen; goed uitgewerkte scenario's
kunnen helpen om hierin de juiste keuzes te maken.

SCENARIO'S VOOR DE ERFGOEDSECTOR
De komende maanden faciliteert FARO het proces om scenario's voor de erfgoedsector te ontwikkelen. Zoals reeds vermeld, levert het scenariodenken geen kant-en-klare draaiboeken of voor de toekomst, maar wel een denkkader waarbinnen
een organisatie of een gehele sector aan de slag kan gaan. Het
uitwerken van een gemeenschappelijk denkkader voor de hele
erfgoedsector lijkt ons alvast geen overbodige luxe, maar een
echte must.
Vertrekkende vanuit een brede waaier van ontwikkelingen zul-

eerder generieke scenario's die elke erfgoedorganisatie vervol-

Gravure uit Jules Verne. From the Earth to the Moon Direct in
Ninety-seven Hours and Twenty Minutes, and a Trip around it.
Trans. by Louis Mercier and Eleanor King [De la terre a la lune],
7874. Originele titel: De la terre a la lune, Jules Verne,7865.
In 7865 zat Jules Verne met De reis naar de maan dichtbij de
waarheid: hij voorspelde een maanvlucht vanuit Florida, net zoals
ook 704 jaar later Florida de lanceerbasis zou zijn voor de eerste
bemande reis naar de maan. Het ruimtetuig van Verne was een
hol projectiel dat werd afgeschoten door kanonnen. Op de
gravure komt de capsule aan in Stone's Hill, bij Tampa. Dat de
lancering aanleiding zou geven tot een golf van nationale trots
tonen de vlaggen aan.

gens kan gebruiken bij het opmaken van een nieuw beleidsplan.

©www.sil.si.edu/imagegalaxy/imagegalaxy_imageDetail .
cfm?id_image----7634

len kernspelers op het erfgoedveld een selectie maken van die
tendensen die een cruciale invloed kunnen hebben op de sector. Omdat we verwachten dat er op Vlaams niveau andere
trends van belang zullen zijn dan in bijvoorbeeld een lokale
context, opteren we ervoor om scenario's uit te werken op drie
niveaus: het lokale, het provinciale en het Vlaamse niveau. Tel-
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kens gaat een brede groep betrokkenen aan de slag om een
scenario te formuleren. De uitkomst van deze oefening zijn

Uiteraard heeft FARO niet de ambitie om als een Jules Verne de

heid biedt met uiteenlopende evoluties rekening te houden.

toekomst van de erfgoedsector te voorspellen. Maar we willen

Als we ons als culturele erfgoedsector op de kaart willen zet-

wel, net als de personages in zijn prachtige romans, op ontdek-

ten, dan is het belangrijk dat we ons goed bewust zijn van de

kingstocht gaan naar nieuwe werelden. Op die manier willen

mogelijkheden die de toekomst biedt, zowel in positieve als in

we een gedragen denkkader uitwerken dat ons de mogelijk-

negatieve zin.
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Hebben we onze schaarse middelen nog veil voor dit dreigende onheil of zullen we ons leefmilieu opofferen voor het handhaven van onze
huidige welstand?

SCEARCE &
DE

K.

FULTON,

WHAT IF? The Art of Scenario Thinking for Nonprofits. Global business Network, 2004, zie: www.gbn.com/articles/pdfs/GBN_What%2olf.pdf.

SMEDT, Verkennen van de toekomst met scenario's. Brussel, Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2005.

3 SOCIUS,

STEUNPUNT VOOR SOCIAAL CULTUREEL VOLWASSENENWERK,

Er is leven no de 'Mort Subite:Toekomstverkenning voor het sociaal - cultureel werken. Brussel, 2006.

4 G. TEGENBos,'Privatisering komt er zeker, maar ze wordt niet voorbereid', in: De Standaard, 26 juni 2009.
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prisma I Marc Jacobs, Alexander Vander Stichele & Jeroen Walterus

Prisma
Een veld- en toekomstanalyse voor het cultureel erfgoed
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed faciliteert en realiseert in samenwerking met het cultureel-erfgoedveld in de
periode 2009-2011 een uitgebreide veld- en toekomstanalyse
met als centrale vraagstelling: waar zal het cultureel-erfgoedveld staan in 2020? Hoe kan het evolueren? Wat is het potentieel van cultureel erfgoed? We noemen dit traject dit is
een mooie metafoor die staat voor het in beeld brengen, inkleuren en analyseren van een 'veelvlakkig' of 'n-zijdig', divers veld.
We willen namelijk met dit ambitieus project, dat in ons beleidsplan en vooral in de beheersovereenkomst 2009-2011 een zeer
hoge prioriteit heeft meegekregen van de Vlaamse overheid, het
hele kleurenspectrum van het cultureel-erfgoedveld tonen en
vanuit verschillende hoeken belichten. Daartoe hanteren we
methodes zoals prospectie en gegevensverzameling, kwantitatieve en kwalitatieve analyses, trendanalyse en scenariodenken,
noden- en behoeftedetectie, bevolkingsonderzoek en vergelijkend internationaal (literatuur)onderzoek.

slotte willen we bijdragen tot het ontwikkelen van beleidsstrategieen voor het verder optimaliseren van het cultureel-erfgoedveld volgens het subsidiariteitsprincipe. Deze intenties
sluiten aan bij de strategische visie in het FARO-beleidsplan
2009-2011.' De opdracht om een veldanalyse uit te voeren is
opgenomen in het beleidsplan als een van de kernopdrachten
voor deze beleidsperiode. Essentieel hierbij is de samenwerking met het cultureel-erfgoedveld. Een aantal recent erkende
actoren worden via de beheersovereenkomst met de Vlaamse
overheid gevraagd om veldanalyses uit te voeren en om de
cultureel-erfgoedgemeenschap waarvoor ze werken op een
uniforme wijze in kaart te brengen, inclusief de noden en behoeften. FARO zal de eigen onderzoeksacties afstemmen met
deze individuele veldanalyses en ze waar mogelijk begeleiden
en ondersteunen. Hierna lichten we er de belangrijkste onderzoeksopdrachten van Prisma uit.

VELDVERKENNING EN LANDSCHAPSTEKENING
De Prisma veld- en toekomstanalyse kadert in de recente beleidsontwikkelingen rond cultureel erfgoed die resulteerden in
het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008. Met dit
decreet als vertrekbasis wenst FARO het cultureel-erfgoedveld
in beeld te brengen, het potentieel te verkennen en in een beleidsrelevant toekomstperspectief te plaatsen. We wensen de
structuur, de omvang en kansen van de sector zichtbaar te maken. De onderzoeksdoelen situeren zich op korte en op langere
termijn. Op korte termijn (perspectief 2012) wensen we gegevens te verzamelen voor een strategisch plan zoals het cultureel-erfgoedveld zich verder zou kunnen ontwikkelen in de
volgende beleidsperiode. Op (middel)lange termijn (perspectief 2020) wensen we een toekomstvisie te ontwikkelen waar
het cultureel-erfgoedveld kan staan over ca. tien jaar.
Met dit traject beogen we ook een aantal onderliggende doelen te bereiken. Zo willen we bijdragen tot de netwerkvorming
en identiteitsconstructie in en voor 'de sector' of ilet cultureelerfgoedveld' dat we —vrij naar Pierre Bourdieu — opvatten in de
relationele benadering als een spanningsveld met diverse posities die samen een relatieve autonomie hebben binnen een
groter geheel. We wensen ook, samen met de betrokken overheid, de evolutie van de sector in beeld te brengen en analy-
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seerbaar te maken via betrouwbaar en wetenschappelijk verdedigbaar onderzoeksmateriaal. Verder wensen we het

Via een sectorbrede prospectie proberen we om de hiaten en
grijze zones in het cultureel-erfgoedveld te detecteren en
vooral ook nieuwe domeinen of `cultureel-erfgoedgemeenschappen' in kaart te brengen. Dit om het potentieel van het
cultureel erfgoed verder te ontwikkelen. Hiertoe draagt FARO
ook bij tot de dynamische landschapstekening' van het cultureel-erfgoedveld. Dit werk wordt gevaloriseerd in een interactieve (web)databank met (adres)gegevens over instellingen,
organisaties en verenigingen in het erfgoedveld, ook online te
ontsluiten als een dynamische `erfgoedkaarf. Deze verkenning
vullen we aan met internationaal vergelijkend literatuuronderzoek om de resultaten van het onderzoek te kaderen in Internationale evoluties rond erfgoedbeleid, en om de vergelijking aan te gaan met andere onderzoeken die in het buitenland
zijn gebeurd.

TOEKOMSTSCENARIO'S ONTWIKKELEN
Met Prisma willen we expliciet inzetten op `toekomstden ken'.
Daartoe wordt de methode van het scenariodenken gehanteerd (zie ook elders in dit nummer). Heeft de cultureel-erfgoedsector wel voldoende aandacht voor de toekomst? Kan er
op verschillende manieren stratetigsch worden nagedacht.
De meeste beleidsplannen die in de cultureel-erfgoedsector
de voorbije jaren ontwikkeld werden, houden in de omgevingsanalyse vooral rekening met wat men nu weet en nog

potentieel en de investeringsmogelijkheden voor en in het

onvoldoende met toekomstige evoluties. Door bepaalde

cultureel-erfgoedveld te detecteren en te onderbouwen en in-

trends te verkennen en genuanceerde toekomstscenario's te

novatie en reflectie te stimuleren via nieuwe inzichten. Ten

ontwikkelen, kan men een strategische beleidsvisie onderbou-
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-> Actieve interesse voor geschiedenis en erfgoed bij senioren.
Foto: Bart Van der Moeren © FARO

Kijken naar of deelnemen aan historische stoeten
Foto: Bart Van der Moeren © FARO

wen. Dit is een waardevolle en zeer complexe oefening die
FARO samen met de erfgoedsector wil uitvoeren, zodat de scenario's bruikbaar zijn voor de komende beleidsplanningsprocessen. De eerste scenario's zullen voornamelijk gebaseerd
zijn op brede maatschappelijke trends. Deze worden vervolgens aangescherpt en omgezet naar specifieke scenario's voor
het cultureel-erfgoedveld.

titatieve gegevens te verzamelen, zoals bijvoorbeeld over
bezoekers(registratie). Het meetinstrument moet op termijn
zinvolle vergelijkingen mogelijk maken en geschikte tools voor
benchmarking aanbieden aan sectororganisaties. Het beoogde instrument moet ook afgestemd worden op de reeds bestaande (onderzoeks)tools en cijferreeksen. Idealiter wordt het
dermate performant dat de gegevensinput vanuit de sector
tot een minimum beperkt wordt en de vaak overbodige herinvoer of herbevraging van gegevens vermeden wordt. In het
Prismatraject zal in nauwe samenwerking met het Agent-

CIJFERBOEK CULTUREEL ERFGOED

SE P TE MBER20 09

Momenteel wordt onderzocht hoe voor het cultureel-erfgoed-

schap gewerkt worden aan deze opdracht met als doelstelling
samen een `cijferboek cultureel erfgoed' te realiseren in de

veld beleidsrelevante gegevens kunnen worden verzameld.
Met het oog op een gezamenlijke aanpak is het belangrijk dat

loop van 2011.

hierover afgestemd wordt tussen de overheid (i.c. het Agent-

PARTICIPATIEONDERZOEK

scha p Kunsten en Erfgoed), het steun punt FARO en de betrokken organisaties in het cultureel-erfgoedveld. De bedoeling is
om een duurzaam instrument' te ontwikkelen voor het

FARO plant in de loop van 2011 een onderzoek bij de Vlaamse
bevolking over cultureel-erfgoedthema's. De bedoeling is om
een verdiepend onderzoek te organiseren dat meer inzichten

verzamelen van een betrouwbare en relevante set van gege-

oplevert over de percepties die leven rond `cultureel erfgoed'

vens op organisatieniveau, en dit over alle types van (erkende)
cultureel-erfgoedorganisaties heen. Daarbij hoort ook het

en de bmgang met het verleden', alsook over de (potentiele)
rol van het cultureel-erfgoedveld hierbij. FARO wenst dit on-

ontwikkelen van methodes om op een gedegen manier kwan-

derzoek uit te (laten) voeren in samenwerking met andere ge-

interesseerde partijen. Er zal complementair gewerkt worden
op de resultaten van het cultuurparticipatieonderzoek van het
steunpunt CJS (Re-Creatief Vlaanderen). 3 De resultaten zullen

kwantitatieve en kwalitatieve omgevingsanalyse, trenda na lyse en scenariodenken. Daartoe zal ook een specifiek cursus-

ook afgezet worden tegen andere onderzoeken in binnen- en
buitenland. 4

aanbod worden ontwikkeld. Op faronet.be zullen we de realisaties van de Prisma-veldanalyse communiceren. Alle
resultaten en rapporten van Prisma behoren zoveel mogelijk

EN VERDER

tot het publieke domein. De resultaten en gegevens worden
op een open kennisplatform aangeboden aan iedereen die er-

...

We wensen ook, in samenwerking met partners in het veld,
een vervolgonderzoek te organiseren op het onderzoek dat in
in opdracht van de Vlaamse overheid door het Vlaams
Centrum voor Volkscultuur werd uitgevoerd over de erfgoedverenigingen in Vlaanderen. 5 Met dit onderzoek willen we, ca.

van gebruik wenst te maken. (via de URL www.faronet.be/
prisma, vanaf midden oktober).

2002

acht jaar na het eerste onderzoek, de evolutie van vrijwilligersverenigingen in het erfgoedveld in kaart brengen en actueel
cijfermateriaal genereren over de omvang, de werking en de
structuur van deze verenigingen. Dit onderzoek zal ook vergeleken worden met relevante buitenlandse studies. 6
Er zal verder aanvullend onderzoek gebeuren rond specifieke
actuele thema's die relevant zijn voor het cultureel-erfgoedveld, zoals rond de impact van vergrijzing of nieuwe pistes
voor de semantische ontsluiting van archieven. De invulling
van eventuele aanvullende onderzoeksopdrachten wordt tijdens de loop van het traject gedefinieerd. Bedoeling is ook in
te spelen op mogelijke opportuniteiten of vragen die zich vanuit de sector aandienen.
Prisma is ook een Ieertraject waarbij nieuwe methodieken

Binnen FARO wordt een begeleidingsteam samengesteld met
medewerkers van FARO dat het onderzoek zal opvolgen en uitvoeren. In september startte ook een onderzoeksmedewerker
voor Prisma. 7 Daarnaast is er een begeleidingscommissie aangesteld met externe vertegenwoordigers. Deze commissie
komt minstens twee keer per jaar samen om te reflecteren
over het onderzoek, en bevat naast de leden van het begeleidingsteam o.a. vertegenwoordigers van het kabinet en de
administratie cultuur, de erfgoedsectoren, steunpunten en
stakeholderorganisaties, aa ngevu Id met (buitenlandse)
wetenschappelijke experts.

AFTRAP
Op 23 september 2009 werd de aftrap van het Prismatraject
gegeven tijdens de studiedag:"Cultureel erfgoed in 2020. Naar
een omgevings- en toekomstanalyse voor het cultureel-erfgoedveld". Alle lezingen en presentaties van deze dag zijn te
vinden op www.faronet.be .

worden geIntroduceerd in de erfgoedsector, zoals o.a. rond

Missie en visie van FARO: www.faronet.be/organisatie/beleidsplan
2

Bestaande voorbeelden zijn o.a. initiatieven zoals www.bibliotheekstatistieken.be voor de openbare bibliotheeksector of het `Cijferboek Cultuur, Jeugd en Sport'
(www.cijferboek.be ) met o.a. het Cijferboek Lokaal Cultuurbeleid 2008-2070. Verder is er ook www.kwarts.be voor de kunstensector of www.boekstaven.be voor de
bij de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (www.fov.be ) aangesloten socioculturele organisaties. Deze laatste initiatieven zijn eerder vanuit de
sectoren gegroeid.

3 Zie: de bij Uitgeverij De Boeck uitgegeven reeks Cultuurkijker van Re-Creatief Vlaanderen (www.re-creatiefvlaanderen.be )
4 F. HUYSMANS en J. DE HAAN, Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. Den Haag, Sociaal en Cultureel Plan bureau, 2007
(www.scp.n I).
5 J. WALTERUS, Erfgoedverenigingen en volkscultuur ontcifferd, Brussel, Vlaams Centrum voor Volkscultuur, 2003 (www.fa ronet.be/e-documenten/erfgoedverenigingenen-volkscultuur-ontcijferd)
6 0.a.: K. RIBBENS, Een eigentijds verleden: alledaagse historische cultuur in Nederland,1945-2000, Hilversum, Verloren,

2002;

H. GIEVAREC e.a., Le patrimoine saisi par les

associations, Paris, Documentation francaise, 2002
7 Alexander Vander Stichele is Iicentiaat in de psychologie en doctor in de sociale wetenschappen (K.U.Leuven). Hij was verschillende jaren wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Cultuursociologie, K.U.Leuven. In die functie werkte hij mee aan het cultuurparticipatieonderzoek, met bijzondere aandacht voor het

tuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004'. Antwerpen, De Boeck, 2005, p. 85-138.
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Over opstappende, virtuele en geleide vrijwilligersi

"Het vrijwilligerswerk verandert", zo luidt het in vele kringen. Zowel onderzoekers, steunpunten als de vrijwilligers zelf ervaren
dat vrijwillige inzet niet meer hetzelfde is als vroeger. 2 Door processen van individualisering, globalisering en digitalisering zijn
vooral verenigingen genoodzaakt om hun vrijwilligersbeleid
aan te passen en scherp te stellen.Tegelijk zijn er de laatste jaren
allerlei nieuwe vormen van maatschappelijk engagement ontstaan, die evenwel niet helemaal passen binnen de klassieke
percepties en definities van het vrUwilligerswerk.Aan deze alternatieve, meer diffuse vormen van vrijwillige inzet is tot nog toe
nauwelijks aandacht besteed. Toch loont het de moelte om ze
onder de loep te semen, want vaak zijn ze gegroeid uit precies
die trends die voor de klassieke (erfgoed)vereniging als een uitdaging worden beschouwd.

EEN HUIS MET VELE KAMERS
Vrijwilligers zijn actief in de meest uiteenlopende maatschappelijke domeinen zoals gezondheidszorg en welzijn, onderwijs,
cultuur of sport. Ook de context van het vrijwilligerswerk kan
verschillen. Een belangrijk onderscheid in dit verband is dat
tussen autonoom en ingebouwd vrijwilligerswerk. 3 Autonoom
vrijwilligerswerk situeert zich in een organisatie die haar doelstellingen uitsluitend of hoofdzakelijk met behuip van vrijwilligers nastreeft. Ingebouwd vrijwilligerswerk wordt uitgeoefend binnen een voorziening die haar doelstellingen
hoofdzakelijk nastreeft met professionele medewerkers. Dit
onderscheid — de terminologie komt oorspronkelijk uit de welzijnssector — kan ook worden gemaakt in het cultureel-erfgoedwerk. De honderden erfgoedverenigingen in Vlaanderen
gelden als voorbeeld van autonoom vrijwilligerswerk. 4 Inge-

wil zeggen: om zijn activiteiten als vrijwilliger te voorzien van
een wettelijk kader dat rechtszekerheid biedt en duidelijkheid
creeert. Een eerste en belangrijke vraag is natuurlijk welke activiteiten onder het toepassingsgebied van de wet vallen. In de
wettekst staat dan ook een uitvoerige definitie van vrijwilligerswerk, als zijnde:
"elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van een of meer personen, andere dan
degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt
door een organisatie anders dan het famine- of priveverband van degene die de activiteit verricht; en die niet door
dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling".
Onbetaald, onverplicht, in georganiseerd verband en ten bate
van anderen ... met deze componenten tracht de wetgever vrijwilligerswerk juridisch te onderscheiden van andere activiteiten. In een niet-juridische context krijgt vrijwilligerswerk er
meestal nog een belangrijke associatie bij. Beleidsmakers, de
media en de vrijwilligers zeif benadrukken vaak ook de inzet
voor de goede zaak. Door die belangeloze inzet zouden vrijwilligers warmte brengen in het !even van anderen en dragen zij
bij aan een solidaire samenleving. Deze visie vinden we onder
meer terug in het Vlaams regeerakkoord, waarin vrijwilligerswerk staat omschreven als "een van de steunpilaren van ons
Vlaams maatschappelijk bestel". 5 Daarom ook moet vrijwilli-

bouwd vrijwilligerswerk vinden we vooral terug bij archieven,

gerswerk gewaardeerd, gekoesterd en gestimuleerd worden.
Het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk verpakte deze

musea of erfgoedcellen, die vaak vrijwilligers inzetten voor
een registratie- of een mondelinge-geschiedenisproject.

redenering onlangs nog in een frappante boutade: "Laat alle
vrijwilligers hun activiteiten voor een tijd neerleggen en je
oogst verschraling en moeilijkheden."

Ondanks de verschillende contexten en domeinen waarin
vrijwilligers zich kunnen engageren, bestaat er in Belgie een
zekere consensus over wat vrijwilligerswerk kenmerkt.

Bij de (op)waardering van vrijwilligerswerk, en dan vooral van

Onderzoekers, beleidsmakers en vrijwilligers associeren vrij-

vrijwilligersverenigingen, heeft het discours over de civil society een cruciale rol gespeeld. Sinds de jaren 1990 maakt dit con-

willigerswerk doorgaans met een belangeloze en onbetaalde

cept opgang, eerst bij sociale wetenschappers, maar nadien

inzet in georganiseerd verband. Bij deze begripsbepaling valt
men meestal terug op twee bronnen: de wet op het vrijwilli-

ook bij beleidsmakers en vrijwilligers. 7 Ondanks, of misschien
juist omwille van, de grote academische en publieke aandacht

gerswerk en het (academische) discours over de civil society.

en waardering, Iaat het begrip zich nog steeds moeilijk om-

De federale wet op het vrijwilligerswerk (2005) heeft als doel-

schrijven. Het gaat bij de civil society om dat maatschappelijke
domein dat niet behoort tot het staatsapparaat (de overhe-

stelling om de vrijwilliger een beter statuut te verlenen. Dat
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-' Vrijwilligers organiseren zich om diverse redenen ...
Foto: Bart Van der Moeren © Week van de Smoak

den, het rechtsapparaat), de markt (het bedrijfsleven) of de
private sfeer (familie, vrienden). De civil society verwijst bijgevolg naar dat deel van de samenleving waarin burgers zich
verenigen. Essentieel is dat ze dat doen uit vrije wil, niet omdat
de wet het voorschrijft of omdat ze hun brood ermee willen
verdienen. 8 In dit specifieke maatschappelijke engagement
zouden ook nog enkele belangrijke leereffecten verscholen zitten: het stimuleert het onderlinge vertrouwen en de solidariteit, de neiging tot samenwerking en nog vele andere ge-

kuddegedrag en voorspelbaarheid zijn taboe;

- internationalisering: sociale, economische en culturele
instituties gaan op in steeds grotere, supranationale
verbanden. Bepalende factoren zijn migratiebewegingen,
de mondiale economie en de Europese integratie.

meenschapsvormende attitudes. 9
De civil society is een huis met vele kamers en er heerst nogal
wat discussie over de vraag welke organisaties er al dan niet
mogen wonen. Maar over een zaak zijn haast alle onderzoekers het eens: vrijwilligersverenigingen maken, als vrije en
niet-commerciele associaties, de kern uit van de civil society.
Het concept is evenwel meer dan een academische term voor
wat in Vlaanderen gewoon bekend staat als 'het middenveld'.
Het begrip draagt ook een ideaal in zich. Het refereert aan een
samenleving van vrije, verantwoordelijke en zelfbesturende
burgers en geldt als alternatief voor zowel communistische
dictaturen, gedomineerd door de staat, als voor een doorgeschoten neoliberalisme, met de markt als dominante factor.
De civil society is dus a bsoluut geen neutraa I begrip. Het moet
vooral worden begrepen als een paradigma, een specifieke invalshoek om een deel van de samenleving te analyseren en te
interpreteren.

VRIJWILLIGERSWERK IN BEWEGING

Onderzoekers en vrijwilligers hebben de Iaatste jaren bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop deze maatschappelijke ontwikkelingen inwerken op het vrijwilligerswerk. Termen als de `nieuwe' of de `episodische' vrijwilliger
moeten een verschuiving aanduiden in het profiel en in de
motivatie van de hedendaagse vrijwilliger. Vroeger — zo wil de
mythe — verbonden vrijwilligers zich voor het leven aan een

Verschillende auteurs en vrijwilligers signaleren al jaren dat
het vrijwilligerswerk onderhevig is aan enkele ingrijpende
maatschappelijke ontwikkelingen. 1 ° De plaats ontbreekt Kier

organisatie en waren ze bereid heel het takenpakket dat daarbij hoort, op zich te nemen. Nu komt het vaker voor dat vrijwilligers slechts een specifieke taak willen opnemen, of dat ze
zich engageren voor een project of slechts voor een duidelijk

voor een uitgebreide stand van het onderzoek naar de aard en
de omvang van deze processen.Toch wil ik even stilstaan bij de
onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau in Ne-

afgebakende periode.1 2 Als gevolg hiervan moeten organisaties op een andere manier met hun vrijwilligers omgaan en dit
wat betreft het onthaal van hun vrijwilligers, de manier waar-

derland, omdat ze ook toonaangevend zijn in Vlaanderen." In
zijn trendstudies en publicaties onderscheidt dit onderzoeks-

op ze hen kunnen aanspreken, contact met hen houden, enzovoort.' 3 Kortom, veel meer dan vroeger moeten organisaties
een duidelijke visie ontwikkelen over hun vrijwilligersbeleid.

instituut vijf maatschappelijke processen met een grote invloed op vrijwilligerswerk:
- individualisering: traditionele maatschappelijke verbanden (dorp, buurt, klasse, gezin, maar ook kerk) verliezen

Bij het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid staan erf-

hun dwingende karakter. Er is meer ruimte om het leven

goedverenigingen er niet alleen voor. De meeste erfgoedcellen zetten heel actief in op het begeleiden en onder-

naar eigen inzicht en behoefte in te richten;
lijke verbanden, de opkomst van netwerkorganisaties en

steunen van verenigingen met onder meer ontmoetingsdagen, vormingsmomenten en individuele

de egalisering van gezagsverhoudingen en omgangs-

begeleiding (www.erfgoedcellen.be ). In enkele erfgoed-

vormen;

cellen is zelfs een vrijwilligerscoordinator actief, die fun-

- informalisering: het losser worden van de maatschappe-

- informatisering: door automatisering en de verspreiding
van ICT verandert de communicatie en de interactie;

- intensivering: de belevingscomponent wint op steeds

geert als eerste aanspreekpunt voor de erfgoedvrijwilliger.
Heemkringen en lokale erfgoedverenigingen kunnen voor

meer vlakken aan belang. Er is een groeiende behoefte

dergelijke ondersteuning ook terecht bij Heemkunde

aan variatie en verandering. Sleur en eentonigheid,

Vlaanderen vzw. Met `Koplopers gezocht' heeft deze orga-

nisatie bovendien een uitgebreid traject opgezet met als
doel de deskundigheidsbevordering door middel van geleide expertise-uitwisseling en de bijscholing van vrijwilligers tot lesgevers. Centraal stonden bij `Koplopers gezocht' het rekruteren en het behouden van (bestuurs)
leden, het medewerkersbeleid, de visieontwikkeling, het
planmatig werken, de interne en externe communicatie.
Zie voor het rapport en de conclusies van het project:
www.heem ku nde-vlaa nderen.be .

Ook in Vlaanderen hebben de Iaatste jaren alternatieve vormen van vrijwillige inzet de kop opgestoken. Hieronder breng
ik drie ontwikkelingen in kaart: opstapvrijwilligerswerk, virtueel vrijwilligerswerk en geleid vrijwilligerswerk. Het maatschappelijke belang van deze vormen van vrijwillige inzet is,
door gebrek aan onderzoek, alsnog moeilijk aan te tonen.
Voorlopig gaat het nog om verschijnselen in de marge, zeker
binnen het cultureel-erfgoedveld. Maar vermoedelijk zullen zij
de volgende jaren ook in Vlaanderen een bredere verspreiding
en toenemende erkenning krijgen.

De beschreven trends zijn niet alleen een uitdaging voor orga-

BELANGELOOS? DE OPSTAPVRIJWILLIGER

nisaties die werken met of dankzij vrijwilligers. Zij hebben ook
vorm gegeven aan talrijke nieuwe initiatieven.Vooral in de Angelsaksische wereld, maar zeker ook in Nederland, wordt het

Zoals gesteld, roept vrijwilligerswerk vaak associaties op met
een belangeloze inzet voor anderen louter uit empathie en samenhorigheidsgevoel. Het vrijwilligerswerk moet daarom ook
gekoesterd worden, zo stellen vooral beleidsmakers, vandaag

debat en het onderzoek over vrijwilligers momenteel gedomineerd door allerlei nieuwe termen en concepten: maatschappelijke stages, virtueel vrijwilligerswerk, tijdbanksysteem,
werknemersvrijwilligerswerk, opstapvrijwilligers, burgerinitiatieven, het sociaal jaar, geleid en internationaal vrijwilligerswerk Deze termen verwijzen naar allerlei vormen van vrijwillige inzet die min of meer afwijken van onze klassieke kijk op
vrijwilligerswerk als zijnde onbetaald, belangeloos, georganiseerd en vrijwillig. Al zijn deze nieuwe initiatieven nog geen
gemeengoed, toch krijgen zij almaar meer erkenning. In Nederland verkiezen steunpunten en vele beleidsmakers nu zelfs
de term `vrijwillige inzet' boven vrijwilligerswerk, om zo beter
recht te doen aan de nieuwe vormen van vrijwillig engagement.14

zelfs meer dan ooit. Gevoed door verontrustende geluiden
over de gevolgen van het individualiseringsproces, luidt de diagnose dat het eigenbelang steeds sterker op de voorgrond
treedt en dit ten koste van het belangeloze engagement's Zo'n
visie getuigt evenwel van een heel beperkte en sterk cultuurpessimistische interpretatie van het individualiseringsproces.
Dat moet immers niet noodzakelijk een belemmering voor het
vrijwilligerswerk zijn. Individualisering impliceert vooral dat
de omstandigheden waaronder mensen zich inzetten aan verandering onderhevig zijn.
Vooral jonge mensen kenmerken zich vandaag door een moraal die precies die elementen verbindt die elkaar traditioneel
leken uit te sluiten: het streven naar persoonlijke ontplooiing
enerzijds en het uitdrukken van solidariteit anderzijds. 16 Deze
vermeende tegenpolen zijn met elkaar verbonden en werken
zelfs wederzijds versterkend. De beslissing om te participeren
hangt in toenemende mate of van persoonlijke overwegingen
in het kader van hoogst geIndividualiseerde situaties en ervaringen. Jongeren engageren zich dus vooral als vrijwilliger omdat ze zo vaardigheden menen te kunnen ontwikkelen, interesses willen delen of interessante mensen hopen te
ontmoeten. In Nederland is de laatste jaren zelfs een nieuw
soort vrijwilliger op de voorgrond getreden: de opstapvrijwilliger.' 7 Dit vrijwilligerstype is nog jong, heeft geen betaalde
baan en doet vrijwilligerswerk dat aansluit bij zijn opleiding.
Hij maakt vooral gebruik van de organisatie als leerplek. De opsta pvrijwilliger vinden we ook terug in het cultureel-erfgoedwerk in Vlaanderen. Denk aan de pas afgestudeerde (kunst)
historicus die zich engageert als vrijwilliger bij een erfgoedinring op te doen.

Een vrijwilligster demonstreert kantklossen op de Cultuurmarkt
van Vlaanderen. © FARO

Kortom, (jonge) mensen zijn wel degelijk bereid om zich in te
zetten als vrijwilligers. Maar willen zij hun maatschappelijke
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stelling of -organisatie om zo een eerste relevante werkerva-

engagement nog als vrijwilligerswerk betitelen? In Nederland

De opmerkelijke ontwikkeling en verspreiding van nieuwe in-

heeft onderzoek aangetoond dat jongeren weliswaar bereid
zijn om de handen uit de mouwen te steken als het gaat om
hulp aan anderen, maar afhaken van zodra het onder de noe-

formatie- en communicatietechnologieen maken echter stilaan een ander soort vrijwillige inzet mogelijk, die is ontkop-

mer vrijwilligerswerk moet gebeuren. Vrijwilligerswerk zou te
veel oubollige en wollige associaties oproepen van een totaal
belangeloze en altruIstische inzet.' 8 In zijn advies over de wet
op het vrijwilligerswerk kwam de Vlaamse Jeugdraad tot
soortgelijke vaststellingen: "Vrijwilligers nemen in de jeugd-

peld van tijd en plaats: het virtuele vrijwilligerswerk. 21 Dit type
is zeker niet nieuw, maar de laatste tien jaar maakt het een
duidelijke groei door en krijgt het meer aandacht, ook in het
cultureel-erfgoedwerk. Het project Westhoek Verbeeldt toonde
al krachtig aan hoe succesvol de combinatie is van vrijwilligers
met ICT." Tegenwoordig duiken ook meer vrijwilligersinitiatieven op die helemaal niet aan een formele organisatie zijn verbonden, zoals dat bij Westhoek Verbeeldt bijvoorbeeld nog wel
het geval was. Een bekroond voorbeeld uit de erfgoedsector is
www.erf-goed.be . Deze website verzamelt foto's van beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten op
een interactieve kaart van Vlaanderen. ledereen kan er foto's
van historische en waardevolle gebouwen en landschappen
op plaatsen, maar ook die van anderen gratis downloaden. De
website www.erf-goed.be is met zeer weinig middelen uitgebouwd en draait volledig op de inzet van zes jonge archeologen. De hele werking verloopt virtueel."Een formele organisatie hebben we niet", zo vertelt TijI Vereenooghe van Erf-goed.
be , "tijdens de vijf jaar dat we bestaan, hebben we misschien
maar tweemaal vergaderd; we regelen alles online."

Kom snel terug! Of woarom mijn website niet eens bezoeken?

sector een flink stuk van de 'output' voor hun rekening maar
bestempelen zich vaak toch niet als vrijwilliger." 19 Het is niet
duidelijk of deze vaststellingen uit het jeugdwerk zomaar kun-

Het kenmerkende aan netwerken op het Internet is dat het accent er Iigt op zelforganisatie: een horizontale structuur zonder leiders. Ook de virtuele vrijwilliger heeft een grote mate
van autonomie. Voor het opzetten van een site is bijna niets
nodig, geen subsidie van een overheid, geen vergunning en
technisch gezien is het ook onmogelijk om het internet te con-

nen worden veralgemeend naar de cultureel-erfgoedsector.
Toch loont het de moeite om zich ook hier of te vragen of het
imago van vrijwilligerswerk jongeren mogelijk belet om zich
te engageren als vrijwilliger. En voor die jongeren die zich wel
engageren: betitelen zij hun vrijwillige inzet dan wel als vrij-

troleren en te beteugelen. 23 Het is duidelijk: deze vorm van vrijwilligerswerk haakt vlot in op maatschappelijke trends zoals
informalisering, informatisering en individualisering en heeft
daarom wellicht nog veel groeipotentieel. Toch is ook een risi-

willigerswerk? Zulke vragen zijn vooral relevant voor de vele
organisaties die hun vrijwilligersbestand willen verjongen en
ze verdienen daarom zeker verder onderzocht te worden.

losse en informele organisatiestructuur dreigen online-initiatieven snel uit te doyen. Om te kunnen blijven standhouden,
hebben zij daarom een duidelijke trekker nodig, die inhoud

IN GEORGANISEERD VERBAND? DE VIRTUELE VRIJWILLIGER

aan de website blijft toevoegen en de losse medewerkers enthousiasmeert.

Een andere klassieke component van vrijwilligerswerk is het
georganiseerde verband. In de vele pleidooien voor vrijwilligerswerk wordt dit georganiseerde verband een groot belang

co verbonden aan deze vorm van vrijwillige inzet. Door hun

VRIJWILLIG EN ONBEZOLDIGD? GELEID VRIJWILLIGERSWERK

toegemeten. Mensen die samenkomen, samen plannen en

Bovenstaande vormen van vrijwillige inzet houden nog vast

dingen realiseren ... hierin Iigt de belangrijke socialiserende
kracht van het vrijwilligerswerk." Niettemin zijn aan dit geor-

aan een belangrijke klassieke component: het vrijwillige karakter van het engagement. Vooral voor de pleitbezorgers van de

ganiseerde verband enkele onmiskenbare nadelen verbonden,

civil society is die vrijwilligheid zelfs essentieel. Vrijwilligers

die vaak ook opspelen bij de rekrutering van potentiele vrijwilligers.Vooral de agenda's vormen het probleem: de vrijwilliger

kunnen niet gedwongen worden, ook niet met zachte hand,
om zich in te zetten. 24 De laatste jaren zijn er evenwel diverse

zou beschikbaar moeten zijn op het moment dat en op de

initiatieven gegroeid die, onder de noemer van `geleid vrijwil-

plaats waar de organisatie hem of haar nodig heeft.

ligerswerk', precies deze vrijwillige component onderuithalen.

Geleid vrijwilligerswerk verwijst naar vormen van vrijwillige
inzet die worden geInitieerd, ingericht of zelfs opgelegd door

nemersvrijwilligerswerk kan vele vormen aannemen. Het kan
plaatsvinden binnen of buiten de werkuren, individueel of in

de overheid of door het bedrijfsleven.
Geleid vrijwilligerswerk werpt een nieuw Iicht op de verhou-

tea mverband. Of het heeft de vorm van een personeelsuitstap
waarbij dan vrijwillig de handen uit de mouwen worden gestoken.

ding tussen civil society, het bedrijfsleven en de overheid. Er
zijn natuurlijk altijd at overgangs- en schemerzones geweest

AHAAAAA!!!!

tussen deze drie maatschappelijke domeinen. Met regelgeving, subsidies en sensibiliseringscampagnes werkt de over-

EEN VRIJWILLIGER ►

heid (bewust of onbewust) vrijwel continu in op het vrijwilligerswerk. Ook tussen het bedrijfsleven en de civil society zijn
de schotten nooit waterdicht geweest. Hoeveel erfgoedverenigingen laten hun tijdschrift of evenement niet sponsoren door
een bedrijf? Geleid vrijwilligerswerk gaat echter nog een stap
verder dan het louter ondersteunen van vrijwilligerswerk. In
hun eigen domein leggen de overheid en het bedrijfsleven bepaalde vormen van maatschappelijk engagement op. Deze interferenties mogen niet zomaar worden veroordeeld als een
aanslag op de autonomie van de civil society. Integendeel: zij
zijn ontstaan uit de grote waardering die het bedrijfsleven en
de overheid koesteren voor het ideaalbeeld van de civil society.

Het werknemersvrijwilligerswerk is inmiddels een vanzelfsprekend gegeven in de Angelsaksische bedrijfswereld. Liefst
go % van de Amerikaanse bedrijven doet aan een of andere
vorm van employee volunteering.2 8 Ook in Frankrijk en Neder-

Geleid vrijwilligerswerk door de overheid vinden we tot nog
toe vooral terug in de Angelsaksische wereld en in Nederland.
Verontrust door de afnemende maatschappelijke betrokkenheid van de bevolking, en de daarmee samenhangende ver-

land, en geleidelijk aan in Vlaanderen, krijgt deze praktijk voet
aan de grond. Almaar meer bedrijven zetten in op een dag

zwakking van de sociale cohesie, wit de overheid er sommige
bevolkingsgroepen mee aanzetten tot een groter maatschappelijk engagement. Vooral jongeren worden aangesproken. 25
Een duidelijk voorbeetd zijn de maatschappelijke stages in Nederland. Onder het motto "Samen leven kun je leren", lanceerde de regering Balkenende in 2007 het voorstel dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een stage moeten lopen in
een non-profitorganisatie. Doel van deze maatschappelijke
stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken
met en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving.
De regering wit zo het actief burgerschap bevorderen, de
maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen vergroten en
hun besef van waarden en normen stimuleren. Momenteel !o-

goede werken met het voltallige personeel, stellen een aantal
uren bedrijfstijd ter beschikking voor het goede doel of detacheren werknemers naar een vzw.
Het succes van de formule moet worden begrepen in het licht
van nieuwe managementopvattingen over duurzaam of
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aangejaagd door
een kritische en activistische consumentenmassa streven almaar meer bedrijven ernaar om ook ecologische en sociale
overwegingen in hun bedrijfsvoering op te nemen. Werknemersvrijwilligerswerk blijkt een krachtig en vaak mediatiek
instrument te zijn om die maatschappelijke betrokkenheid te
tonen. Daarnaast is het een bewuste strategie in het personeelsbeleid. In vrijwilligerswerk kunnen werknemers nieuwe
vaardigheden ontwikketen, zoals Ieiderschap, het nemen van
beslissingen en het opbouwen van klantenrelaties.

pen er at enkele pilootprojecten, maar vanaf het schooljaar
2011-2012 worden de maatschappelijke stages in Nederland
veralgemeend. Jaarlijks zullen dan ca. 200.000 leerlingen 72

In Vlaanderen is vooral de Tijdbank promotor van het

uur vrijwilligerswerk moeten verrichten, ook in de culturele

werknemersvrijwilligerswerk. Deze vereniging promoot

sector. In de erfgoedsector alleen at zouden tegen
liefst 2.000 stageplaatsen worden aangeboden. 26

en faciliteert de vrijwillige inzet van groepen mensen van-

2011

maar

uit organisaties (Tijdgevers) en voor andere organisaties
waarde (Tijdnemers). Op dit moment zijn vooral sociale

bloeien er vormen van geleid vrijwilligerswerk. Vooral het

organisaties ingeschreven als tijdnemer.Toch richt de Tijd-

werknemersvrijwilligerswerk verdient hier een vermelding.

bank zich ook expliciet tot organisaties met een culturele

Het concept is op zijn minst merkwaardig: een bedrijf stimu-

meerwaarde ... Hier liggen nog zeker vele kansen, ook voor

leert zijn medewerkers om als vrijwilligers tijd en expertise ter

cultureel-erfgoedorganisaties.

beschikking te stellen aan non-profitorganisaties. 27 Dit werk-
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met een maatschappelijke, culturele of ecologische meerOok op het raakvlak tussen de civil society en het bedrijfsleven

Het werknemersvrijwilligerswerk strookt helemaal niet meer
met de klassieke perceptie van wat de kern van vrijwilligerswerk zou zijn: de vrijwillige en onbetaalde inzet. De inspan-

wijdte van de gebruikte concepten en bij de vormen van vrijwillige inzet die men precies wil ondersteunen of bestuderen.

ningen vloeien hier immers niet langer voort uit een persoonlijk engagement, maar houden verband met de positie die
men als werknemer bekleedt. Voor sommigen voldoet het
werknemersvrijwilligerswerk daarom niet aan de criteria van
vrijwilligerswerk,temeer daar er ook loon wordt doorbetaald. 29

Ten slotte stelt zich de vraag wat de relatie is tussen de nieuwe
vormen van vrijwillige inzet en de `klassieke' organisaties die
reeds werken met of voor vrijwilligers. Kunnen deze organisaties inhaken op de nieuwe ontwikkelingen, om hun vrijwilliMarvnuitheogpad(vrijwles)ognatr

wel degelijk sprake van vrijwilligerswerk, omdat zij er kosteloos extra personeelsinzet en expertise bij krijgt.

CONCLUSIE
Vlaanderen staat bekend om zijn rijke traditie in vrijwilligerswerk. Dat zal ook nog een hele tijd zo blijven. Uit onderzoek
blijkt keer op keer dat het vrijwilligerswerk bij ons kan standhouden. 3° En gelukkig maar. Het hoeft geen betoog hoe belangrijk vrijwilligers zijn, zeker ook voor het cultureel erfgoed.
Duizenden burgers zetten zich in hun vrije tijd in voor het behoud, het onderzoek en de ontsluiting van het erfgoed in
Vlaanderen. Daarenboven biedt vrijwilligerswerk nog enkele
stevige bonussen, zoals de uitbouw van een sociaal netwerk
en de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Toch kan niet ontkend worden dat er, naast de klassieke vormen van vrijwilligerswerk, inmiddels ook andere en meer diffuse vormen van maatschappelijke inzet zijn gegroeid. Het
gaat om initiatieven die meer of minder afwijken van de heersende opvattingen en belevingen van het vrijwilligerswerk als
zijnde belangeloos, onbetaald en georganiseerd. De teneur
van de kritiek op deze nieuwere vormen van vrijwillige inzet
Iaat zich raden. Deze initiatieven zijn veel losser en vrijblijvender van aard dan het klassieke, stevige engagement in het verenigingsleven. En is het wel zinvol om de `heilzame' effecten
van vrijwilligerswerk of te dwingen met een geleide variant?
Deze actuele vormen van vrijwillige inzet sluiten inderdaad

sionele organisaties (archieven, musea, erfgoedcellen ...) die
tot op zekere hoogte vrijwilligers inzetten, liggen er wel zeker
kansen. De vaste, betaalde medewerkers kunnen nieuwe vormen van vrijwillige inzet relatief gemakkelijk introduceren en
deze initiatieven ook voldoende begeleiden. Voor erfgoedverenigingen daarentegen is een zekere voorzichtigheid geboden
bij het introduceren van nieuwe organisatievormen. Het risico
is niet denkbeeldig dat zij zo hun eigenheid en grote sterkte
zouden kwijtspelen: de vrijwillige inzet in georganiseerd
verband. Online vrijwilligerswerk bijvoorbeeld kan handig zijn
om jongeren aan te trekken; andere potentieel geInteresseerde vrijwilligers zullen daarentegen het persoonlijke contact
missen en afhaken.Voor verenigingen zijn er andere en betere
manieren om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Zoals
gesteld, verwachten vele jongeren dat hun ervaring als vrijwilliger ook nuttig is voor hun persoonlijke ontwikkeling en professionele vooruitzichten. Vrijwilligersverenigingen zouden
directer moeten inspelen op deze instrumentele motieven
door zichzelf te promoten als een krachtige leeromgeving en
nieuwe leden natuurlijk ook de kans te geven om zichzelf te

nauwer aan bij een individualistisch leefpatroon en zullen
daarom misschien minder kunnen bijdragen tot sociale cohesie.Toch mogen zij niet zomaar van de hand worden gewezen

kunnen ontplooien als vrijwilliger.
Voor erfgoedverenigingen komt het er vooral op aan om zich

als minder waardevol. Want ook zij kunnen een leerproces stimuleren, het `sociaal kapitaal'van de betrokkenen verhogen en

complexiteit van de hedendaagse samenleving. Een hele uitdaging, maar zij staan er niet alleen voor. Heel wat erfgoed-

een vorm van `zelfverrijking' inhouden ...

cellen en koepelorganisaties hechten grote waarde aan de
ondersteuning van erfgoedverenigingen. Voor het uitwerken

Naarmate de nieuwe vormen van vrijwillige inzet ingang

van een hedendaags vrijwilligersbeleid zullen zij graag advies,
vorming of begeleiding bieden.

vinden, zal wellicht ook het begrip `vrijwilligerswerk' een meer
diffuse en amorfe betekenis krijgen. Overheden, onderzoekers,
koepelorganisaties en verenigingen die werken voor en met
P T PAABE R2009

gersbestand uit te breiden of te verjongen? Het werknemersvrijwilligerswerk Iijkt alvast een laagdrempelige manier om
nieuwe groepen met erfgoed en met de eigen organisatie te
laten kennismaken en hen de ogen te openen voor wat vrijwilligerswerk kan betekenen. Ook online vrijwilligerswerk kan
aantrekkelijk zijn voor (jonge) mensen die zich anders niet
zouden engageren als vrijwilligers.
Toch kunnen deze nieuwe vormen van vrijwillige inzet niet in
elke organisatiecontext worden geIntroduceerd. Voor profes-

vrijwilligers zullen zich bewust moeten worden van de diverse
associaties die `vrijwilligerswerk' kan oproepen. Bij elk
vormingsmoment, in subsidiereglementen of bij onderzoek
zal het meer dan ooit nodig zijn om stil te staan bij de draag-

aan te passen en flexibel in te spelen op de diversiteit en

Dank aan Daphne Maes,TijI Vereenooghe, Sigrid Bosmans, Anita Caals en Rob Belemans voor hun commentaar bij eerdere versies van de tekst. Zij zijn natuurlijk niet
verantwoordelijk voor eventuele fouten.
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op Bali de cultuuraaJ tit de
toerisfsche rnouw?
-->

Kecakdansen op Bali

lndonesie is altijd een beetje een nobele onbekende gebleven in
Belgie. Verder dan: kolonie van Nederland, gordel van smaragd,
vulkanen of— in het ergste geval — bomaanslagen geraakt men
meestal niet. En ligt lndonesie nu in Bali of is het net andersom?
Toch herbergt dit land ook op volkscultureel gebied een echte
schat Gan alle mogelijke vormen van cultureel erfgoed.
Op Bali gaat dit nog een stukje verder. Daar gaan eeuwenoude
tradities en toerisme hand in hand en blijken ze elkaar voortdurend te bevruchten. Aan de hand van een actueel voorbeeld uit
de dans- en zangwereld proberen we na te gaan of dit huwelijk
geslaagd is. En ofje een uitgevonden traditie nog eens kunt uitvinden. Kortom, een reflectie over culturele hybriditeit.

Indonesia bestaat uit meer dan 17.000 eilanden van vulkanische oorsprong en is enorm uitgestrekt (drie uurgordels, meer
dan 6.000 km). Het tropische land is erg gevoelig voor allerlei
natuurrampen (vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen,
aardbevingen, tsunami's), maar omwille van zijn vulkanische
oorsprong en zijn geografische ligging rond de evenaar is het

INDONESIE: ZEER DIVERS, UNIFORM EN KWETSBAAR

vuld met Javaanse woorden. En zelfs Nederlandse woorden
zijn nu nog in het Indonesisch 3 terug te vinden. In 1945 werd
het BI dan de enige officiele taal. Het is een enorme verdienste
van Sukarno en zijn ploeg dat zij erin geslaagd zijn om alle In-

De republiek lndonesie is een relatief Jong land. Op 17 augustus 1945 (hari merdeka of Dag van de Onafhankelijkheid) ontdeed lndonesie zich van het kolonialistische juk. Ondanks pogingen van Nederland om de kolonie te behouden, werd
Sukarno de eerste president van de onafhankelijke democratische republiek. De president verviel vrij snel in een autoritair
regime. Zijn opvolger Suharto zette na een coup dit autoritaire
regime verder. Het is slechts na het aftreden van Suharto in
1998 dat de democratisering zich onder druk van de straat

ook erg vruchtbaar.
Op taalgebied is lndonesie een zeer divers en tegelijkertijd
zeer uniform land. Alhoewel er meer dan zevenhonderd talen
worden gesproken, beheerst toch zo goed als iedereen ook de
enige officiele taal, het Bahasa Indonesia (BI). Deze taal is in de
eerste helft van de vorige eeuw ontstaan als een soort conglomeraat van verschillende talen. De Maleise basis werd aange-

donesiers — ondanks die grote diversiteit — dezelfde taal te laten spreken. Deze prestatie heeft natuurlijk ook het eenheidsgevoel (e pluribus una lingua) en patriottisme aangezwengeld
en wordt weerspiegeld in de wapenspreuk Bhinneka Tunggal

Ika (eenheid in verscheidenheid).

echt doorzette. De huidige president Susilo Bambang Yudhoyono (in lndonesie algemeen SBY genoemd) is op een democratische manier rechtstreeks door het yolk verkozen. Na
woelige periodes in "opstandige" provincies kent het land nu
een relatieve rust, ook al is die soms op een eigenaardige manier tot stand gekomen. Zo kent de provincie Aceh een eeuwenlange geschiedenis van verzet, maar zorgde de verschrikkelijke tsunami van 2004 voor een plotse vrede.
lndonesie telt meer dan tweehonderd miljoen moslims en is
daarmee veruit het grootste moslimland ter wereld. Maar het
land is tegelijk een democratische rechtsstaat waar de sharial
niet van toepassing is. Circa 88 % van de naar schatting 230
miljoen Indonesiers is moslim.
Op economisch gebied kent het land een vrij onstabiele geschiedenis met heel veel crisissen, maar ook met soms verregaande corruptie. Ondanks dit alles wordt lndonesie vaak bij
de AziatischeTijgers' gerekend, alhoewel het land soms eerder
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op een hongerige tijger lijkt. Toch vinden ook vele analisten
dat het land tot de BRIC-landen 2 zou moeten behoren, omdat
lndonesie het op een aantal vlakken zelfs merkelijk beter doet
dan die landen.

Borobudur — De boeddhistische stoepa was eeuwenlang
verborgen onder de begroeiing en de assen na uitbarstingen van
de nabijgelegen vulkaan Merapi. De restauratie gebeurde o.a. met
geld van de UNESCO en sinds 1991 staat de tempel op de lijst van
het werelderfgoed. Op deze foto zien we enkele kleinere stoepa's
die deel uitmaken van het grote geheel.
© Paul Catteeuw, 2004
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Batubulan, Bali — Het spectaculaire slot van het dansdrama is
de vuurdans. De pemangku (priester) of een andere dienaar
bereidt deze dans voor en steekt het vuur aan.
© Bruno Catteeuw, 2009

INDONESIE EN UNESCO-WERELDERFGOED

De Iijst met natuurlijk erfgoed is geografisch veel verspreider:
Het nationaal park Komodo bestaat uit drie vulkanische

Indonesia trad op 27 mei 195o tot de UNESCO toe. Sinds de jaren 1970, met name sinds de werelderfgoedconventie van -1972,

eilanden (Komodo, Rinca en Padar) in Nusa Tenggara en
herbergt de komodovaraan. Het dier is een gevaarlijke
vleeseter, maar wekt tevens een uitzonderlijke interesse bij
de wetenschappers die de theorie van de evolutie bestuderen. Het dier komt nergens elders in de wereld voor.

heeft UNESCO onroerend en natuurlijk erfgoed (monumenten
en Iandschappen) wereldwijd op de agenda gezet. Op de lijst
van het World Heritage scoort4 Indonesia zeven erkenningen.
Bij het opgenomen onroerend (in UNESCO-jargon, overigens
net tegenovergesteld ten opzichte van Vlaanderen, cultureel)
erfgoed vinden we drie vertegenwoordigers.Twee monumenten liggen in de buurt van Yogyakarta op Centraal-Java. Deze
stad wordt als een soort van culturele hoofdstad van Java —en
bij uitbreiding van heel Indonesia — beschouwd.
• Borobudur is een boeddhistische tempel uit de 8e-9e eeuw.
Met hulp van de UNESCO werd het gebouw in ere hersteld
en in 1991 op de lijst ingeschreven. Borobudur wordt vaak
als voorbeeld gebruikt voor het werelderfgoed en behoort
volgens velen tot de grootste wereldwonderen.
Prambanan is de grootste Indonesische hindoetempel
gewijd aan Shiva. Hij werd in de 10 e eeuw gebouwd en staat
sinds 1991 ook op de lijst. De heropbouw werd ernstige
schade toegebracht door de zware aardbeving in mei 2006.
In 1996 werd Sangiran aan de Iijst toegevoegd. Op deze
archeologische site werden tientallen fossielen van de
pithecanthropus erectus of Javamens gevonden.

•

Komodo staat sinds 1991 op de Iijst.
Sinds 1991 staat ook het nationaal park Ujung Kolon op de
Iijst. Het omvat een schiereiland en verschillende eilanden
op westelijk Java, a lsook het reservaat Krakatoa. Het gebied
omvat tevens het grootste laaglandregenwoud op Java met
een rijke fauna en flora, waaronder de Javaanse neushoorn.
Het Lorentz National Park Iigt in Pa poea (vroeger Irian Jaya)
en is het grootste beschermde gebied van Zuidoost-Azie.

Als enige plaats in de wereld omvat dit park een perfecte
doorsnede van maritieme fauna en flora tot en met het
hooggebergte op het snijpunt van twee continentale
platen. Het staat sinds 1999 op de Iijst.
• De tropische regenwouden op Sumatra omvatten drie
nationale parken: Gunung Leuser, Kerinci Seblat en Bukit
Barisan Selatan. De uitzonderlijke biodiversiteit bezorgt
deze wouden een uiterst waardevol karakter. Tegelijkertijd
staat dit erfgoed zeer sterk onder druk omwille van ontbossing voor brandstof, industrieel gebruik en landbouwgronden. Daardoor zijn niet alleen de regenwouden in gevaar,
maar tegelijkertijd ook de vele endemische vormen van
fauna en flora, waarvan de Sumatraanse orang-oetang, de
Sumatraanse tijger en de Sumatraanse olifant wel de
bekendste zijn. De regenwouden staan sinds 2004 op de
lijst van het werelderfgoed.
Op de tentative list staan er zelfs 22 mogelijke nieuwe elementen, voornamelijk nationale parken. Dit mag uiteraard geen
verwondering wekken. Indonesia is enorm uitgestrekt en kent
zeer grote geologische verschillen omwille van de vulkanische
oorsprong en een uiterst diverse, vaak zeer endemische fauna
en flora.
Maar het gaat ook om het samengaan van natuur en cultuur.
De rijstvelden en -cultuur rond Jatiluwih zijn daarvan een uitstekend voorbeeld.5

Prambanan — Kleine Legomannetjes restaureren de hindoetempel
in 2oo4. De restauratie werd grondig verstoord door de krachtige
aardbeving van 2oo6. Bezichtiging is nu een stuk moeilijker en
het terrein met de vele tempels is niet meer helemaal toegankelijk wegens de gevaarlijke situatie. Een nieuwe restauratie wordt
in het vooruitzicht gesteld, maar kan zeer veel tijd in beslag
nemen. © Paul Catteeuw,2oo4

DE UNESCO-CONVENTIE VAN 2003: OOK INDONESIE
DOET MEE
In de 21 e eeuw is er binnen en via UNESCO een doorbraak gerealiseerd die een andere vorm van erfgoed op de agenda heeft
gezet: het immaterieel cultureel erfgoed (volkscultuur dus).
Nog voor de oprichting van UNESCO en nog voor de toetreding
van Indonesia in 195o, was er een basis gelegd voor een nationale aanpak van de uitdaging. De Indonesische grondwet van
1945 zegt in a rtikel 32 6 :
(7) The state shall advance the national culture of Indonesia
among the civilisations of the world by assuring the freedom
of society to preserve and to develop cultural values.
(2) The state shall respect and preserve local languages as
national cultural treasures.

Het nationaal park van Komodo herbergt de unieke komodovaraan. De volwassen Komodo dragon is een gevaarlijke vleeseter
en heeft geen natuurlijke vijanden. Deze kannibaal haalt
topsnelheden van 20 km per uur. Het dier is wel bedreigd omwille
van de zeer beperkte verspreiding. Komodo staat sindsi997 op de
lijst van het werelderfgoed. © Marc Luyckx, 2009

Alhoewel dit in de grondwet de enige verwijzing naar cultuur
is, toch maakt Dewi Indrawati 7 van het Indonesische departement voor Cultuur en Toerisme zich vandaag sterk dat dit artikel garandeert dat de Indonesische republiek zijn onroerend
materieel erfgoed moet beschermen en behoeden. De initiatieven van UNESCO in het huidige decennium brachten de bewustwording in een stroomversnelling. Na de officiele nationale erkenning op 5 juli 2007 8, deponeerde Indonesia de
officiele aanvaarding van de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed (17/10/2003) te
Parijs op 15 oktober 2007. Net als Belgie is Indonesia dus een
van de niet minder dan 114 State Parties to the Convention. Net
als de Vlaamse Gemeenschap staat Indonesia het volgende
decennium voor de enorme uitdaging om de implementatie
van de UNESCO-conventie van 2oo3 in de praktijk waar te maken en daar een innoverend beleid rond te ontwikkelen.

MEEGENOMEN: TWEE MEESTERWERKEN
Indonesia heeft in de schemerzone voor het in werking treden
van de UNESCO-conventie ook meegedaan aan de internationale competitie voor het laten opnemen van fenomenen op de
lijst van "meesterwerken van immaterieel en oraal erfgoed
van de mensheid." Sinds de vergadering van het Intergouvernementeel Comite van de Conventie te Istanbul in 2008 zijn
de twee erkende voorbeelden opgenomen in de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed (artikel 16 van de
UNESCO-conventie van 2003). In 2003 werd het wayang-kulitpoppenspel erkend. Letterlijk vertaald uit het Bahasa Indonesia
betekent wayang kulit leren pop. Dit soort theater is een eeuwenoude vorm van verhalen vertellen aan de hand van pop-

De rijstvelden rond latiluwih staan op de tentative list van de
UNESCO. Het ingenieuze irrigatiesysteem zorgt voor de prachtige
terrasbouw en spectaculaire uitzichten over het Balinese
landschap. Mens en natuur zijn hier in perfecte harmonie.
Bieke Bekkers,2oo9

poppenspel populair. En zelfs op de eilanden Lombok, Madura,
Kalimantan en Sumatra vind je lokale varianten van wayang
kulit.
Eigenlijk zijn er twee soorten poppen: de wayang kulit zijn
platte, vlakke poppen en de wayang golek zijn driedimensio-
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pen. Het ontstaan ervan Iigt op Java, maar ook op Bali is dit

In 2005 werd de kris (in het BI keris) door UNESCO aan de
lijst van oraal en immaterieel erfgoed van de mensheid
toegevoegd. Het nogal materiele karakter van een dolk
voor een lijst van immaterieel cultureel erfgoed maakt
dat over deze kandidatuur en opname enige discussie mogelijk is. De dubbelzijdige en golvende dolk is niet enkel
een wapen maar ook een spiritueel voorwerp waaraan
heel wat krachten worden toegesch reven. Va n u it Java verspreidde dit wapen zich over heel Zuidoost-Azie. De kris
heeft vandaag vooral nog een ceremoniele waarde. Zo
wordt hij gedragen bij officiele gelegenheden. Maar je
vindt hem eveneens bij de suppoosten en gidsen van het
kraton in Yogyakarta. Zij dragen de kris als een soort
statussymbool.

IS ALLEDAAGS OF IMMATERI EEL TE GEWOON?
Het gebruik dat van het UNESCO-instrumentarium gemaakt
wordt, bewijst alleszins dat het ministerie van cultuur en toerisme van Indonesia gevoelig is voor de internationale ontwikkelingen en erkenning. Belangrijke uitdagingen zijn momen-

De kris: materieel of immaterieel?

na le houten poppen. De tweede soort wordt bespeeld zoa Is in
het poppenspel in Vlaanderen. De wayang kulit daarentegen
wordt gebruikt in een soort schimmenspel. De schaduw van
de poppen wordt geprojecteerd op een verlicht doek of scherm.
Begeleid door een uitgebreid gamelanorkest vertelt de dalang

gerundium als 'safeguarding' waargemaakt worden? Hoe kan
een begrip als Immaterieel cultureel erfgoed' operationeel
worden gemaakt op het terrein?
Heel veel traditionele elementen van cultuur zijn in Indonesia
nog springlevend en worden vaak niet ervaren als cultureel

(de hoofdpoppenspeler) aan de hand van de poppen (mythische) verhalen uit het verleden en beeldt hij het leven van
voorouders tegen een religieuze achtergrond uit.
Maar de wayang kulit heeft ook een sociale functie die je zou

erfgoed wegens ... te gewoon. We denken hierbij bijvoorbeeld
aan het vervaardigen van maskers, aan het weven, aan batik,
aan het smeden van goud en zilver. Ook de beoefenaars zelf
beschouwen hun bezigheid als een ambacht, als werk en nau-

kunnen vergelijken met de Antwerpse Poesjenellenkelder. De
voorstellingen zijn vaak een soort uitlaatklap voor de gemeen-

welijks als een vorm van cultuur of kunst.
Maar we denken hier evenzeer aan de vele rituelen rond de rites de passage die op alle eilanden te vinden zijn en die een
enorme verscheidenheid tonen.Vele van die tradities zijn zelfs
uniek. De dodenfeesten bij de Toraja op Zuid-Sulawesi zijn

schap. Sociale kritiek wordt via dit kanaal geventileerd. Het
succes hiervan zou wel eens kunnen bijgedragen hebben tot
het overleven van deze traditie. Concurrentie van de moderne
media noopt de dalangs ertoe om steeds meer moderne ele-

daarvan het perfecte bewijs, maar tegelijkertijd ook het slacht-

menten in hun verhalen in te bouwen.

offer omdat ze onder zware druk van het toerisme staan. An-

Toeristen kunnen op veel plaatsen (bijvoorbeeld in Yogyakarta)
naar voorstellingen gaan kijken. Toch houdt de doorsneetoe-

dere voorbeelden zijn de sociale patronen bij de Batak op Su-

rist het vaak niet lang vol, omdat de verhaallijnen moeilijk te
volgen zijn en omdat meestal alles in het plaatselijke dialect
verloopt. Bij dergelijke vertoningen maakt de dalang zich vaak
S EPTEM BE R2009

teel de identificatie en het documenteren van het culturele
materiaal/erfgoed in Indonesia enerzijds en het uittekenen
van een politiek om met deze inventaris van materieel en immaterieel erfgoed om te gaan. Hoe kan een werkwoord en

vrolijk over de toeristen (hun uiterlijk, hun kledij ...) zonder dat

matra of de cultuur van de longhouses bij de Dayaks op
Kalimantan.
Ook op het gebied van het orale valt er nog heel wat werk te
verrichten. Hoe verhoudt het Bahasa Indonesia (een kunstmatige taal) zich tot de meer dan zevenhonderd traditionele ta-

de slachtoffers dit doorhebben. Ook hier zijn de parallellen

len die in Indonesia worden gesproken? Wat gebeurt er bij-

met de Antwerpse `Poesje' heel duidelijk.

voorbeeld met de onmetelijke vertelschat? Bovendien heeft

Er is natuurlijk nog het heikele punt Java. Economisch, politiek
en demografisch is het eiland veruit het belangrijkste, of op
zijn minst het Ieidinggevende. Cultureel ligt dat anders, maar
toch lijken vele andere Indonesiers de Javanen van cultuurimperialisme te verdenken. En de lijst van de hierboven opgesomde beschermde plaatsen en zaken Iijkt dit ook te bevestigen. Toch is voorzichtigheid geboden om geen voorbarige
conclusies te trekken. De oververtegenwoordiging van Java
kan ook op betere administratieve structuren — en dus beter
onderbouwde aanvragen — stoelen.
Zoals in dit tijdschrift in vroegere bijdragen al werd benadrukt
(met betrekking tot Vietnam, Japan of andere landen), is het
zeker de moeite om te volgen hoe men in Indonesia zal omgaan met allerlei dossiers. In het vervoig van dit artikel ga ik
dieper in op een voorbeeld uit de praktijk, dat bijzondere conceptuele, methodologische en beleidsuitdagingen stelt.

BALI
Bali Iijkt paradijselijk. Of je er nu geweest bent of niet, dit epitheton is nu eenmaal onlosmakelijk met het eiland verbonden. En wie er is geweest, zal dit beeld alleen maar versterken.
Op dit mooie eiland leven de tradities bovendien op alle moge-

strumenten voor de begeleiding van de dansen, zijden kledij
en maskers voor dansers en danseressen, rekwisieten voor de
podia. Het succes van de dansen houdt dus de productie van
het roerend erfgoed in stand.
Dit is trouwens geen constructie die enkel door het toerisme
en de daarmee gepaard gaande uitvoeringen wordt veroorzaakt. De Balinezen hebben ontelbare rituelen en ceremonieen die precies dezelfde outillage vereisen en dus een voortdurende productie van kunst- en gebruiksvoorwerpen uitlokken.
Op Bali zijn het dagelijkse leven en de beleving van religie met
elkaar en ook heel sterk met de natuur verweven. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te merken bij de rijstbouw. De natuurlijke
pracht van de rijstterrassen wordt mede in stand gehouden
door de cultivatie die op haar beurt zorgt voor religieuze handelingen met het oog op een goede oogst, zoals het offeren bij
de waterbronnen ter ere van het water dat de velden bevloeit.
Het belang van rijst op Bali — en a fortiori in Indonesia en bij
uitbreiding in heel Azie — kan natuurlijk niet genoeg worden
onderstreept. Heel wat rituele ceremonieen verwijzen dan ook
naar het groeiproces van de rijst. Zelfs tijdens een kort bezoek
aan Bali zul je haast zeker zien hoe Balinezen rijst aan de goden offeren.
Misschien nog meer in het oog springend is het ontelbaar aantal tempels dat je op Bali aantreft. De hindoetempels zijn de

Iijke manieren verder: vaak onttrokken aan het oog van de toeristen, maar even vaak in een soort symbiose met het toeristische geweld en al zijn effecten.

haast natuurlijke ontmoetingsplaatsen tussen mens en
god(en). Dat vereist heel wat rituelen die erop zijn gericht om
de harmonie te bewaren en te bevestigen.
Eigenlijk zou men Bali kunnen beschouwen als een piepkleine

Het eiland herbergt heel veel artistiek talent dat vaak haast
dorp per dorp wordt geetaleerd. Op de weg van Denpasar in de
noordelijke richting naar Ubud en/of Klungkung rijgen de

oase in het grote Indonesia. Het eiland is ongeveer anderhalve
Belgische provincie groot. Naar Indonesische maatstaven is
het dus een mini-eilandje met slechts o,3 % van de totale op-

kunstdorpen zich aaneen: Batubulan (steenhouwers—vulkanische tufsteen), Celuk (goud- en zilversmeden), Batuan (schilders), Puaya (wayang-kulitpoppen), Negara (houten maskers),

pervlakte. Het eiland is wel dichtbevolkt. Met meer dan Brie
miljoen inwoners9 komt dat overeen met een bevolkingsdichtheid van 56o inwoners per km 2. Ter vergelijking: voor Belgie is

Kemenuh en Mas (houtsnijwerk), Blahbatuh (gongen en ga-

dat 341, voor Vlaanderen 456. Op religieus gebied is Bali een

melaninstrumenten), Bona (mandenvlechten), Belega (bam-

echte enclave, een microkosmos. Bijna 95 % van de bevolking
belijdt het hindoeIsme: een uitzonderlijke situatie in het
grootste moslimland ter wereld. 1°

boemeubelen) en de omgeving van Gianyar (zijdeweverijen).
Net omwille van al deze geconcentreerde activiteiten wordt
deze streek vaak ook weleens de souvenirroute genoemd. Je
vindt er uiteraard heel wat kitschtoestanden voor instant toeristen, maar je komt er ook wel aan je trekken wanneer je echt
op zoek bent naar waardevolle kunst die op de Balinese tradities is geent.

DANS, MUZIEK EN THEATER
Wie in Bali muziek zegt, zegt ook theater en/of dans. Net omdat al deze kunstvormen ingebed zijn in de vele rituelen en
ceremonieen, zijn ze ook overal en dagelijks aanwezig. Het

Tegelijkertijd vind je in deze omgeving tal van andere culturele

hoeft dan ook niet te verwonderen dat er ontelbaar veel soor-

uitingen en feesten. Batubulan is bijvoorbeeld gekend voor

ten dansvormen bestaan. Naast de minder gekende vormen,
zoa Is arja, baris, calonarang, cupa k, gambuh,janger,jauk, kebyar,

zijn barongdansen, terwijI in Negara elk jaar traditionele buffeiraces worden gehouden.
Hierdoor vullen tangible en intangible heritage elkaar perfect
aan. In die dorpen wordt het materiaal gemaakt: gamelanin-

mendet, odalan, oleg tambulilingan, pendet, sendratari, taruna
Jaya, topeng en wayang wong, kennen Europeanen vooral de
legong, de barong en de rejang. De reden voor deze beperkte
kennis is niet zeer duidelijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat
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Indonesia op dit ogenblik nog andere katten te geselen. Onderwijs is bijvoorbeeld een issue dat de voile aandacht opeist
en waarvoor ook veel geld ter beschikking wordt gesteld.

al deze dansen eigenlijk rituele dansen zijn en daarom niet erg
toegankelijk voor buitenstaanders. Het is niet evident voor
niet-ingewijden om de soms erg lange dansen uit te zitten,
wanneer de verhaallijn ontoegankelijk blijft. Vaak komen gezelschappen daaraan tegemoet door een soort korte inhoud
aan de kijkers te geven.
De Balinese danstraditie is enorm sterk en past zich ook voortdurend aan. Nieuwe en buitenlandse stijlen worden geIntroduceerd en uitgeprobeerd. De toeristische interesse ondersteunt het belang van de dansen, waardoor dit erfgoed niet
enkel wordt bewaard, maar zelfs verstevigd, ook al zijn de dansen in eerste instantie niet voor het toerisme bestemd. Zo kun
je zelfs het volgende lezen op een website" over Balinese dansen:
"For whatever reason, please don't claim our arts and cultures.
Art and culture is not only for entertainment or tourism industry, but more as identity"
Omdat alle mogelijke vormen van kunst zeer sterk geIntegreerd zijn in het Indonesische medialandschap, speelt volgens Martin Roberts' bijvoorbeeld de alomtegenwoordige
gamelanmuziek een belangrijke rol in het dagelijkse leven en
heeft ze een grote invloed op het aantrekken van buitenlandse
toeristen naar het eiland. Hier blijkt duidelijk de onderlinge afhankelijkheid tussen cultuur en toerisme, of zoals Henry Johnson 13 het stelt:
"That is, in many instances tourism in Bali is often dependent on
the performing arts, and many performing arts have become
dependent on the tourism industry"
Ook Michel Picard' 4 stelt vast dat de Balinezen begaan zijn met
een dichotomie tussen welke kunsten op Bali voor de toeristen
bestemd zijn en welke voor de Balinezen zelf. Het blijft echter
dansen op een slappe koord en de discussies tussen de realo's
en de fundi's zullen altijd blijven bestaan.

je op al die plaatsen het hele jaar door een voorstelling bijwonen, soms in een theater, soms gewoon in openlucht. Het
openluchttheater van Uluwatu is in ieder geval een idyllische
plaats: tegen het decor van de tempel Pura Luhur Uluwatu op
het uiterste zuidpuntje van Bali met de branding van de Indische oceaan op de achtergrond en in de rode gloed van de ondergaande zon. Het spektakel van Batubulan wordt dan weer
geroemd omwille van de zuiverheid. Maar wat betekent dat
woord tegen de achtergrond van invented tradition? Of culturele hybriditeit?'7
De Balinezen spreken overigens over cak en niet kecak. En eigenlijk is het ook niet juist om over een apendans te spreken,
want traditioneel verwijst cak naar een koor en niet naar a pen.
Hoe vreemd het ook moge klinken, de kecakdans is op Bali geintroduceerd door een Duitse kunstenaar. De schilder Walter
Spies (geboren in 1885) vestigde zich vanaf 1927 op Bali. Zijn
huis werd al snel een soort cultureel ontmoetingspunt voor
kunstenaars van diverse pluimage uit de hele wereld. Zelfs
Charlie Chaplin zou nog op bezoek zijn geweest. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd Spies omwille van zijn Duitse nationaliteit door de Nederlandse autoriteiten gevangengenomen. Hij stierf in 1942 toen het transportschip voor gevangenen door de Japanners werd getorpedeerd. De invloed van
Spies op de Balinese kunstwereld is vrij groot geweest.
Samen met de etnologe Katharane Mershon bracht hij (met
het oog op een Duitse film) verschillende bestaande elementen uit de dans- en verhaaltradities in een dansverhaal samen.
De kecakdans was uitgevonden. Uit de sanghyang dedari en
jaran werden stukken dans gehaald en de Ramayana leverde
de verhaallijn. Dit alles werd gecondenseerd in een spektakel
van ongeveer een uur. Net lang genoeg om een verhaal te vertellen en kort genoeg om een publiek, dat niet met de Ramayana bekend is, niet te vervelen. Als steun en leidraad krijgt de
bezoeker een A4-tje met de korte inhoud van het verhaal. Deze
informatie is in verschillende talen beschikbaar, maar staat
krom van de taalfouten en werkt daardoor soms zelfs op de
lachspieren. In tegenstelling tot de kecakdans zelf zit in deze
begeleidende publicatie geen enkele evolutie. lk bezit een aan-

KECAK

tal exemplaren van verschillende opvoeringen op verschillen-

In de eerdere opsomming is de kecakdans of apendans niet
opgenomen. In tegenstelling tot wat de toeschouwers — en
zelfs heel wat Indonesiers 16 —denken, is de kecak eigenlijk geen

de plaatsen uit een tijdsspanne van meer dan tien jaar en het
blijkt telkens weer overal dezelfde doordruk van hetzelfde ori-

traditionele dans, maar een soort danstheater dat in de jaren
193o is ontstaan ten behoeve van het steeds toenemende toerisme. De kecak zal inmiddels zowat tot de grootste toeristi-

gineel uit de vorige eeuw te gaan.
Het dansdrama wordt ondersteund en begeleid door een
groep mannen, soms meer dan honderd. Zij vormen het zoge-

sche trekpleisters van het avondlijke Bali behoren. Je kunt op

naamde apenkoor, de soldaat-a pen in het mythische Ramayanaleger. Maar zij zijn tegelijk het koor dat voor de muzikale

heel wat plaatsen terecht: Denpasar, Kesiman, Ubud, Peliatan,

omlijsting van de kecakdansen zorgt. Zij zijn de enige muzikale

Bona, Batubulan, Uluwatu ... Ook de dorpen Bedulu en Bona
zijn historisch verbonden met de kecakdans. Na het vallen van

ondersteuning, want er komt geen enkel instrument aan te

de avond (in dit land aan de evenaar is dat rond i8.00 uur) kun

pas, vandaar de toepasselijke naam gamelan suara of stemmengamelan. De koorleden zijn enkel gekleed in een zwarte

lendendoek (kain), een zwart-wit geblokte roodomzoomde
omslagdoek (saput) en een rode lendensjaal (umpal). Vaak
hebben ze een (/otus)bloem in het haar. Met ontbloot bovenlijf
en blootsvoets vormen ze zo een uniform koor en leger. Dit
koor is bovendien geen statisch gegeven. Ze nemen, als groep,
actief deel aan het verhaal dat zich tijdens de voorstelling ontwikkelt.
Het basiselement van hun gezangen is het foneem cak dat
eindeloos wordt herhaald in alle mogelijke ritmische patronen' 8 die door de leider van het koor worden aangegeven. Het
onomatopoetisch, semipolyfonisch en incantorisch herhalen
van die klank begeleidt de volledige zang- en dansvoorstelling
ter bezwering van het kwaad.

TRANCE UIT CONTEXT

Uluwatu, Bali — Te midden van het talrijke publiek bereidt het koor
al zingend het dansdrama voor. De semipolyfonische gezangen
moeten het kwaad bezweren. © Paul Catteeuw, 2009

dans staan zeer in aanzien en worden vrijgesteld van heel wat
taken. De meisjes worden niet opgeleid en kunnen de dans in
wakkere toestand niet herhalen.
In een andere trancedans of vuurdans, de sanghyang jaran
(heilig paard), galoppeert een jongen of priester in trance op
een stokpaardje. Hij steigert rond en in een vuur van brandende kokosnootschelpen en trapt de brandende hoop in het rond
volgens het ritmische gezang van het begeleidende koor. Wanneer de trance is uitgewerkt, blijkt dat de danser geen brandwonden heeft.
Het moge duidelijk zijn dat deze trancedansen voor westerse
toeristen een bijzondere aantrekkingskracht hebben en dat
het daarom ook een magistrate zet van Spies en Mershon was
om net dat deel van het dramatische effect voor westerse toeristen toegankelijk te maken. Zij moesten het daartoe decontextualiseren. Dat kon door het koorgedeelte te profaniseren,

Alhoewel de kecakdans duidelijk een invented tradition is, behoort de trancedans even duidelijk tot het Balinese erfgoed.
De sanghyang-rituelen maken deel uit van de wali of gewijde

te ontdoen van elke religieuze context, en het koor te ontdubbelen door alleen de mannen over te houden, omdat die nodig

opvoeringen die in de dorpstempels plaatsvonden (en nog
plaatsvinden). Kecak maakt deel uit van de sanghyang dedari

zijn voor twee mannenlegers.
De volgende stap was het recontextualiseren, de koorlijnen

(goddelijke engelen of nimfen). In deze trancedans bewegen

aanpassen aan de profane verhaallijn van de Indonesische ver-

jonge maagden op de klanken van het koorgezang tot ze in

sie van het Ramayana-epos en het koor laten optreden als begeleiding, maar tegelijkertijd als het apenleger dat helpt bij de

trance zijn. Op de schouders van de mannelijke koorleden worden ze naar de dansplaats gebracht waar ze volledig in trance

bevrijding van Sita. De vuurdans wordt tot slot gewoon als

dansen tot ze uitgeput neervallen. Ze worden daarna door de

spectaculair hoogtepunt aan het verhaal toegevoegd.

pemangku (de priester) uit hun trance gewekt. In deze dans
daalt de goddelijke geest van de voorvaderen neer over het

Hierbij is er ook duidelijk sprake van een translocatie: het hele
dansdrama wordt verplaatst van de tempel naar de scene. Het

dorp, ze treden het lichaam van de meisjes, een soort godde-

is meteen ook evident dat de rituelen een complete transfor-

lijke nimfen of engelen, binnen en voeren zo de trancedans uit.

matie ondergaan. De link met de oorspronkelijke betekenis is

De dans heeft een duidelijke religieuze functie. Hij zuivert het

verloren gegaan, maar tegelijkertijd is het formele ritueel in

dorp van boze krachten en bewaart de gezondheid van de dor-

een soort kernachtige transformatie toch aanwezig en heeft

pelingen. De jonge meisjes die worden uitgekozen voor deze

het geleid tot een nieuwe traditie.
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Uluwatu, Bali - Het apenkoor van de kecakvertoning betreedt het
toneel en heft zijn incantorisch cak-cak-gezang aan.
© Paul Catteeuw, 2009

Uluwatu, Bali — De apen-dansers-zangers bereiden zich voor op de
toekomstige strijd. Het koor wordt regelmatig ontdubbeld om de
twee apenlegers voor te stellen. © Paul Catteeuw, 2009

Zoals gezegd, dient de koorzang gedeeltelijk als achtergrond
voor een verhaal uit de Indonesische Ramayana. In de meeste
kecakopvoeringen wordt het tafereel van de ontvoering van
Sita gespeeld.

RAMAYANA-EPOS
Tijdens de jacht zien prins Rama, zijn echtgenote Sita en
zijn broer Laksmana een gouden hert. Sita vraagt haar
man om het hert te vangen. Rama gaat op haar vraag in
en vraagt aan zijn broer om Sita te beschermen. Bij een
plotse gil denkt Sita dat haar man wordt aangevallen en
ze wil Laksmana achter hem aan sturen. Hij weigert, maar
Sita verdenkt hem ervan de dood van Rama te hebben gepland om dan met haar te kunnen huwen. Verdrietig en
gekrenkt Iaat Laksmana zijn schoonzus achter in een
soort magische cirkel. Dit hele verhaal is echter het plan
van Rawana, een demonische koning die er alles wil aan

Uluwatu, Bali — De hoofdrolspelers van het dansdrama verschijnen ten tonele. Het ontvoeringdrama kan zich ontplooien. Rama
en Laksmana slagen er niet in om Sita te beschermen en zij wordt
ontvoerd door Rawana. © Paul Catteeuw, 2009

Uit het verhaal blijkt duidelijk dat de scene met de twee legers
ideaal is om het mannelijke deel van het koor uit de sanghyang
dedari te ontdubbelen en het niet alleen een stem te geven,
maar ook een dynamische functie, zodat ze niet enkel toeschouwers maar ook deelnemers zijn. Walter Spies heeft hierbij waarschijnlijk de mosterd bij de Griekse tragedies gehaald.
Referenties aan het koor en aan de finale catharsis zijn hierbij
niet vreemd.
Uit al het voorgaande moge blijken dat we hier duidelijk aantoonbaar met een invented tradition te maken hebben. Meer
zelfs, de kecakdans wordt hier en daar zelfs als het stereotype
voorbeeld van die uitgevonden traditie voorgesteld.
De kecakdans is overigens geen statisch gegeven gebleken.
Opvoeringen hebben weer jongere mensen geInspireerd om
nieuwe elementen aan te brengen. De danser en choreograaf
I Wayan Dibia 2° verlegde grenzen en haalde bijvoorbeeld de

doen om Sita te ontvoeren. De ontvoerde Sita wordt ge-

kecak terug uit het theater en zorgde letterlijk voor een spetterende vertoning op het strand van Kuta. Dibia zorgde voor

troost door de zus van Rawana en ze krijgt een ring van
Hanuman, de witte aap die het apenleger van Rama aan-

een choreografie die aangepast was aan de omgeving en zelfs
rekening hield met de branding van de zee. Voor zover kecak al

voert. Uiteindelijk ontstaat er een gevecht tussen het leger van Rama en het leger van Rawana, waarbij het koor

een traditie is, zouden we daarom hier al kunnen spreken van
een reinvented tradition. Of is dit net een stap te ver? I Wayan

zich in twee helften splitst. Rawana wordt verslagen en
Rama en Sita worden herenigd, zodat het goede ook hier

Dibia daarentegen wil zelfs nog verder gaan en rond een
nieuw verhaal ook vrouwelijke kecakzangers introduceren, wat

het kwade overwint. Zo lijkt het toch, want in het grotere

waarschijnlijk een nog grotere toeristische impuls zal veroorzaken. Hij toert bijvoorbeeld ook met een groep in West-

verhaal verbant Rama zijn vrouw Sita omdat hij er haar
van verdenkt door Rawana te zijn verleid. De toeristen krij-

Europa. Het is duidelijk dat I Wayan Dibian grenzen over-

gen echter een mooi afgerond en gepolijst Disneyverhaal,

schrijdt en tornt aan de intussen bijna canonieke vorm van de

waarin het goede het kwade overwint. 19

kecakdans. Op die manier doorbreekt hij moeiteloos de uitge-

Batubulan, Bali — De witte aap Hanuman verschijnt ten tonele.
Het koor splits zich op in twee rivaliserende apenlegers. Hanuman
voert het apenleger van prins Rama aan en kan Sita bevrijden uit
de klauwen van koning Rawana. © Bruno Catteeuw, 20(39

vonden tradities en voegt er nieuwe en rijkere elementen aan
toe. Zo verhindert hij dat de kecak een versteende opvoering
wordt die zou afglijden naar een puur toeristisch gebeuren
dat zich steeds verder van de Balinese tradities zou verwijderen.

dat bijvoorbeeld intangible heritage en toerisme (van welke
aard dan ook) naast elkaar kunnen leven en elkaar op een positieve manier kunnen beInvloeden zonder daarom aan verstarring te lijden.

Het is in ieder geval zonneklaar dat kecak en toerisme hand in
hand zijn gegaan. Puristen zullen wel niet gelukkig zijn met de
huidige kecak en verwijzen naar het gebrek aan "authentici-

vend of geIsoleerd studieonderwerp. De verhouding tussen de
geschiedenis van de dans, de huidige opvoeringen en het
spanningsveld met het groeiende toerisme vormen een reele
en dringende uitdaging,waarbij het erop aankomt om schijnbaar tegenstrijdige polen met elkaar te verzoenen. Omgaan

teit". Maar men kan zich evenzeer de vraag stellen in hoeverre
de zogenaamde "authentieke tradities" hadden kunnen over-

Het kecakdansen op het eiland Bali is niet zomaar een vrijblij-

leven zonder deze vorm van toerismegerichte opvoeringen, die
ervoor zorgen dat heel wat Balinezen worden ingeleid in de
praktische kant van deze dansactiviteit. Het aa nta I kecakoptredens is namelijk zo hoog dat er heel wat dansers vereist zijn.

met je eigen verleden, ook al is het dan onder de vorm van uitgevonden tradities, en dat verleden aan de consumentenmarkt verbinden zonder je eigen culturele ziel te verliezen: het

Deze dansers geven hun technische kennis dan ook makkelijker door aan volgende generaties.

bijvoorbeeld in de Vlaamse context. Facetten uit het culturele
verleden worden geIsoleerd en totaal losgekoppeld van hun

En het verhaal gaat verder. Een leuk reclamespotje met Cristi-

sociale en culturele context, zodat sommige evenementen
puur omwille van het mercantiele-toeristische aspect in stand

lijkt me een complex doch acuut onderwerp voor studie, ook

ano Ronaldo' bewijst dat de kecakdans ook in een moderne
context wordt gebruikt.

worden gehouden zonder dat de autochtone bevolking zich

BESLUIT

hierin nog herkent. Het kan tenslotte niet de bedoeling zijn
dat de toeristische sector zijn eigen volkscultuur kannibali-

Een heel grote uitdaging voor het Indonesische ministerie van

seert, waardoor uiteindelijk de aantrekkingskracht, waarde en

cultuur en voor andere organisaties en netwerken in dat land

voedingsbodem van het immateriele erfgoed dat men met an-

is het identificeren van het immaterieel cultureel erfgoed en

deren wil delen, verdwijnt. De toeristische sector zou daarvan

er dan vervolgens (of beter nog: tegelijkertijd) op een intelli-

uiteindelijk het voornaamste slachtoffer blijken te zijn. Zou-

gente manier mee omgaan. Omdat men haast ab ovo start,
biedt dit geweldige kansen om te leren van andere landen

den we in Bali kunnen leren hoe het anders kan?
Het lijkt ons verstandig om vanuit Vlaanderen op verschillen-

zonder in de val van etnocentrisme te lopen. Hetzelfde geldt
meer dan ooit in Belgie en de Vlaamse Gemeenschap.

de plaatsen op de planeet de antennes uit te steken en poolshoogte te nemen. Lehren und lernen, lernen und lehren, met als

Indonesia heeft ontegensprekelijk troeven om aan te tonen

ultieme doel de bevordering van het immateriele erfgoed.
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Uluwatu, Bali — De prinses Siwa wordt ontvoerd door de
demonische koning Rawana. © Paul Catteeuw, 2.0°9

Batubulan, Bali — De vuurdanser bereidt zich voor op de einddans. Hij krijgt de zegen van de pemangku (priester). Het koor zit ontdubbeld aan
beide kanten van het spektakel. © Bruno Catteeuw, 2009

Batubulan, Bali — De opvoering wordt besloten met de vuurdans. De danser galoppeert op zijn stokpaardje rond en door het vuur. Opgezweept
door de begeleidende gezangen geraakt hij helemaal in trance. Na de dans blijkt hij helemaal geen brandwonden to hebben.
© Bruno Catteeuw, 2009

Er zijn wel pogingen om de sharia op regionaal vlak in te voeren.
2

BRIC-landen: Brazilie, Rusland, India en China. Er zijn nog andere landen die hier aanspraak op maken, zoals Mexico of Zuid-Afrika.

3 Woorden zoals handuk, knalpot, kakus (verbastering van kakhuis), polisi, asbak, kantor en vele andere.
4 Zie http://whc.unesco.org/en/list: bezocht op 20 september 2009.
5

Zie http://whc.unesco.org/en/tentativelists/51oo: bezocht op 20 september 2009.

6 Zie www.us-asean.org/Indonesia/constitution.htm: bezocht op 20 september 2009.
7

Zie www.accu.or.jp/ich/en/training/country_report_pdf/country_report_indonesian.pdf: bezocht op

20

september 2009.

8 Decreet van de president van Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Nr.78 van 2007, 5 juli 2007.
9 Er zijn wel heel wat verschillende cijfers in omloop, varierend van 3 tot 4,5 miljoen inwoners.
10 In Indonesia moet men zich verplicht tot een van de zes officiele godsdiensten bekennen: islam, hindoeIsme, katholicisme, protestantisme, confucianisme of boeddhisme.
11 Zie www.blogcatalog.com/blog/bali-dance-and-drama: bezocht op
12

20

september 2009.

M. RoBER-rs,'World Music: The Relocation of Culture', in: UNESCO, ed. Culture, Creativity and Markets, Paris,1998, 204-20

13 H. JoHNsoN/Balinese Music, tourism and globalisation: inventing traditions within and across cultures', in: New Zealand Journal of Asian Studies,
14 M.

PICARD,

2002, 4, 2,

p.15.

Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture. Singapore, 199 p.134-163.

15 Voor visuele en auditieve impressies van de kecakdansen volstaat het om op www.youtube.com het kernwoord kecak in te tikken en je komt zo bij letterlijk honderden (amateur)opnames van de kecakdansen op verschillende plaatsen in Bali terecht. Hetzelfde geldt voor sanghyang dedari en sanghyang jaran.
16 De Engelse vertaling van het programma in Uluwatu schrijft letterlijk: The combination of ancient ritual, dance, drama, 1 -...].
17 Zie het prikkelende boek van P.

BURKE,

Cultural Hybridity. Cambridge, Polity, 2009.

18 Voor de ritmische patronen: M.B. BAKAN,`The Abduction of the Signifying Monkey Chant: Schizophonic Transmogrification of Balinese Kecak in Fellini's Satyricon and
the Coen Brothers' Blood Simple, in: Ethnomusicology Forum, 2009,18 (1), p. 83-106.
19 Dit happy end doet denken aan gelijkaardige aanpassingen van sprookjes. Of bijvoorbeeld de adaptatie van de Nello-en-Patraschestory van de Engels schrijfster
Maria Louise Rame voor de Amerikaanse markt: cfr. Patrasche. A dog of Flanders — Made in Japan. A Documentary by Didier Volckaert & An van. Dienderen, 2008, 85
minuten (www.elektrischerschnellseher.org ).
20

Een podcast van een recent interview (maart 2009) met I Wayan Dibia kan gedownload worden op: www.gamelannetwork.co.uk/podcasts/i-wayan-dibia.html.

21

Zie wwwyoutube.com/watch?v=n0FS-57KpwU: bezocht op

20

september

2009.

Zie ook I.A.

SURYASI,

Pengelolaan Objek clan Daya Tarik Wisata Berbasis in Analisis Pa-

rawisata. Komodkasi Budaya Dalam Parawisata, Den pasa r (Fakultas Parawisata Universitas Udayana), 2008, vol. 8 (2), p. 27: Digambarkan, seorang bintang sepakbola dunia Christiano Ronaldo sedang bermain menarikan bola tepat di tengah lingkaran penari kecak yang asyik ber-"cak, cak, cak". (De Nederlandse vertaling: De
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voetbalster Ronaldo Cristiano speelt voetbal (toont voetbalkunstjes) in een cirkel van kecakzangers die volop "cak, cak, cak" zingen.

erfgoeddag

I

Rob Belemans

Erfgoecidag
fake my ci y

2010

Waarom FAKE? een echt erfgoedthema is

Ergert u zich ook zo mateloos aan de verloedering van onze
taal? De fancy columns in glossy magazines, de hippe ad's op
billboards en posters, de commercials, de tunes, de jingles, de
spots en de trailers: ze overstelpen ons dagelijks met Engelse
woorden voor de nieuwste gadgets, tools en trends die we blijkbaar moeten volgen en overnemen, inclusief hun Engelse benaming. Het is een tendens in alle Europese talen en de weerstand
ertegen bestaat ook in onze buurlanden al decennialang. Wellicht waren de Fransen hierover als eersten gealarmeerd; misschien omdat de loop van de geschiedenis ervoor zorgde dat
hun vocabulaire en die van les rosbifs toch al voor een "link deel
overlappen. De moat omtrent moderne verengelsing was daardoor in Frankrijk blijkbaar het snelst vol. Reeds in 7964 publiceerde Rene Etiemble dan ook zijn boek Parlez-vous franglais?' en
sindsdien is de bezorgdheid omtrent dit fenomeen alleen maar
toegenomen. Het voorlopige hoogtepunt bij onze zuiderburen is
de zogenaamde `Wet Toubon' ("relative a l'emploi de la longue
francaise"), die op 4 augustus 7994 door de toenmalige Franse
minister van cultuur uitgevaardigd werd met als rechtstreeks
doel om de Engelse invloed op het Franse taaleigen tegen te
gaan. Zoals er bij ons bezorgdheid is om het Nederengels, zo beroert bijvoorbeeld in Duitsland het Denglish en in Spanje het
Spanglish al geruime tijd de gemoederen van nationale taalminnaars. En dan komt Erfgoeddag met fake' als thema?! Hadden ze daar geen Nederlands woord voor kunnen gebruiken? En
wat is dat aberhaupt voor een thema: vervalsing, nep, doen alsof, pretenderen ...? Draait het daar dan allemaal om bij erfgoedzorg? Heeft erfgoed wel lets te maken met al dat gedoe-alsof?
Loaf- u geen rad voor ogen draaien en ontdek hierna de echte
waarheid over fake'

doen wat wij van oorlogsveteranen schijnen te verwachten
("vertel nog eens over de oorlog"), liet hij zich nadien toch
gewillig interviewen voor een biografie, zodat jongere generaties konden deelhebben aan zijn herinneringen aan de
Eerste Wereldoorlog. Patch was bijzonder vanwege zijn eenvoud en no-nonsense en vanwege zijn radicaal pacifistische
overtuiging. Hij was niet te beroerd om een Duitse oorlogsveteraan hartelijk de hand te schudden.Toen hij in 2008 nog
eens terugkeerde om in Langemark zijn persoonlijke monument te onthullen, luidde zijn oproep tijdens de aansluitende
Last Post onder de Menenpoort tot het talrijk aanwezige publiek: "Always remember both sides of the line". Hij bleef ook

RE-ENACTMENT IN DE WESTHOEK: OPRECHT GEFAKED
ANNO 1917

voorde). Zijn opdracht en die van collega-fotograaf Hubert
Wilkins bestond erin om het wedervaren van de 290.000

Het Iaatste mediaoptreden van Harry Patch zal straks na
Kerstmis in alle eindejaarsoverzichten plaatshebben. Zijn
overlijden eind juli was immers internationaal nieuws.

ma nscha ppen van de Australian Imperial Forces, die va naf 1916
naar het Westfront gestuurd werden, met beelden te documenteren. 46.00o van hen lieten daar het leven, waarvan in

herhalen dat hij er zelf geen flauw idee van had waarvoor ze
destijds eigenlijk gevochten hadden daar in leper.
Een andere bijzondere ooggetuige van het Europese tijdsgewricht 1914-1918 was de Australische oorlogsfotograaf Frank
Hurley (1885-1962). Wanneer over enkele jaren de grote middelen zullen ingezet worden voor de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog, zullen zijn foto's van het
front in de Westhoek anno 1917 daar ongetwijfeld een prominente rol in spelen. Hurley raakte als jongeman gefascineerd
door de fotografie en begon zijn loopbaan in Sydney bij een
producent van postkaarten. Op zijn 25e had hij al een eerste
tentoonstelling achter de rug. Zijn avonturiersbloed deed
hem van 1911 tot 1916 deelnemen aan vier opeenvolgende
Zuidpoolexpedities, waarbij hij foto's en ook twee documentairefilms maakte. In 1917 liet hij zich door het Australische
leger als een van de eerste officiele oorlogsfotografen in
dienst nemen en belandde zo in wat hij later "the hell of Fran-
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ce" noemde (hij opereerde vanuit het Noord-Franse Steen-

Met deze iii-jarige Brit werd immers de Iaatst levende oog-

oktober 1917 alleen al 6.405 Hurley's foto's en filmopnames

getuige van de oorlogsgruwelen in de West-Vlaamse loopgraven van onder andere Passendale ten grave gedragen. Na-

bepaalden mee welke beelden het begrip `Eerste Wereldoor-

dat Patch tot zijn honderdste koppig geweigerd had om te

gende generaties oproept. Hurley was dan ook van geen

log' sindsdien in het collectieve geheugen van de opeenvol-

-3 De ochtend na de eerste slag bij Passendale. Foto van Frank
Hurley, 7977. Collectie: National Library of Australia

kleintje vervaard in zijn streven om de oorlogshel van de derde slag om leper, waar de naam Passendale onlosmakelijk
mee verbonden is, in beelden te vatten en ze zo voor het
thuisfront voorstelbaar te maken. Bij de Australische troepen
die hij in beeld bracht, had hij de bijnaam "the mad photographer". Hij zocht met zijn camera de actie in de frontlinie
dan ook op en maakte luchtopnames tijdens de gevechten.
Maar zelf vond hij de resultaten niet bevredigend. In Hurley's
oorlogsdagboeken — bewaard in de National Library of Australia, maar volledig gedigitaliseerd raadpleegbaar via internet' — staat daarover bijvoorbeeld op datum van 26 september 1917 het volgende: "We have even a worse time than the

valt na te lezen hoe dit conflict, en het verbod om nog langer
zijn fotografische trukendoos te gebruiken, hem ertoe brachten om op 2 oktober 1917 zijn ontslag in te dienen. De frontgeneraals slaagden erin om met de fotograaf, die net als
Bean als ingelijfde burger wel de graad van kapitein had
maar zich toch duidelijk geen militair voelde, een compromis
te bereiken. Enkele maanden later kreeg Hurley evenwel het
bevel om de Australische troepen in Palestina te gaan fotograferen. Daar experimenteerde hij met vroege kleurenopnames.

infantry, for to get pictures one must go into the hottest and
even then come out dissapointed. To get War pictures of striking
interest and sensation is like attempting the impossible."
Zijn teleurstelling werd veroorzaakt door de vaststelling dat
een foto als louter visuele momentopname een te fragmentair en te sfeerloos beeld bleef, dat geen recht deed aan de
verschrikking en aan de mensonwaardigheid die het frontleven als permanente totaalervaring was. Daarom greep
Hurley naar de fotografische trukendoos en begon negatieven over elkaar of te drukken om dramatischer werkende
beeldcomposities te verkrijgen. Op zijn meest bekende oorlogsfoto's zorgen don kere wol ken pa rtijen en effectvol le lichtinvallen voor een dreigende, geladen sfeer. Andere beelden
zijn zelfs het resultaat van volledig in scene gezette re-enactments van het soldatenleven achter de loopgraven. Hurley
zelf beschouwde dit niet als picturale leugenachtigheid,
maar als het noodzakelijke benutten van technische mogelijkheden om de ervaringsdimensies, die het beeld noodzakelijkerwijs miste, te compenseren. "I conscientiously consider it
but right to illustrate to the public the things our fellows do and
how war is conducted. They can only be got by printing a result
from a number of negatives or reenactment", noteerde Hurley

Frank Hurley met cinematograaf, 7975.
Collectie: State Library of New South Wales

op i oktober 1917 in zijn dagboek. Met die overtuiging stond

Then Australia enkele decennia later zijn zonen opnieuw naar

Hurley lijnrecht tegenover Charles Bean, de officiele oorlogscorrespondent van de Australische overheid (en latere offici-

het Europese oorlogsfront stuurde, werden met name de getrukeerde Westhoekfoto's van Hurley down under gretig afgedrukt in de media en in overheidspropaganda. Ze waren

ele oorlogshistoricus en stichter van het Australian War Memorial), die Hurley en Hubert Wilkins naar de loopgraven van

Flanders Fields had laten komen. Bean stond als historicus
voor een neutra le, zogezegd objectieve verslaggeving van de
feiten, ook in hun fotografische weergave. "Had a great argu-

ment with Bean about combination pictures", schreef Hurley.
"Am thoroughly convinced that it is impossible to secure effects,
without resorting to composite pictures." De Australische le-

uiterst geschikt om de Australiers eraan te herinneren dat
hun land al een groot oorlogsverleden had en om de nieuwe
generatie kanonnenvlees van beelden en associaties te voorzien, om trots en vol overtuiging in de voetsporen van de
vroegere oorlogshelden te stappen. Bij deze propagandarecyclage kregen Hurley's beelden een nieuw doel, dat zelf al wat
meer fake was. Dat is een verschijnsel waar met name ook

gerleiding was blijkbaar toch ook eerder beducht voor het

bewegende beelden vanaf de jaren 1920 erg vatbaar voor

omgekeerde effect dat Hurley's oorlogsfoto's bij de thuisba-

zijn. Denk maar aan de manier waarop een Vlaamse filmpio-

sis zouden kunnen hebben, wanneer de trucage en het in

nier als Clemens De Landtsheer beeldmateriaal van het ljzer-

scene zetten ervan bekend zouden raken. In Hurley's dagboek

front herbruikte in zijn propagandafilms. De Landtsheer —

een neef van de tot mythe gemaakte gebroeders Van
Raemdonck — was vanaf 1924 secretaris van het ljzerbedevaartcomite en verantwoordelijk voor de fundraising van de
bouw van de ljzertoren. Met zijn bedrijfje Flandria Films
maakte hij rolprenten zoals Met onze jongens aan den Ijzer
(1928), die voor dit doel gretig ingezet werden. Vermits Flandria Films tijdens het interbellum zowel als producent van
Vlaamse nieuwsfilms (Vlaamsche Nieuwsgebeurtenissen) en
sportfilms alsook als verdeler van bijvoorbeeld oude Charlie
Chaplinprenten actief bleef, kan men zich voorstellen hoe het
Vlaamse propagandadoel voor het ljzermonument via filmprojecties in heel Vlaanderen gediend werd.
Bijna een eeuw later staan we amper nog stil bij de manier

Het idee van zo'n directe, persoonlijke en toch geregisseerde
betrokkenheid van het thuisfront bij oorlogsvoering is uiteraard absurd onmenselijk, maar het illustreert wel hoe sterk
onze omgang met de beeldcultuur aan snelle ontwikkelingen onderhevig is. Wat honderd jaar geleden als fake werd
veroordeeld — beeldmanipulatie om de boodschap overtuigend te brengen — is vandaag onderdeel van de als normaal
geachte realiteit. Wat zegt die ontwikkeling over de fictie van
vandaag en over de manier waarop we het verleden menen
te kennen? Hurley's foto's — ook de getrukeerde — zijn een
prominent deel van ons erfgoed over de Eerste Wereldoorlog.
Het gehalte aan fake dat ze vertonen is daarbij even veelzeggend over de niet-communiceerbare onmenselijkheid van
wat zich in het najaar van 1917 rond Passendale afgespeeld
heeft als het tachtig jaar volgehouden zwijgen van de Britse
soldaat Harry Patch. Het zijn beide authentieke pogingen om

waarop ook beeldverslaggeving noodzakelijkerwijs geregisseerd en dus voorwerp van subjectieve interpretatie is. Welke
foto's halen de krant, welke beelden vullen het journaal: we
weten dat daarbij permanent keuzes voor ons en in naam
van de maatschappelijke relevantie en de collectieve repre-

ons duidelijk te maken dat de mens in staat is tot gruwelen,
waarvoor bij de getuigen ervan woord en beeld tekortschieten om anderen er deelachtig aan te kunnen maken. Anders

sentativiteit gemaakt worden. De in scene gezette reconstructie — via digitale beeldproductie vandaag makkelijker en
overtuigender realiseerbaar dan ooit tevoren —van gebeurtenissen die tot nog toe aan het oog van de camera ontsnapt

dan in 1917 behoort de confrontatie met beelden van geweld
en dood — uit de realiteit zowel als uit de fictie en met een
vervagende grens — tot het normale perceptieveld en dat van
kindsbeen af. Ontelbaar zijn de moorden en geweldplegin-

zijn, hoort evenzeer bij de dagelijkse beeldenstroom over wat
er allemaal echt gebeurd is als de amateurtrillende lage-resolutieopnames die ooggetuigen met hun gsm registreren.

gen waar elk van ons al ooggetuige van geweest is, nog voordat men de leeftijd bereikt heeft waarop de wetgever iemand
persoonlijk verantwoordelijk acht voor zijn daden. Kijken

Montage en digitale beeldbewerking worden vandaag quasi
permanent ingezet om het beeldverslag van striking interest
en sensation te voorzien.

naar de realiteit van alledag en naar de fictie in beeldcultuur
gaat gepaard met een nooit aflatende stroom aan laatste levensmomenten, gewelddadige levenseinden en dode lichamen. Wat zien wij dan eigenlijk nog op zo'n oorlogsfoto van

Bij een Derde Wereldoorlog zou het technisch perfect mogelijk kunnen zijn om via een ingebouwde helmcamera en
satellietverbinding elke familie live te laten meekijken naar

bijvoorbeeld Frank Hurley? Werkt die gekunstelde wolkenhemel voor ons niet juist opnieuw als het signaal dat we hier

het individuele wedervaren van hun eigen fronthero.Voor de
kinderen kan een meevecht-spelconsole ontwikkeld worden

naar iets opmerkelijks, iets onuitspreekbaars kijken, naar lets
dat meer is dan slechts het anonieme stuk braakland bezaaid

met de eigen papa (of mama) als het trotsmakend hoofdpersonage. Het is niet denkbeeldig dat die papa of mama dan

met lijken dat de fotograaf in zijn lens kon vangen? Werkt het
gekunstelde effect voor ons niet in zekere zin shockerender

meer overtuigend zou gaan "soldaatje spelen" en aan de or-

dan de rauwe realiteit op die foto's? Want wat zouden 21 e -

ders gehoorzamen dan in alle vorige oorlogen, die altijd ver
weg van het thuisfront uitgevochten werden, ooit het geval

eeuwse ogen nog vaker filmisch hebben zien gefaked worden
dan de dood en het eraan voorafgaande lijden en sterven?

is geweest. "I also hear that numbers deserted and his own maHurley ... over de Duitse troepen in de tegenoverliggende
loopgraven welteverstaan, die hij subtiel benoemde als "the

Hun"of "the Bosce". Met de meekijkende huiskamer in de rugzak zou geen soldaat nog aan dergelijke zwaktes kunnen

FAKEN ALS DYNAMISCHE ERFGOEDOMGANG
In de actuele Vlaamse kijk op wat cultureel erfgoed is en hoe
we ermee omgaan en in de internationaal toonaangevende
beleidsteksten (de UNESCO-conventie van 2003) en weten-

toegeven. Voor die zeldzame zwakke momenten en bij le-

schappelijke literatuur ter zake (warm aan te bevelen is o.a.
het artikel van Barbara Kirshenblatt-Gimblett over Intangible

vensbedreigende contactsituaties zou het NAVO-opperbevel

Heritage as Metacultural Production 4) wordt zeer nadrukkelijk

uiteraard met een druk op de knop kunnen overschakelen

het accent gelegd op het dynamische karakter van erfgoed.

naar vooraf opgenomen beelden, die alle op dat moment in-

Elke generatie en elke tijdsperiode construeert haar erfgoed

gelogde huiskamers dan even te zien krijgen.

in een eeuwige beweging van het zich inschrijven in het ver-
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chine guns had to be trained on his own infantry", sch reef

leden door er tegelijk ook los van te komen. "Authenticiteit",
universele ijkpunten, onwrikbare normen en absolute waarden worden door die benadering sterk geproblematiseerd.
Mainstream en niche, elitair en yolks zijn etiketten op altijd
weer tijdelijk tegengestelde inhouden, die in voorgaande en
volgende periodes ook weer verwisseld kunnen worden. Wat
erfgoed is — dat wil zeggen wat behoort tot de culturele getuigenissen van het verleden waarvan we het actueel de
moeite vinden om er een betekenis aan toe te kennen en die
door te geven aan komende generaties — dat blijft altijd een
slechts tijdelijk te beantwoorden vraag. Deze dynamische
erfgoedomgang heeft ook lets absoluut democratiserends.
Enkel in deze onophoudelijke dynamiek wordt het immers
mogelijk om de brede erfgoedgemeenschap zelf centraal te
stellen en haar essentieel te laten bepalen wat (voor haar en
haar tijd) erfgoed is. De canonisering die in vroegere tijden
opgeld maakte, heeft altijd ook een uitgesproken elitair karakter: de incrowd van echte kenners, behoeders, bel(i)evers
mocht zich — doorgaans in naam van ter zake onkundige
maar machtige geldschieters, mecenassen en eigenaars — exclusief het recht van het onaantastbare en zaligmakende
oordeel aanmeten.
Als wij vandaag in een bloeiende en expanderende erfgoedsector met publiekswerking en erfgoedbeleving aan de slag
zijn, gaat het dus wezenlijk om de manieren waarop die betekenistoekenning door een gemeenschap zelf gebeurt. De expert en erfgoedprofessional tracht de tendensen te peilen en
ze aanschouwbaar en beleefbaar te maken. Dat komt in wezen neer op het voortdurend in vraag durven en willen stellen van de betekenistoekenning die als communis opinio aan
materiele en immateriele getuigenissen uit en over het verleden overheerst. Decor, presentatie, manieren om aan de
orde te stellen en van inhoud te voorzien, referentiekaders en
invalshoeken van waaruit belicht en geduid wordt: in dat alles schuilt de eigenheid van onze omgang met al hetgeen we
vandaag ons erfgoed noemen. Daar zitten dingen bij die een
tijd geleden geen knip waard geacht werden. Daar zitten dingen bij die over enige tijd geen publieksblik meer gegund zal
zijn. En met een zekere regelmaat duikt of en toe ook een
nieuw ontdekt topstuk uit een vergeten hoek of vanonder
een laag vernis op. De actuele erfgoedwaarheid is daardoor
steeds fake, in die zin dat ze geen eeuwigheidswaarde kan

Romeinse soldaten op zoek naar het verleden. Beeld uit het
pretpark rond historische beleving 'Le Puy du Fou' in de Franse
Vendee. © FARO. Foto: Rob Belemans

Het thema van de komende jubileumeditie van Erfgoeddag
biedt aan alle erfgoedactoren in Vlaanderen een geldig excuus om eens stil te staan bij en samen met het publiek in te
gaan op deze achtergrond van onze hedendaagse erfgoedbenadering. FAKE? nodigt en daagt iedere erfgoedwerker uit
tot zoektochten naar en presentaties van voorbeelden uit de
eigen dagelijkse praktijk. Gun het publiek — uw erfgoedgemeenschap — die diepgaandere blik achter en doorheen de
eeuwige maskerade van manieren van voorstellen (performance) en van steeds weer voorlopige en voorwaardelijke
duidingen (interpretatie). Doorprik voor en met de leden van
uw erfgoedgemeenschap de illusies van authenticiteit die
altijd weer op de loer liggen. Laat zien en thematiseer hoe u
focust op dat vraagteken achter FAKE?, dat altijd weer onze

hebben, zelfs niet wil hebben, maar juist haar tijdelijkheid en

processen van erfgoedomgang moet aansturen. Zo'n tweede,

voorwaardelijkheid mee thematiseert en tracht in beeld te

verdiepende blik biedt meerwaarde.
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brengen. Het is in die optiek dat Barbara Kirshenblatt-Gimblett elke vorm van erfgoed — ook het gematerialiseerde en

DE WOORDELIJKE WAARHEID ACHTER FAKE

zelfs het onroerende — als een (soms heel traag verlopende)
gebeurtenis definieert. Hoe laten wij vandaag en in Vlaande-

Wie even aandachtiger wil kijken naar het woord fake, ontdekt dat deze term uitermate geschikt is om er onze 21 e -

ren een zakhorloge of een Van der Weyden of een begijnhof

eeuwse benadering van erfgoed mee te thematiseren. Voor

of een urban legend gebeuren?

de Engelsen zelf is fake immers absoluut geen authentiek En-

flatterend en omgeven door statussymboliek voorstelt. Voor
een deel van de erfgoedsector was dit wellicht ook een mooi
thema geweest. In het Engels heeft to counterfeit echter de
harde betekenis van `vervalsen, frauduleus kopieren'. Niet zozeer deze negatievere gevoelslading in de taal van Albion,
maar een overweging van taalpuristische aard gaf echter uiteindelijk de doorslag bij de keuze voor de breder inzetbare
term fake. Het konterfeiten hebben we namelijk — als we de
etymologie haar rechten gunnen —van de Fransen afgekeken.
Het woord is een verbastering van contrefaire, dat niet letterIijk als 'tegenwerken' vertaald moet worden maar eerder als
`het tegenbeeld van iets vervaardigen'. En we willen via het
thema van Erfgoeddag uiteraard veel voor u mogelijk maken,
maar toch geen na-aperij van het buitenland.
Erfgoeddag 2010:fake my day!

gels woord. De oudste vermelding dateert slechts uit 1775 en
situeert zich in de boeventaal van de Londense onderwereld.
Volgens The Concise Oxford Dictionary of English Etymology
(1996) moet de oorsprong van dit woord gezocht worden in
het Continentaalgermaanse werkwoord `vegen', in de betekenis van opblinken, opnieuw glans geven. Fake is dus meer

Make my day: het is een van die zinnetjes, die iedereen

Nederlands en minder Engels dan op het eerste gezicht zou
lijken. En is de achterliggende etymologie niet ook een goede

schijnt te herkennen, omdat je ze als passe-partout in alIerlei min of meer gelijkaardige situaties hoort gebrui-

beschrijving van waar we binnen de erfgoedzorg permanent
mee bezig zijn: de wat in vergetelheid geraakte, materiele en

ken zonder dat de herkomst en eerste gebruikscontext er
nog toe doen. In Vlaanderen werd deze slogan een echte

immateriele culturele getuigenissen uit het verleden afstoffen en opblinken om ze telkens weer terug onder de aan-

oorworm, omdat het voormalige VRT-radionet Radio

dringt zich bijna op. Pas door het opwrijven ervan wekt Aladin de geest erin op, die vervolgens (erfgoed)wensen in vervulling kan laten gaan.
Volgens Van Dale is fake in het Nederlands eerst gangbaar
sinds 1965. Even waren we dan ook in de verleiding om dit

Donna hem van midden 2006 tot begin 2008 als baseline in zijn jingle gebruikte, waardoor het zinnetje ontelbare keren per dag de ether in werd gestuurd. Maar daarvoor was Make my day al wereldwijd een klassieker en
een voorbeeld van de impact van het medium film op
ons taalgebruik. In de top ioo van de bekendste movie

quotes uit de voorbije filmeeuw, die het American Film
Institute in 2005 samenstelde, prijkt "Go ahead, make my
day" op de zesde plaats. 5 De oneliner — die zoveel bete-

thema aan de orde te stellen via een veel ouder begrip, na-

kent als: ga nog even verder zo en je geeft me een excuus

melijk `konterfeiten' (oudste vermelding in 1277). In het Ne-

om mijn dag op een normaal ongeoorloofde wijze goed

derlands is dat een wat archaIsch woord voor het afbeelden

te maken — komt volgens dat AFI-Iijstje uit de in 1983 ver-

of uitschilderen van een persoon. Een konterfeitsel is dus een

schenen film Sudden Impact. Het hoofdpersonage (Dirty)

portretschilderij, dat de opdrachtgever(s) ervan doorgaans

Harry Callahan, gespeeld door Clint Eastwood (die deze
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dacht te brengen en ze voor herinterpretatie en adaptatie
beschikbaar te maken? Een sprookjesvergelijking met de
oude olielamp uit De vertellingen van duizend-en-een-nacht

MAKE MY DAY

film uit de Dirty Harry-reeks ook zelf regisseerde), debiteert het zinnetje daarin inderdaad op onnavolgbare
wijze. De populariteit van deze uitdrukking wordt o.a.
bewezen door het feit dat de Amerikaanse staat Oklahoma sinds 1987 zelfs een wet heeft die de Make my daylaw genoemd wordt. Ze werd enkele weken na de feiten
goedgekeurd op voorstel van de republikeinse senator
Charles Ford, naar aanleiding van het proces tegen tandarts Frank Summer. Die laatste moest terechtstaan, omdat hij een nachtelijke inbreker in zijn woning doodschoot. De nieuwe wet liet het gebruik van geweld
tegenover indringers in de privewoning voortaan toe,
zonder dat men eerst aangevallen wordt en ongeacht de
aard van de fysieke bedreiging die er is (Clint Eastwood
was in 1987 overigens ook een republikeins politicus en
burgemeester van het Californische stadje Carmel-bythe-Sea.). Wie het filmfragment met Dirty Harry kent,
begrijpt meteen waarom de wet in Oklahoma deze
naam kreeg. 6
Toch is er ook aan dit make my day-verhaal lets fake. Een
jaar voor Dirty Harry werd de catch-phrase "Make my day"
namelijk al in een andere Hollywoodfilm gebruikt. Acteur Gary Swanson vertolkte in de actiefilm Vice Squad
van Gary Sherman het hoofdpersonage detective Tom
Walsh en die zegt: "Go ahead scumbag, make my day".
Waarmee bewezen wordt dat doorgaans niet de eerste,
maar wel de meest overtuigende gebruiker van een oneliner de credits ervoor krijgt en na verloop van tijd als de
bedenker ervan doorgaat. Wie er dus in zou slagen om
"Fake my day"straks bekend en populair te maken (om te
beginnen in Vlaanderen), kan deze vondst alsnog op zijn
of haar palmares zetten. Erfgoeddag 2010 biedt u daarvoor alleszins een passende gelegenheid met ruime publieksaandacht.

op die infosessies heel wat vertegenwoordigers van diverse
organisaties aanwezig zijn, is het tegelijk een prima gelegenheid om kennis te maken met andere deelnemers en/of ideeen uit te wisselen. De data en plaatsen:
Genk
Kasteel Bokrijk (Wikzaal), Domein Bokrijk,
Bokrijklaan i 360o Genk
op donderdag 8 oktober van 13.3o tot 16.30 uur
,

Brussel
FARO. Vla a ms steunpunt voor cu ltu reel erfgoed vzw,
Priemstraat 51, l000 Brussel
12 oktober van 13.3o tot 16.30 uur

op maandag

Aalst
't Gasthuys — Stedelijk Museum Aalst,
Oude Vismarkt 13, 930o Aalst
op dinsdag 13 oktober van 13.3o tot 16.3o uur

ERFGOEDDAG MAAK JE NIET ALLEEN
De coordinatiecel Erfgoeddag brengt opnieuw een hele batterij ondersteunende en informatieve kanonnen in stelling
om u als kandidaat-deelnemer zo goed mogelijk op weg te
helpen. Eind augustus hebt u de inspiratiebrochure van
Erfgoeddag 2010 in uw brievenbus ontvangen.
Deze is een eerste opstap naar de invulling van het thema,
boordevol ideeen, suggesties en een uitgebreide bibliografie.
U kan deze — zolang de voorraad strekt — bijbestellen of ze

Gaasbeek
Kasteel van Gaasbeek (Koetshuis),
Kasteelstraat 40, 175o Gaasbeek
op woensdag 14 oktober van 13.3o tot 16.3o uur
Herentals
't Hof (tuinzaal), Grote Markt 41, 2200 Herentals
op donderdag 15 oktober van 9.3o tot 16.3o uur
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downloaden via de website van Erfgoeddag.
Er zijn traditiegetrouw in elke provincie opnieuw gratis info-

leper

sessies. Ze zijn bedoeld voor iedereen die zich nog verder wil

De Meersen (concertzaal), Sint Jansstraat

verdiepen in de vele mogelijkheden van het thema. Gezien er

op vrijdag 16 oktober van 13.3o tot 16.3o uur

8900 leper

Inschrijven is verplicht. U kan het inschrijvingsformulier via
de website van Erfgoeddag ophalen (zie `ontmoetingen' en
verder naar`infosessies') of op eenvoudig verzoek bij de coot -dinatiecel Erfgoeddag bekomen. Let wel, het aantal plaatsen
is beperkt. Snel inschrijven is dus aangewezen.
Er is ten slotte de website van Erfgoeddag, een onschatbare
bron van informatie en inspiratie. U vindt er tal van prikkelende voorbeelden, tekst- en beeldmateriaal, het laatste
nieuws, belangrijke data, info over de procedure, enz. Hebt u

COORDI NATI ECEL ERFGOEDDAG
p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Priemstraat 51
1000 Brussel
T. 02 213 10 6o
F. 02 213 10 99
E. info@erfgoeddag.be
W. www.erfgoeddag.be I www.faronet.be

zelf een geweldig idee of materiaal dat u met collega's kandidaat-deelnemers wenst to delen? Neem dan zeker contact op
met de coordinatiecel Erfgoeddag. Dat geldt evenzeer voor al
uw andere vragen, opmerkingen enz.

1

Rene Etiemble (1909-2002) was een gerenommeerd Frans sinoloog en haikuspecialist, die als academicus en als schrijver grote naam maakte in Frankrijk, o.a. als
verdediger van het Frans. Parlez-vous franglais? Is bij het grote publiek zijn bekendste boek en dateert al van -1964. De mengtaal van Frans met toenemend Engelse
invloeden, die hij als babelien aanduidde, zag Etiemble als een bewijs van de toenemende middelmatigheid en ze moest volgens hem dan ook met alle mogelijke
middelen bestreden worden.

2

National Library of Australia, MS 883 Papers of Frank Hurley. Digital Collections: www.nla.gov.au/ms/

3 Over de pioniersrol van Clemens De Landtsheer als propagandistische filmmaker voor de Vlaamse beweging verscheen verleden jaar een uitstekende studie van
Roel Vande Winkel en Daniel Biltereyst van de werkgroep Film- en televisiestudies van de UGent: R. VANDE WINKEL en D. BILTEREYST,

Filmen voor Vlaanderen. Vlaamse

beweging, propaganda en film. Antwerpen, ADVN, 2008.0p de begeleidende dvd staat de integrate, gerestaureerde versie van Met Onze Jongens aan den Ilzer (1928).

5 Zie: www.afi.com/Docs/about/press/2oo5/quotesannouned.pdf
6 Zie: wwwyoutube.com/watch?v=o6-SnI4aiR1
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4 Zie: www.nyu.edu/classes/bkg/web/heritage_Ml.pdf

digitalisering

Jeroen Walterus

NUMERI hoever
t an we met dig t a
lisering in Europa en
n Vlaan ern?
--> Een statusverslag

Het NUMERIC-onderzoek' is een initiatief van de Europese Commissie DG Information Society and Media' en liep van mei 2007
tot mei 2009. Het onderzoek had tot doel een meetmethode te
ontwikkelen om de voortgang en de kost van digitalisering in
Europa op een eenvormige wiize te meten. Oat is nodig omdat
instellingen betrouwbare indicatoren en instrumenten nodig
hebben om het beleid rond digitalisering te ondersteunen en er
beter de effecten van in te schatten. Ook voor de betrokken overheden (lidstaten, Europese Commissie) is het essentieel om over
objectiveerbare gegevens te beschikken om de impact van het
beleid te meten (ondersteuningsmaatregelen, subsidies voor
digitalisering, e.d.). Momenteel is er in de meeste EU-lidstaten
geen uniforme aanpak om de voortgang en de inspanningen
rond digitalisering te meten. Ook in Belgie of Vlaanderen ontbreekt zo'n meetinstrument. Een op Europees niveau ondersteund framework' zou hieraan tegemoet kunnen komen.

Het NUMERIC-onderzoek werd uitgevoerd via een schriftelijke
survey (vragenlijst) bij instellingen in 26 EU-lidstaten. In totaal
participeerden 788 instellingen aan de survey. Het gaat over

gital) werden in dit onderzoek niet behandeld. Dat zou te complex worden. Het onderzoek beperkt zich dus tot het in beeld
brengen van de inspanningen voor de digitalisering van fysieke erfgoedcollecties.
De resultaten van het NUMERIC-onderzoek zijn gemengd:
enerzijds heeft het onderzoek veel cijfermateriaal bovengespit, anderzijds bleek dat het meten van de status en voortgang van digitalisering geen sinecure is en niet in enkele eenvoudige cijferreeksen kan worden gevat. Bovendien beoogt de
Europese Commissie op termijn de onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten tussen de EU-lidstaten. De vraag is in
welke mate dit kan worden bereikt, want er zijn grote culturele, administratieve en organisatorische verschillen tussen de
instellingen van de zevenentwintig EU-lidstaten. De onderzoekers realiseren zich ook dat de statistische gegevens openstaan voor interpretatie en meer vragen kunnen oproepen dan
ze beantwoorden. Het onderzoek heeft dan ook geen definitieve meetmethode opgeleverd maar een raamwerk dat verder
kan worden verfijnd (op Europees niveau of/en door de lidstaten), op basis van de opgedane onderzoekservaring.
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archiefinstellingen, musea, bibliotheken (nationale, wetenschappelijke, openbare en hogeronderwijsbibliotheken), a udiovisuele archieven, omroepen en andere types van culturele in-

NUMERIC IN VLAANDEREN

stellingen. De survey verzamelt gegevens voor de periode

de federale Dienst voor Wetenschappelijke en Technische In-

2oo7-2008 over de omvang van het gedigitaliseerde materi-

formatie (DWTI) en het Nationaal Instituut voor de Statistiek

aal, de middelen (de kosten) voor digitalisering, de gebruikte

(NIS). In Vlaanderen werd het onderzoek opgevolgd door het

digitaliseringformaten en over de toegang tot de digitale ma-

Departement CJSM en door het Agentschap Kunsten en

terialen. Het begrip digitalisering wordt in dit onderzoek inge-

Erfgoed, in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor

vuld als de conversie van analoge (fysieke) materialen naar

cultureel erfgoed vzw. In september 2009 verscheen een rap-

digitale formaten. De van oorsprong digitale bronnen (born di-

port 3 met de belangrijkste surveyresultaten van het NUME-

De implementatie in Belgie gebeurde in samenwerking met
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- imignault, www.flickr.com
(CC Attribution-Noncommercial-No Derivative)

RIC-onderzoek voor Vlaanderen, opgemaakt door FARO op
verzoek van de Vlaamse overheid. Ondanks de methodologische kanttekeningen die bij het onderzoek kunnen worden
gemaakt, vonden we de resultaten relevant genoeg om ze te
rapporteren.Voor het eerst hebben we een globaal zicht op de
stand van de digitalisering van cultureel-erfgoedmateriaal in
Vlaanderen. Tot op heden waren daarover immers weinig cijfers te vinden.

IN NEDERLAND: DE DIGITALE FEITEN
In Nederland heeft men een aangepast traject gelopen gebaseerd op de NUMERIC-methode: het onderzoek De Digitale
Felten (DDF). 4 In DDF is ernaar gestreefd meer inzicht te verkrijgen in de productie en kosten van digitalisering binnen de
erfgoedsector in Nederland. Het project is uitgevoerd in de
periode januari tot en met december 2008 door Stichting
DEN, in opdracht van het ministerie van OCW, directie Cultureel Erfgoed. In 2009 voert DEN een vervolgproject Meer Digi-

van Iandelijk niveau in de cultureel-erfgoedsector. Het is vooral

tale Felten uit, waarin onderzoek wordt gedaan naar kosten-

vrijgemaakt wordt in het totale personeelsbestand van de instellingen ligt in Vlaanderen gemiddeld rond de 8 %. Dat zou
meer zijn dan het EU-gemiddelde (2,9 %). Daar staat evenwel
tegenover dat het gemiddeld aantal VTE's voor digitalisering-

berekening van digitalisering, gebruiksstatistieken en naar
born digital collecties. Waar mogelijk vergelijken we in de
rapportage de Vlaamse resultaten met de Nederlandse.

DE ONDERZOEKSRESULTATEN
De resultaten van de NUMERIC survey geven een globaal zicht
op de status van de digitalisering van cultureel erfgoedmateriaal in Vlaanderen. Voor meer details over het onderzoek verwijzen we naar de NUMERIC-website. Alle gerapporteerde resultaten zijn gebaseerd op de door NUMERIC toegeleverde
datasets voor Vlaanderen.

DE RESPONS
Van de 190 Vlaamse instellingen die geselecteerd werden,
hebben er tweeenzeventig deelgenomen aan het onderzoek;
dat is een responsgraad van 37,9 %. Onder de 190 geselecteer-

voor deze groep dat de resultaten representatief genoemd
kunnen worden. Globaal zijn de resultaten eerder indicatief: ze
zijn het resultaat van een eerste toepassing van de NUMERICmeetmethode en survey in Vlaanderen.

PERSONEEL EN MIDDELEN VOOR DIGITALISERING
Het aandeel personeelstijd dat voor digitaliseringactiviteiten

activiteiten per instelling in de EU rond de 3,6 VTE draait, terwijI op basis van de Vlaamse cijfers dat slechts ca. -1,4 VTE zou
zijn. In Nederland (onderzoek: De Digitale Felten) zou dat 2,4 VTE
per instelling zijn.
Vlaamse instellingen investeren gemiddeld ca. 3 % van hun

jaarlijks werkingsbudget in digitalisering, versus i,i % in de EU.
De gemiddelde omvang van het digitaliseringbudget per instelling voor de hele EU is ca. 89.00o euro, in Nederland ca.
56.60o euro en voor Vlaanderen is dat ca. 31.40o euro per instelling. Er bestaan grote verschillen tussen de instellingen
met budgetten die varieren van 50o euro tot 600.000 euro.
Gemiddeld komt 75 % van de uitgaven voor digitalisering uit

de instellingen beyond zich een staal van 39 instellingen die

de eigen structurele middelen van de instellingen (68 % voor

volgens de NUMERIC-omschrijving als `relevante instellingen'

de EU), 24 % uit extra (project)subsidies (3o % voor de EU). Er
worden zo goed als geen privedonaties of andere niet-subsidiegebonden middelen voor digitalisering ontvangen. De kost

worden beschouwd: dit zijn instellingen waarvan verondersteld wordt dat de digitalisering van hun collecties significant
zou bijdragen aan de toegang tot het cultureel erfgoed van
het land/de regio. In de Vlaamse context zijn dat de grotere
erfgoedinstellingen, zoals Iandelijk erkende musea en archief-

van de digitalisering wordt in Europa dus quasi volledig met
overheidsmiddelen gefinancierd. Er zijn nauwelijks Vlaamse

instellingen, en culturele of wetenschappelijke instellingen
van Iandelijk belang (bv. grote universiteitsbibliotheken en

toekomstige digitaliseringactiviteiten. De meeste instellin-

stadsarchieven). Van de 39 `relevante instellingen' hebben er

instellingen die een financiele planning (kunnen) maken voor
gen hebben voor digitalisering geen structurele voorziening
in hun begroting.
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24 meegewerkt (61,5 %). Voor Vlaanderen is het staal van 72
respondenten in principe voldoende om statistisch represen-

Slechts de helft of minder van de respondenten heeft financi-

tatieve uitspraken te doen. De responsgraad per vraag is even-

ele gegevens verstrekt. Het gaat hier dus om schattingen, want

wel zeer wisselend. Daar staat tegenover dat een groot deel

veel instellingen zijn niet in staat om precieze cijfers te repro-

van de geselecteerde'relevante instellingen'tot de responden-

duceren, omdat de digitaliseringkosten niet als zodanig apart

tengroep behoort, meer bepaald musea en archiefinstellingen

identificeerbaar zijn in begrotingen of jaarrekeningen. De NU-

Kirtas APT BookScan 1200
Bron: Ben Woosley,
commons.wikimedia.org
(CC Attribution ShareAlike

2.0)

MERIC-vragenlijst omschrijft de aard van de `kost van digitaliseringactiviteiten' niet in detail. Het is dus niet duidelijk hoe dit
geInterpreteerd is door de respondenten. Deze kost is immers
een mix van diverse kosten, zoals personeelskosten, infrastructuurkosten (hardware, software) en allerlei logistieke kosten.
Het NUMERIC-onderzoek heeft dus nog geen echt betrouwbare financiele gegevens over de kost van de digitalisering op-

In figuur i vergelijken we de status van digitalisering tussen
Vlaanderen, Nederland en de EU, voor vier categorieen van
materialen: tekstmaterialen, beeldmaterialen, objecten en
audiovisuele materialen.
Percentage
30

geleverd, maar geeft wel een indicatie van de grootteordes.

STATUS VAN DE DIGITALISERING
De huidige status van de voortgang van digitalisering (d.w.z.

• Vlaanderen

het aandeel van de materialen die reeds gedigitaliseerd zijn in
verhouding tot de wenselijk te digitaliseren materialen) verschilt sterk tussen instellingen en sectoren: bij musea zou
reeds een groot deel gedigitaliseerd zijn (42 %), terwijI bij ar-

chieven en omroepen bevinden zich daar ergens tussen. Dat
verklaart zich ook door het verschil in de aard en de omvang
van de materialen tussen de sectoren, zoals blijkt uit onderstaande paragraaf.
Als we de voortgang van de digitalisering naar type materiaal
beschouwen, krijgen we het volgende beeld:
— voor archivalische bestanden (2,6 %) en tekstmaterialen
(o,8 %) (boeken, kranten, tijdschriften, oude drukken, handschriften, e.d.) is de achterstand groot. De enorme omvang
van het te digitaliseren `papieren erfgoed' heeft natuurlijk
een impact op deze cijfers;
— de digitalisering van (statische) beeldmaterialen (17,7 %)

▪ EU

tekst

beeld

object

AVM

Figuur aandeel reeds gedigitaliseerd (%) (Vlaanderen, Nederland, EU) Bron: NUMERIC — 6/3/2009
Bron: DEN, De Digitale Feiten,januari 2009

De cijfers zijn vooral indicatief voor de groep respondenten die
meewerkten aan het onderzoek. Globaal kunnen de Vlaamse
cijfers m.b.t. de status en voortgang van digitalisering voor bepaalde onderdelen de vergelijking met het EU-gemiddelde
doorstaan, maar in vergelijking met Nederland is de achterstand van de digitalisering onbetwistbaar zeer groot. Vooral
voor kwetsbare tekstmaterialen is de situatie ernstig, zoals by.
voor kranten, die dringend gedigitaliseerd zouden moeten
worden. Ook voor audiovisueel materiaal is de nood hoog. 5
Destauvndiglerkaonbdgerchtwo-

(o.a. foto's, schilderijen, prenten, enz.) en objecten (18 %)
(o.a. kunstwerken en artefacten) staat globaal genomen in

den in nominale aantallen per type materiaal.
In figuur 2 vergelijken we de Vlaamse `digitale productie' met

Vlaanderen verder, zelfs in vergelijking met het EU-gemiddelde. Het aantal te digitaliseren items is dan ook beter te

de Nederlandse. Deze gegevens zeggen lets over de reele
globale inspanningen die de voorbije jaren geleverd werden

overzien dan het aantal tekstmaterialen;
— voor audiovisuele materialen (io,5 %) (film, video, audio)
zijn de Vlaamse cijfers vergelijkbaar met de EU-cijfers. We
merken op dat de Vlaamse omroepen (de VRT) niet aan dit

op het niveau van de massadigitalisering.
x duizend
3000

onderzoek hebben deelgenomen, terwijI er wel omroepen

2500

en AV-archieven van andere landen aan de Europese NU-

2000

MERIC survey hebben geparticipeerd.

■ Vlaanderen

1500

De meest gebruikte archiveringsformaten om analoge mate-

1000

rialen om te zetten naar digitale hoge-resolutiemasterformaten zijn voor statisch beeld (of combinatie beeld en tekst)

500

vooral TIFF en in mindere mate JPEG, en voor zuivere tekstmaterialen vooral PDF. Bijna alle respondenten kiezen voor het
scannen van beelden en tekstdocumenten resoluties vanaf
300 dpi (dots per inch) tot maximaal boo dpi.

■ Nederland

TEKST

BEELD

OBJECT

AVM

Figuur 2: aandeel reeds gedigitaliseerd (duizendtallen) (Vlaanderen en Nederland) Bron: NUMERIC — 6/3/2009
Bron: DEN, De Digitale Feiten,januari 2009
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chiefinstellingen (9 %) en bibliotheken %) het gros van het
werk nog moet gebeuren. Deze resultaten sluiten grotendeels
aan bij het beeld op Europees niveau: de musea staan verder
dan de archiefinstellingen of bibliotheken, de audiovisuele ar-

■ Nederland

Als we de Vlaamse status van digitalisering vergelijken met
Nederland (De Digitale Felten), staan de Nederlandse instellingen duidelijk voorop in de digitalisering van hun collecties. De
Nederlandse output aan gedigitaliseerd materiaal is, alle verhoudingen in acht genomen, hoger dan in Vlaanderen. Het
mag gezegd dat een aantal grote nationale instellingen (Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Rijksmusea, Instituut voor
Beeld en Geluid, e.d.), die al jaren actief digitaliseren, aan het
Nederlandse onderzoek hebben geparticipeerd, wat de cijfers
positief beInvloed heeft. Maar toch zijn deze resultaten indicatief voor de grote aandacht voor digitalisering in Nederland.

materialen (collecties, objecten, documenten, e.d.). Een vierde
van de instellingen beperkt de toegang tot consultatie in huis,
binnen de muren van het gebouw (on site). Slechts ii % hanteert
een vorm van betalende service voor een deel of het geheel van
de collecties. In figuur 3 vergelijken we de Vlaamse gegevens
over het toegangsbeleid met de Nederlandse en de EU-situatie.

Percentage
80
70
60

TOEGANG TOT DIGITALE COLLECTIES

50

Ongeveer de helft van de Vlaamse instellingen die aan het onderzoek deelnamen, beschikt nog niet over een via het internet toegankelijke onlinecatalogus met beschrijvingen of

40

`metadata' van analoge materialen. Dat geldt vooral voor kleinere (museale) instellingen. Slechts een heel beperkt aandeel
van de onlinecatalogi maakt reeds een onderscheid tussen het
analoge en het digitale materiaal dat in de catalogus wordt
beschreven. Als we vergelijken met de cijfers voor de hele EU,
dan blijkt dat ca. 65 % van de EU-instellingen over een onlinecatalogus beschikt. De Vlaamse cijfers zitten een stuk onder
dit EU-gemiddelde. Er is dus nog steeds een achterstand in
Vlaanderen voor de online ontsluiting van de collecties.
Naast een catalogus met beschrijvingen kunnen instellingen
ook overgaan tot het online aanbieden van digitaal materiaal
aan het publiek via internet. Het zijn vooral bibliotheken en
archiefinstellingen die hierin in Europa succesvol zijn en veel
digitaal materiaal op het internet gooien. In Vlaanderen wordt
ca. 27 % van het digitaal beschikbaar materiaal online aangeboden. In Nederland is dat 42 % en zijn de archiefinstellingen
absolute koplopers in het online aanbieden van digitale documenten. Het globaal EU-gemiddelde draait rond de 20 %, maar
er bestaan grote verschillen tussen (types van) instellingen.
Dit heeft volgens het NUMERIC-onderzoek ook veel te maken

▪ Vlaanderen
■ Nederland

30
at EU
20
10
0
gratis

betalend
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andere

Figuur 3: toegang tot gedigitaliseerde materialen (%) (Vlaanderen, Nederland, EU) Bron: NUMERIC — 6/3/2oo9
Bron: DEN, De Digitale Feiten,januari 2009

In Nederland geeft 75 % (waarvan 7 % na registratie) van de
instellingen gratis toegang tot de digitaal gereproduceerde
collecties: bij archiefinstellingen Iigt dit percentage het hoogst
(84 %), bij bibliotheken rond het gemiddelde en bij musea het
laagst (54 %). Globaal liggen deze cijfers een stuk hoger dan in
Vlaanderen. Slechts 5 % van de Nederlandse instellingen geeft
toegang tegen beta I i ng, maar een groot aantal (18 %) hanteert
een `andere' toegangsvorm, meestal een combinatie van vrije
en betalende diensten. (Er zijn geen cijfers voor Nederland
m.b.t. de beperking tot on-sitetoegang.) Uit de cijfers voor de
EU blijkt dat betalen voor toegang en gebruik van digitale materialen een weinig courante praktijk is in Europa.Vooral biblio-

met de problematiek van de rechten op het materiaal (IPR). Zo
worden audiovisuele archieven, omroepen en ook musea rela-

theken huldigen het vrije-toegangsprincipe, met als koplopers
de openbare bibliotheken. Maar globaal geeft meer dan de
helft van de instellingen in de EU onbeperkt en gratis toegang

tief gezien meer geconfronteerd met een groot aantal rechthebbenden op hun (analoog) materiaal. Daarom bieden musea

tot de digitale collecties, wat vergelijkbaar is met Vlaanderen.
Een goede 20 % van de EU-instellingen beperkt het gebruik tot

dan ook globaal genomen meer digitaal materiaal offline aan,

on-siteconsultatie en minder dan io % geeft toegang tegen be-

by. op een tentoonstelling, dan online via internet. Ook AV-

taling.Vooral kunstmusea (13 %), archiefinstellingen (12 %),om-

archieven schermen hun digitaal materiaal meer af: volgens
de EU-cijfers is slechts 4 % van het digitaal beschikbaar mate-

tot het geheel of een deel van hun digitale materialen.

riaal bij AV-archieven momenteel online te consulteren voor
het publiek.

DE TOEKOMST VAN NUMERIC

roepen en AV-archieven %) hanteren een betalende toegang

De resultaten van het onderzoek worden momenteel op EuroBelangrijk is het gehanteerde toegangsbeleid voor online digitale collecties. In Vlaanderen geeft meer dan de helft van de

pees niveau (o.a. door de Member States' Expert Group on Digitisation and Digital Preservation) geevalueerd met het oog op

instellingen onbeperkt en gratis online toegang tot de digitale

het bepalen van verdere acties voor het Europees implemente-
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Er is nog geen nieuwe datum bepaald voor de
volgende NUMERIC survey. Gezien de wenselij-

!E.

ren van NUMERIC als tool voor monitoring van digitalisering.
Gezien de complexiteit van de problematiek van het meten
van digitaliseringactiviteiten denkt men eraan om een meer
beknopte survey te organiseren die focust op de essentie.

"Simplicity is clearly of the essence", zo stelt het team: de slaagkans van het framework ligt in een eenvoudige survey over het
volume en de kost van de digitalisering in het voorbije jaar, vergezeld van een heldere checklist van activiteiten die onder digitalisering verstaan worden. NUMERIC stelt voor om op het
Europese niveau een beperkte set van headline statistics uni-

ke aanpassingen en bijsturingen is het of te
wachten of de survey nog in 2010 zal worden
herhaald. De EU-lidstaten zullen in welk scenario dan ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de
survey, maar de gegevens moeten uniform en uitwisselbaar
zijn tussen de EU-lidstaten, met het oog op onderlinge vergelijking. Het is immers van belang om via objectiveerbare methoden de voortgang en de kosten van diverse aspecten i.v.m.
digitalisering in Vlaanderen en Europa zo goed mogelijk te blijven monitoren. Deze inspanning is lonend als ze kadert binnen
een globaal digitaliseringsbeleid op het niveau van de EU, waarbinnen de digitale toegang tot cultureel erfgoed zich verder kan
ontwikkelen.

form te blijven verzamelen, terwijl de EU-lidstaten die dat

NUMERIC Study Report, Studyfindings and proposals for sustaining the framework, Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), United Kingdom,
May
2 Zie:

2009

(Study deliverable N° 8) (www.numeric.ws )

Recommendation

1,

on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation,

24 August 2006.(http://

ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm)
J.

WALTERUS,

NUMERIC: Statistieken over digitalisering van cultureel erfgoed in Europa. Verslag van de onderzoeksresultaten voor Vlaanderen, Brussel, FARO. Vlaams

steunpunt voor cultureel erfgoed,

2009.

Te downloaden op: www.faronet.be (e-documenten)

(Gebaseerd op de resultaten van het EU-onderzoek: NUMERIC. Developing a statistical framework for measuring the progress made in the digitisation of cultural

materials and content, 2009)
4

(Meer) Digitale Feiten: http://den.nl/ictmonitor/onderzoek/digitalefeiten

5

We verwijzen naar de resultaten van het IBBT-onderzoeksproject BOM-vl: www.bom-vl.be
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Indien u een ande- fc-maat nadig hebt, gelleve ens dan te

smaakcultuur I TineTheunissen

D taaI
van het voedsel
---> Byzantijnse eetcultuur voor beginners

Op vrijdag l3 februari 2009 ontving FARO Margaret Mullett. Ze
was toen professor in Byzantijnse Studies aan het Institute of
Byzantine Studies aan de Oueen's University of Belfast. Sinds
7 juli 2009 is ze directrice van Byzantine Studies aan de Dumbarton Oaks Research Library and Collection in Washington, een
belangrijk centrum voor de studie over Byzantium.
In het kader van de Week van de Smaak en het gastland Turkije
lijkt dit een uitgelezen kans om iets meer te weten te komen
over de eetcultuur van dit rijk met Constantinopel, het 'Nova
Roma', als bloeiend epicentrum. Een boeiend gesprek met Mullett, de geraadpleegde literatuur en eigen bevindingen tijdens
de voorbereidingen van de Week van de Smaak vormen de basis
van deze tekst.

VAN TURKIJE NAAR BYZANTIUM
En het gastland van de Week van de Smaak is ... Turkije!
Turkije? De clichés spatten doorgaans gretig in het rond als dit
land wordt genoemd: heimat van sultans, mysterieuze harems
en duizend-en-een-zoetigheden. De geografische en historische troeven van het land zijn legio en trekken jaarlijks miljoenen bezoekers aan van overal ter wereld. Deze rijkdom staat in
schril contrast met een turbulente politieke situatie. De staatsgrepen in de jaren 1960,1970 en 1980, de burgeroorlog op
Cyprus en de Koerdische afscheidingsbeweging hebben hun
stempel gedrukt op het politieke imago van het land. Turkije
behoort tot de G201 en is medeoprichter van de Verenigde
Naties, maar de moeizame toetreding tot de Europese Unie
markeert al een halve eeuw de Turkse politiek. Reeds in 1959,
amper twee jaar na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), diende de toenmalige eerste minister Adnan Menderes een eerste aanvraag tot kandidaatschap

ontstaan door een splitsing van het Romeinse imperium in een
oostelijk en westelijk deel (395 na Chr.) en had zichzelf, nadat
Rome in 476 na Chr. veroverd was door de Germanen, altijd beschouwd als de wettige erfgenaam van de Romeinse glorie. De
hoofdstad was Byzantium, door Constantijn de Grote omgedoopt tot Constantinopel. Het Byzantijnse tijdperk bestrijkt de
uitzonderlijk lange periode van bijna duizend jaar (476-1453)
en heeft afwisselende periodes van bloei, verval, krachtig herstel en nieuwe bloei gekend. 2 In de 6' eeuw bereikte dit rijk een
van zijn hoogtepunten onder Justinianus en omvatte toen ook
Italie, Griekenland, delen van Spanje en Afrika.
Hoewel er in het Byzantijnse Rijk overwegend Grieks werd gesproken, de Kerk van Byzantium zich afscheidde van de Kerk
van Rome, de paus niet meer erkende en de cultuur sterk Oosters beInvloed was, bleef men nog altijd de band met het oude
Rome voelen.
De Byzantijnse keuken suggereert hoe oost en west versmelten tot een stevige melting pot.

DE BYZANTIJNSE KEUKEN:
STINKENDE VIS EN KEIZERLIJKE KRUIDEN
De keuken in het Ottomaanse rijk doet bij de meeste mensen
misschien nog een belletje rinkelen. Of beter: men kan er zich
iets bij voorstellen. De paleiskeuken, de banketten van de sultans en natuurlijk het Turks fruit dat volgens Haci Bekir, de beroemde snoepwinkel in Istanboel, zijn oorsprong vond in 1777
onder sultan Hamid. Pas in 1922 werd de laatste sultan verdreven door Mustafa Kemal Ataturk, stichter van de republiek
Turkije. Het Ottomaanse Rijk (1453-1922) neemt dan ook een
prominente plaats in binnen de Europese en wereldgeschie-

in. De drang om toe te treden laat zich vandaag voelen in de

denis.
De Byzantijnse keuken is een eerder wazige vlek binnen de cu-

vele ondernemingen die actief zijn binnen Brussel: toenade-

linaire geschiedenis van Turkije. Dit heeft niet alleen te maken

ring tot de Europese Unie is steevast een agendapunt. De
vraag of Turkije al dan niet past binnen de Europese Unie

met de grootte van het Byzantijnse Rijk (een gebied dat op zijn

opent alvast interessante discussies over de definitie en begrenzing van Europa en het 'Europese denken'.
Deze discussie komt in een heel ander daglicht te staan als we
teruggrijpen naar het Byzantijnse Rijk, dat eveneens de grenzen aftastte van het huidige Oost- en West-Europa. Dit rijk was

hoogtepunt ook delen van Spanje en Afrika omvatte) en zijn
uitzonderlijk lange duur (een kleine duizend jaar).Deze nog
volop te ontginnen culinaire geschiedenis van het Byzantijnse
Rijk wordt als uitdaging voor onderzoek beschouwd. Flavours
of Byzantium 3 en Eat, Drink and Be Merry: Food and Wine in
Byzantium 4 geven een gefragmenteerd maar uitgebreid beeld

Selderij is volgens de Byzantijnse geneesheer
Simeon Seth een sterk afrodisiacum
In: Lobelius Kruydtboeck (7587) Slide: G. Popelier
Margaret Mullett

op deze keuken. De
schaarse primaire bronnen zijn doorspekt van de
dieetleer, de geneeskrachtige werking van bepaalde voedselelementen of
geven ook een vrij uitgebreide beschrijving van
het kloostermenu dat varieert van erg ka rig naar uitermate gevarieerd.
Het lijkt erg boeiend om de link te leggen van de Griekse en
Romeinse eetcultuur over de latere Byzantijnse tot de meer
recente Ottomaanse eetcultuur. Mullett haalt aan dat er nog
geen specifiek onderzoek is uitgegeven met linken en vergelijkingen tussen deze verschillende culturen. De studie van de
Byzantijnse literatuur en kunst duidt op een continuIteit, eerder dan op een breuk. Al zijn er slechts weinig recepten overgeleverd, verschillende teksten met getuigenissen over feesten
en banketten in Constantinopel geven een mooi beeld over de
Byzantijnse keuken als melting pot van Griekse, Romeinse,
Midden-Oosterse en lokale tradities. De Byzantijnse eetcultuur is in zekere zin een voortzetting van de Romeinse keuken.
Simeon Seth, een Byzantijnse geneesheer uit de lie eeuw en
popularisator van de geneeskunde, vermeldt bijvoorbeeld geregeld garum. 5 Garum, liquamen in het Latijn, was oorspron ke-

De fascinatie voor en het belang van kruiden spreidde zich uit
tot in de slaapkamer van de keizer en het hele hof. Een rits
peperdure 'must have' kruiden werden opgeslagen in de
keizerlijke vertrekken: van saffraan en mastiek tot muskus,
aloe vera en kaneel. 8 De Byzantijnse filosoof Psellos, die in de
eeuw lange tijd aan het hof van keizer Constantijn IX verbleef, spreekt van `kleine kruidenverzamelingen' binnen het
keizerlijke hof. 9 De medicinale waarde van de kruiden domi-

ll e

neert hierbij haar rol als smaakmaker. Het begrip `kruidenbazaar' vindt dan ook pas zijn oorsprong in het latere Ottomaanse Rijk en ook Byzantijnse kruidentuinen of keukentuinen
worden nergens vermeld of gevonden in archeologische sites.
Langzamerhand trekken de kruiden zich echter meer en meer
terug uit de medicijnkast en sluipen ze de keuken binnen.
Een mooi voorbeeld van een geliefd Byzantijns aroma dat ook
vandaag nog als exclusieve specerij wordt gebruikt in de keuken van het Midden-Oosten is mastiek. De mastiekboom
groeit in het gebied rondom de Middellandse Zee, maar de
beste mastiekhars wordt geoogst op het Griekse eiland Chios.
De Griekse geleerde Dioscorides (l e eeuw na Chr.) beschreef als
eerste de medicinale kwaliteiten van mastiek. De gedroogde
hars is kneedbaar en taai, waardoor het als de eerste kauwgom beschouwd mag worden. Chios fabriceert nog producten
met mastiek zoals mastiek-ouzo en mastichiato, een zoete
zachte likeur.''

lijk afkomstig uit het gebied rond de Zwarte Zee en werd

Wat de variatie op het Byzantijnse menu betreft, getuigen de

meestal gemaakt door pekel toe te voegen aan kleine vissen of

overgeleverde dieetteksten van een erg brede waaier aan producten. Vis is, door de nabijheid van de Zwarte en de EgeIsche
Zee, erg aanwezig in het Byzantijnse menu. Kaviaar werd gegeten evenals tarama." Spinazie en aubergine komen sterk op

ingewanden van vissen, die men twee tot drie maanden (!) liet
gisten en inweken. Deze vissaus, die de kleur had van honingwijn, was een erg populaire smaakmaker in het Romeinse Rijk.
De Byzantijnse keuken neemt garum op in de keuken en teksten getuigen dat deze tot de 16e eeuw in Constantinopel gebruikt werd. Dit in tegenstelling tot het westen van Europa,
waar garum na de val van het West-Romeinse Rijk in onbruik
raakte. Teksten getu igen dat West-Europese bezoekers deze
vissaus niet echt konden smaken en de geur zelfs ronduit walgelijk vonden. 6

in het Byzantijnse Rijk. Peulvruchten zijn erg populair en worden vaak lichtgekruid of in soep gegeten. De gevulde groenten
of dolma, die vandaag in vele Mediterrane culturen steevast
op de menukaart staan, dateren uit de Byzantijnse tijd.
Vlees werd als het meest voedzame bestanddeel beschouwd.
Er was dan ook een grote verscheidenheid aan vlees op de
markt: de dieetkalenders spreken over kip, os, buffel, varken,
geit, eend, schaap e.a. Ook wilde dieren werden gegeten zoals

De confrontatie met het Midden-Oosten zorgt in Constantino-

de wilde geit, beer en haas.

pel voor een sterke aanwezigheid van kruiden, aroma's en parfum. Byzantijnse teksten geven een uitgebreide beschrijving

De Byzantijnse arts Anthimus (6 e eeuw na Chr.) beschrijft hoe
het vlees steeds werd gekookt, geroosterd of gestoofd. Het ge-

van deze geuren en kruiden, die vanuit de haven in Trabzon

kookte vlees wordt geserveerd met een pittige saus.

beduidend meer tekstfragmenten zijn waarin kruiden worden

Wat alcohol betreft: wijn blijft de meest populaire drank. In

beschreven als onderdeel van zeep en parfumerie of als medi-

vergelijking met de sterk aangelengde versie van de Grieken

cijn dan als smaakmaker voor voedsel. Herophilus van Chalce-

en Romeinen werd de hoeveelheid water wel gradueel afge-

don geeft bijvoorbeeld een zeer gedetailleerde omschrijving

bouwd. Vaak werden honing en kruiden aan de wijn toege-

van een helende badzalf, die bestaat uit de meest uiteenlopende kruiden. 7

voegd. Ook retsina werd gedronken en bewaard in de typische
amforen, verzegeld van hars van pijnbomen.12
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werden aangevoerd. Mullett geeft aan dat er tot de lie eeuw

Een Arent van een vijgentak.
Vijgen werden in het Byzantijnse Rijk
groen, rijp of gedroogd gegeten,
naargelang hun medicinale waarde
Bron: Chenu, Dr. (7856), Encyclopedie
d' Histoire Naturelle ou traite complet
de cette science. 2e partie,
Maresq et Cie, Paris.,fig. 25, p.47

Mastiekkauwgom uit Jordanie
Bron: L. ROODENBURG, Eten op Aarde,

2007,

p. 728

Kook knoflook, peper, gember, kruidnagel. Eet dit op in combinatie met het andere voedsel. Wat het vlees betreft: eet lam, kip,
duff, gans, kwartel en jonge dieren. Eet geen eend, houtduif; tortelduif, hert, haas en wilde beer. Wat vis betreft: alle vis mag gegeten worden behalve zeebarbeel, ansjovis of gezouten vis. Wat
de peulvruchten betreft:vermijd linzen en tuinbonen. Alle groenten mogen in oktober gegeten worden behalve kool en raap. Asperges zijn aan te raden. Wat het fruit betreft: eet witte druiven,
rape wilde peren, zoete appels, groene vijgen, perziken, dadels en
granaatappels. Binnen de categorie Ciroog fruit' mag men pistachenoten, walnoten, amandelen, hazelnoten en pijnboompitten
eten. Drink witte, olijfkleurige of rose wijn.'4

MOSSELS VOOR DE MAAG, DADELS VOOR DE DARMEN

TAAL VAN HET VOEDSEL

De Byzantijnse teksten omtrent voedsel en het gebruik van in-

De vraag of er binnen de Byzantijnse eetcultuur sprake was
van genot of noodzaak, is moeilijk te beantwoorden. Het ideaal van de monnik die zich onderhoudt met een karig dieet,
wordt uiteraard in de monastieke teksten beschreven. 15 Mullett haalt echter ook een tekst aan uit de 12 e eeuw. Hierin

gredienten baseren zich voor een groot deel op de sappentheorie waarvan Galenus reeds in de 2 e eeuw na Chr. de basis legde. In diens boek Over eten en eetregels stond het gedachtegoed
van Hippocrates centraal: het menselijk Iichaam bestaat uit
vier lichaamssappen (humores), namelijk slijm, bloed, gele en
zwarte gal. Een onevenwichtige hoeveelheid van een of meerdere van deze sappen zou ziekte en andere stoornissen veroorzaken. Dit gebrek werd behandeld door middel van een dieet,
gebaseerd op de vier grondkwaliteiten waarin kruiden en ingredienten worden opgedeeld: warm, koud, vochtig en droog.
De Byzantijnse schrijver Psellos (lie eeuw na Chr.) neemt bijna

wordt beschreven hoe de hierarchie in het klooster en de kerkgemeenschap in sterke mate het menu bepaalde. Hogergeplaatste geestelijken kregen lekkere en gevarieerde gerechten
en er was een erg uitgebreide Iijst van vis voorhanden. Tijdens
de vastentijd werd dan ook erg creatief omgesprongen met
het beperkte gamma aan `vastenvoedsel'. Het karige basisdieet van soep, graan en peulvruchten was eerder voor de lagere

Ietterlijk deze theorie van Galenus over. Een kleine collectie
handboeken omtrent voedsel geeft een uitgebreid overzicht
van de geneeskrachtige, digestieve en afrodisiacumkrachten
van voedsel. Deze teksten leren welke ingredienten goed zijn

monniken gedacht.

voor de vertering (moerbeien, peren, gekookte melk, oesters,
mossels ...), welke winderigheid veroorzaken (kikkererwten,
verse dadels, koude melk, verse of gedroogde vijgen ...), welke
de productie van zwarte gal stimuleren (ossen- en geitenvlees,

De iie-eeuwse filosoof Psellos verwijst in een brief naar de
symboliek van een stuk kaas, dat hij als gastgeschenk opstuurt. Aan de hand van een ingewikkelde theorie beschrijft

tonijn, kool, linzen ...), welke hoofdpijn veroorzaken (saffraan,
braambessen, raketsla, walnoten ...) enzovoort.
Er zijn heel wat Byzantijnse `dieetka lenders', waarvan de meeste worden toegeschreven aan Herophilus van Chalcedon, een
voor de rest onbekende schrijver uit de 7e eeuw na Chr.' 3 Elke
maand vraagt een aangepast dieet. Heel precies staat be-

Een boeiend aspect van de eetcultuur tijdens het Byzantijnse
Rijk is de symbolische waarde van voedsel en gastgeschenken.

hij hoe deze kaas verwijst naar het bloed, dat via de aderen
naar de vrouwenborst stroomt en opnieuw melk aanmaakt.
Hoewel daar in de teksten zelf zelden expliciet naar wordt verwezen, onderstreept Mullett de symbolische waarde van
voedsel als gastgeschenken. Deze symbolische etenswaren
vormen als het ware `een taal op zich'. Wie erg temperamentvol is, krijgt bijvoorbeeld een bepaald kruid opgestuurd. Indirect komt de ontvanger d us iets te weten over de perceptie van

dig heeft en hoeveel, welke badzalf en zeep je moet gebruiken

zijn eigen temperament!
Ook de visvangst wordt sterk symbolisch opgevat. Zowel de hoe-

en welke voedingselementen je Iichaam in balans houden.

veelheid vissen als de soorten die gevangen worden, hebben

September heeft bijvoorbeeld een dominantie van zwarte gal.

een symbolisch betekenis. Het is voor historici en onderzoekers

De kalender schrijft het volgende voor de maand oktober voor:

echter een waar huzarenstuk om al deze codes te ontcijferen.

Slijm is dominant in oktober. Bitter voedsel moet dan ook genuttigd worden, vooral prei en pikante preisoep. Vermijd vis,glutinerijke groenten en zout vlees.
Kook het voedsel of eet het rauw op. Drink het kookvocht op.

VAN KERKKALENDER TOT CROISSANT

schreven hoeveel baden je moet nemen, of je Iichaam seks no-

De Byzantijnse eetcultuur wordt niet enkel bepaald door de
kerkelijke kalender en de monastieke teksten, gekenmerkt
door het karige dieet en het gevarieerde vastenvoedsel. Ook de

In 536 boden twee monniken aan de Byzantijnse keizer Justianius I
(527-565 AD) eitjes van de zijdeworm aan, die ze vanuit het oosten in
hun wandelstokken hadden meegesmokkeld.
Bron: H. Peters, Aus der Geschichte der Pflanzenwelt in Wort and Bild
Mittenwald, Arthur Nemayer Verlag, (1928), p.149 (naar een pentekening van Marie Heumann)

dieetkalenders spelen een belangrijke rol: elk voedselelement
heeft invloed op de lichaamssappen van het individu en naar-

Fresco van het Laatste Avondmaal, Cappadocia, Goreme, Karanlik
kilise: fresco of the Last Supper; c. 1200-1210
(M. Restle, Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien,
vol. 2, Recklinghausen,1967, p1. 235)

gelang de maand en het temperament moet bepaald voedsel

BYZANTIJNS RECEPT VAN ANTHIMUS (6E EEUW NA
CHR.): VLEESBEREIDING

ingenomen worden. In dat opzicht werd voedsel niet echt als
genotsmiddel beschouwd, maar eerder als een pragmatisch

Kook vlees in een pot vol water. Zorg dat er genoeg water in
de pot is zodat er tijdens het koken niets moet worden toe-

medium om Iichaam en geest te zuiveren.
Aan de andere kant getuigt de Byzantijnse cultuur van een ver-

gevoegd.
Wanneer het vlees gaar is, neem je de pot van het vuur.
Voeg een halve kop azijn toe, selderijwortel, prei,venkel en

fijnde en erg gevarieerde keuken, met Constantinopel als kruidige smeltkroes van nieuwe gerechten en vissoorten in combinatie met de oude culinaire tradities uit de Romeinse, Griekse
en Midden-Oosterse beschaving. Dit is zonder meer de plek
waar de basis werd gelegd van een rijke,Turkse culinairetraditie.
De Ottomaanse Turken, die enkele eeuwen later het hele Midden-Oosten en de Balkan veroveren, brachten deze culinaire
cultuur in de 17e eeuw tot voor de poorten van Wenen. Het is
een bitterzoet verhaal van geweld, verovering en uitwisseling.
De overwinning op de Ottomaanse belegeraars inspireerde de
Weense bakkers, aldus de legende, trouwens tot het ma ken

bergamot. Laat alles een uur koken.
Voeg nadien honing toe, de helft van de hoeveelheid azijn
die eerder is gebruikt. Zet het vuur Iaag en roer alles goed
om. Maal so peperkorrels, putchuk' 7, nardus en kruidnagel.
Vermaal al deze kruiden in een aardewerken vijzel en voeg
een beetje wijn toe. Wanneer alles goed vermalen is, roer
je alles goed om. Geef de kruiden de tijd om hun eigen
kracht en werking te laten intrekken, alvorens je alles van
het vuur neemt.
Gebruik geen koperen pot, aardewerk is veel beter. 18

van een broodje in de vorm van een halvemaan, de afbeelding
die de Ottomanen op hun vlaggen droegen. 16

De G20 (Groep van 20) is een groep bestaande uit de twintig landen met de grootste nationale economieen.
2

Ook 33o (ontstaan Constantinopel) en 395 (splitsing van het Romeinse Rijk) worden als begindatum van het Byzantijnse Rijk vermeld.
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canonisatie I Roel Daenen

---> De nalatenschap van de Grootste Belg

Pater Damiaan wordt op 11 oktober in Rome door paus Benedictus
XVI heilig verklaard. De (sinds zoos) `Grootste Belg' krijgt in dit
Damiaanjaar' (tot en met 16 mei 2070) niet enkel een definitieve
en formele plek in de geschiedenis van de katholieke heiligenverering, maar wordt tevens herdacht met onder andere een
postzegel en een zilveren herdenkingsmunt', een nieuw standbeeld, toneelvoorstellingen, evocaties en talloze feestelijke, religieuze, spirituele, sportieve en wetenschappelijke activiteiten.
Dit belangrijke momentum zal het leven en werk van een man,
wiens uitzonderlijke betekenis in binnen- en buitenland uitgebreid is onderzocht en verwerkt in films, talloze televisiereportages, documentaires en zelfs stripverhalen 3, opnieuw wereldwijd onder de aandacht brengen. 4 Damiaan was bij leven al een
internationaal bekendefiguur uojaar na zijn overlijden ten gevolge van lepra in `zijn' leprozenkolonie van Kalawao-Kalaupapa
op het HawaIaanse eiland Molokai, blijven zijn aantrekkingskracht en betekenis groeien. Tijd voor een kleine introductie van
Jozef De Veuster, voortaan de Heilige Damiaan van Molokai,
patroon van de lepra- en aidspatienten.

MOLOKAI, HET ZIEKE PARADIJS 5

hadden gevonden) en andere ziektes, waaronder de mazelen
en lepra, volgden.
Het sterftecijfer nam algauw dramatische proporties aan, zodanig dat de HawaTaanse koning Kamehameha IV in het parlement stelde dat "the decrease of our population is a subject in
comparison with which all sink into insignificance. Our first and
great duty is self-preservation. Our acts are in vain, unless we can
stay the wasting hand that is destroying our people." 9 De eerste
misvatting over lepra was dat de snelle isolatie van de zieken
het enige redmiddel was. Dat was in Hawali eigenlijk niks
nieuws onder de zon: leprozen werden al sinds Bijbelse tijden
uit de maatschappij verstoten. 1 ° Een tweede idee was dat lepra
uiterst besmettelijk was, waardoor elke patient als een potentieel doorgeefluik kan functioneren. Ten slotte: gezien er voor
lepra geen remedie bestond, was elke patient sowieso ten
dode opgesch reven. Va n zod ra lepra werd vastgesteld, werd de
patient beschouwd als met een voet in het graf. De combinatie
van die drie misvattingen, in het klimaat van de leprapandemie
die door HawaT raasde, zorgde algauw voor een klimaat waarin
de gezagsdragers bereid waren om ver te gaan in hun aanpak.

Kalaupapa was tussen 1866 en 1969 de plaats waarheen lepra-

In 1864 stemde het parlement dan ook An Act to Prevent the
Spread of Leprosy. Sectie 3 van deze wet stelde dat "the Board of
Health or its agents are authorized and empowered to cause to
be confined, in some place or places for that purpose provided, all
leprous patients who shall be deemed capable of spreading the
disease of leprosy." De passage stipuleerde dat verder elke politieof regeringsagent verplicht was "[..] cause to be arrested and
delivered to the Board of Health or its agents, any person alleged
to be a leper." Eigenlijk was deze wettekst een doorslagje van

patienten door de — aanvankelijk HawaTaanse en later Amerikaanse — overheid werden gedeporteerd. Gedurende die tijd

de oude wet om de verspreiding van waterpokken tegen te
gaan, maar met dat verschil dat een belangrijk zinnetje werd

was dit de plaats waar zo'n 8.000 al dan niet vermeende leprapatienten werden geIsoleerd. 7 Drie misvattingen over lepra

weggelaten. De Gezondheidsraad — zeg maar de executieve
die belast was met het beleid en de uitvoering van de gezond-

waren de belangrijkste motor van deze mensonterende segre-

heidspolitiek — voorzag in die eerste wettekst: "provide him
with nurses and other necessaries." Dit werd in de nieuwe wet-

De plaatsnamen Kalaupapa en Kalawao — de namen van de
twee 'clorpjes' op de landtong in het noorden van Molokai ten
tijde van Damiaans aankomst in 1873— hebben voor de meeste
mensen geen betekenis. 6 Molokai daarentegen wel. De naam
wordt doorgaans in een adem genoemd met die van Damiaan.
De beschrijvingen van de plek waar Damiaan zijn Ievenswerk
aanvatte, blijven ook nu nog tot de verbeelding spreken.

gatiepolitiek. Rond het midden van de ige eeuw, goed tachtig
jaar na de `ontdekking' van de eilandenarchipel van Hawali
door de Britse zeevaarder James Cook in 1778 8, hadden diverse

tekst weggelaten en had verstrekkende gevolgen. Met andere

`nieuwe' ziekten de eilandbevolking sterk gedecimeerd. Zo ar-

en dienden, in het belang van de maatschappij, naar een

riveerden de waterpokken in 1853 via de walvisjagersvloot (die

geIsoleerde plek verbannen te worden.

in HawaT een uiterst praktische ankerplek in hun jachtgebied

Het oog van de Gezondheidsraad viel op Kalaupapa. Het was

woorden: leprapatienten werden "ongeneeslijk beschouwd"

4

-> In 7936 werd het stoffelijk overschot dat begraven lag naast de
Filomenakerk in Kalaupapa overgebracht naar Leuven.
Na overbrenging van zijn lichaam naar Leuven werd nadien zijn
rechterhand terug gerepatrieerd naar dit graf.
© Damiaancentrum, Leuven
Op deze foto poseert Damiaan in Parijs, net voor zijn vertrek naar
Hawai, naar zijn `grote voorbeeld' Franciscus Xaverius, met het
missiekruis in de hand. Hij had de missionaris afgebeeld gezien op
deze manier op een schilderij in de Leuvense kloosterkapel.
Damiaancentrum, Leuven

een "gevangenis, bewaakt door de natuur", dixit de schrijver
Robert Louis Stevenson, die de kolonie kort na het overlijden
van Damiaan bezocht." Langsheen drie kanten was de dunbevolkte en geIsoleerde plek omgeven door een wilde en van
haaien vergeven oceaan, die onophoudelijk op de scherpe
Iavarotskust inbeukte. Landinwaarts werd Kalaupapa hermetisch afgesloten door de 50o meter hoge pali — HawaTaans
voor klif. Een steil en vaak erg glibberig uit de rotswand uitgehouwen pad was de enige uitweg naar boven. Die weg was
voor een gezond iemand al een hele inspanning, voor een verzwakte leprapatient was het een onoverkomelijke barriere.
Voor de plannen van de Gezondheidsraad was Kalaupapa dus
uiterst geschikt. Dat de kolonie door haar isolement en slechte
bereikbaarheid ver uit het oog van het publiek was, was mooi
meegenomen. Op 6 januari 1866 kwamen de eerste twaalf
leprapatienten toe. Drie jaar later waren ze alien, op twee na,
dood. Er was nauwelijks onderdak, voedsel en brandhout. Medische verzorging werd beschouwd als overbodig. Formeeljuridisch waren de patienten zo goed als dood. In de kolonie,
die op korte tijd stevig ging aangroeien, zou algauw de wet
van de sterkste heersen. Gevechten om voedsel, water, onderdak, kledij, hout en vrouwen waren schering en inslag. Toen
Damiaan op io mei 1873 voor het eerst voet zette op Kalaupapa,was de situatie in de kolonie zo benard"dat ze alleen maar
de bijnaam levend kerkhof' verdiende," zo schreef hij

LEPRA:"DE ZIEKTE DIE EEN MISDAAD IS"
De nieuwe wet criminaliseerde de leprapatienten en zorgde
ervoor dat verdachte personen werden opgejaagd, gearresteerd en verbannen. De Gezondheidsraad had het in haar discours over de leprapatienten zowel over"patienten","gevangenen", "kolonisten", "de zieken", "de leprozen" en ook een
zeldzame keer over "de arme ongelukkigen".
Lepra, zo weten we nu, wordt veroorzaakt door de leprabacil

Mycobacterium leprae, en niet — zoals in Damiaans tijd werd
geopperd — door syfilis en/of promiscue gedrag, iets waaraan
de Hawalanen zich volgens westerlingen voortdurend aan te

zwellen en vervormd worden, waardoor ze ongevoelig worden
en dus ook veel vatbaarder voor verwondingen. Pas in de jaren
194o werd er voor het eerst een afdoende behandeling gevonden, die sindsdien meer en meer op punt gesteld werd.

DAMIAAN: DE CHRISTELIJKE HELD
Begin -1873 stuurden de rooms-katholieke gelovigen op Kalaupapa een petitie naar Louis-Desire Maigret, de bisschop van
Honolulu, met de vraag om een permanente priester in de
kolonie te hebben. Damiaan was een van de vier die zich kandidaat stelden, aanvankelijk voor een beperkte periode. 15 Op
dat moment was de jonge Damiaan al negen jaar werkzaam
als missionaris van de in i800 gestichte Congregatie van de
Heilige Harten, achtereenvolgens op Oahu en HawaI zelf (the
Big lsland). 16 Toen Damiaan op io mei 1873 landde op Kalaupapa, in het gezelschap van zijn bisschop en vijftig patienten,
bleek dat groot nieuws: een blanke, gezonde priester die vrijwillig naar"de hel van Kalaupapa" kwam? De kranten in Honolulu — en van daaruit de rest van de westerse wereld — maakten

buiten gingen. De leprabacterie werd in 1873 ontdekt door de

er opgewonden gewag van: Damiaan "werd alleen op het
strand achtergelaten, zonder een huis." Het artikel suggereer-

Noorse arts Gerhard Hansen — vandaar dat in de Angelsaksische wereld lepra veeleer wordt omschreven als Hansen's

de dat hem een enkeltje naar het martelaarschap te wachten
stond: "We care not what this man's theology may be, he is su-

disease, gezien de beladen connotatie van begrippen als `lepra'

rely a Christian Hero." 17 Twee dagen na zijn aankomst berichtte

en leproos'. 13 Lepra is terdege overdraagbaar, maar dat gaat

hij Maigret: "Er zou Kier voortaan steeds een priester perma-

lang niet zo snel en gemakkelijk als men destijds vreesde. De
bacil vindt haar weg naar nieuwe gastheren via de adem-

nent moeten zijn. Bootladingen patienten arriveren Kier, en
velen zijn stervende." En hij vervolgde:"De oogst lijkt rijp bier."

haling, niezen, hoesten en wordt opgenomen via de luchtwe-

Van Damiaan zelf zijn er meer dan tweehonderd brieven be-

gen of wonden. Dan duurt het meestal ook een tijdje voora leer
de ziekte zich manifesteert, tot zeven jaar. 14 Besmetting wordt

waard gebleven, net als de verslagen van de talloze bezoekers
die hem in zijn zelfgekozen ballingschap gingen opzoeken. Zo

opgemerkt wanneer kleurige vlekken of knobbels zichtbaar

is er het vaak geciteerde relaas van de Amerikaanse journalist

worden, dikwijls in de `koude' uiteinden van het lichaam (oren,

Charles Warren Stoddard, die het eiland tweemaal bezocht,

neus,vingers,tenen). De zenuwenuiteinden van de aangetaste

een keer in 1869 en in 1884, vijf jaar voor Damiaans dood.

delen sterven geleidelijk af, waardoor ledematen kunnen op-

Zijn tweede bezoek liet zo'n overweldigende indruk na dat hij

Pater Damiaan in 1868.
\/66r zi•n vertrek naar Molokai.

Pater

Damiaan melaatsch.

PATER DAMIAAN, DE MARTELAAR VAN MOLOKAI.

soutane was versleten en vaal, zijn haar was warrig als dat van
een schooljongen, zijn handen waren vuil en vereelt door het
harde werken; maar zijn gezicht gloeide van gezondheid, zijn
optreden had de veerkracht van de jeugd." Stoddard was helemaal ingenomen door Damiaans "heldere lach, zijn guile sympathie en zijn inspirerende aantrekkingskracht."1 8 Uiteindelijk
werd Damiaan ook ziek. Hij had het in zijn preken al profetisch
gehad over "wij, melaatsen", lets wat uiteindelijk begin 1884
formeel werd vastgesteld.19 Vijf jaar later overleed hij, vlak voor
Pasen, op 15 april 1889.

De wording van Damiaan tot een martelaar.
Damiaancentrum, Leuven

Honolulu, schreef naar aanleiding van het eerste onderzoek
naar leven en werk van Damiaan: "I know already that it will

contain anything remarkable in favor of our hero. [...] We think
there is nothing to be gained by pushing the inquiry any further.
When Father Damien has been proclaimed hero and martyr of
charity, everything has been said; the rest only complicates matters.""De presbyteriaanse dominee Charles McEwen Hyde had
het in een lezersbrief aan de Sydney Presbyterian van 26 oktober 1889 over "de extravagante lofuitingen in de kranten [...]
De simpele waarheid is dat hij [Damiaan] een lompe, vieze,
koppige en fanatieke man was. [...] De man was niet zuiver op
de graat in zijn relatie met vrouwen, en de lepra waaraan hij

DAMIAAN EN KALAUPAPA NA DAMIAAN

stierf moet worden toegeschreven aan zijn slechte gewoonten

Damiaans nalatenschap is een verhaal op zich. Onmiddellijk
na zijn overlijden gingen stemmen op dat 'de martelaar van

en achteloosheid. Anderen hebben veel gedaan voor de lepralijders, onze eigen predikanten, de artsen in dienst van de over-

Molokai' heilig moest verklaard worden. Edward Clifford, de

heid, enzovoort, maar wel nooit vanuit de katholieke idee om
het eeuwige leven te verdienen ..." 23

schilder van het bekende portret van Damiaan-met-strohoed,
schreef:"Toen pater Damiaan zijn leven aan Christus toewijdde en zichzelf begroef in de melaatsenkolonie te Kalawao, had

En wat is er met Damiaans materiele nalatenschap gebeurd?

hij er geen idee van dat de echo's van zijn zelfopoffering niet
alleen het hoornsignaal zouden betekenen dat het goddelijk

In eigen land is er het Damiaanmuseum, gehuisvest in het geboortehuis van Damiaan in Ninde. Dat houdt aan de hand van

leven zou aanvuren in duizenden zielen [...] maar dat ze een

foto's, documenten, een reuzengroot wandtapijt (zie kader-

heel imperium zouden opwekken. [...] Niemand kan de gevolgen

stuk) een diareportage en een aantal voorwerpen uit de lepro-

meten van de eenvoudigste daad, volbracht met een oprechte
bilk van liefde op God en de medemens." 2°

zenkolonie (en de rest van HawaI) de herinnering aan Damiaan
levend.24 De instelling houdt het midden tussen een haast sacra le lieux de memoire — de plek waar Damiaan geboren werd

Ook de Britse Times spaarde de superlatieven niet. Al even
gezwind stak de kritiek op, ook vanuit de eigen rangen. Heel

werk, in een nogal statische scenografie. De `zoektocht naar de

wat biografen (en de pers) focusten naderhand op de ietwat

Grootste Belg' in zoos, wat een initiatief van de VRT was, deed

moeizame relatie die Damiaan met zijn directe oversten
onderhield. 21 Bisschop Hermann Koeckemann, bisschop van

de belangstelling voor de plek weer opleven en er zijn plannen

en zijn jonge leven leidde — en een introductie tot zijn leven en

om zowel het gebouw als de collectie te renoveren.25
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die van zich afschreef in het boekje The Lepers of Molokai. Later
beschreef hij zijn eerste ontmoeting met Damiaan als volgt:
"De deur van de kapel stond halfopen. Plots zwaaide ze open
en een jonge priester verscheen en heette ons welkom. Zijn

DE RECHTERHAND VAN DAMIAAN
Binnen de katholieke kerk zijn relieken of relikwieen overblijfselen van heiligen. Het gaat daarbij om drie soorten 'materiaal': (delen van) het skelet of andere organische stoffen die
ooit deel uitmaakten van het lichaam van de heilige (zoals
beenderen, tanden, haar, nagels ...). Ten tweede is er alles wat
met het lichaam van de heilige in contact is geweest (zoals kledij en gebruiksvoorwerpen), ten slotte zijn er voorwerpen en
ruimten waarin het lichaam van de heilige, of delen daarvan, bewaard worden (zoals sarcofagen en schrijnen). 26 Da-

De overbrenging van de
rechterhand van Damiaan
werd in 7995 met veel luister
onthaald in Hawail
Op 22 juli werd het relikwie
terug in het oorspronkelijke
graf op Kalawao begraven.
© Damiaancentrum, Leuven

miaans stoffelijk overschot heeft sinds zijn overlijden in 1889
at flink wat gereisd, van HawaT naar Belgie, en weer terug.
Damiaan had bij leven de wens geuit om op het kerkhof van
Kalawao, naast de Sint-Filomenakerk, bij "zijn spirituele kinderen", begraven te worden. Het was een plek waar hij graag vertoefde en nadacht over zijn levenswerk. De idyllische setting
bleef jarenlang zijn Iaatste rustplek. Uiteindelijk werden de
huizen in Kalawao verlaten en concentreerde de leprozenkolonie zich aan de andere kant van Kalaupapa. En zo kwam het
dat het kerkhof stilaan verwaarloosd werd. Op vraag van
Damiaans Belgische ordehoofd trad — in functie van het canonieke onderzoek naar het `heiligheidspotentied — een hele
machinerie in werking om Damiaans stoffelijk overschot terug
naar Belgie te brengen. Op 12 februari 1935 schreef koning Leopold III aan de Amerikaanse president Franklin Roosevelt: "Het
is het vurig verlangen van de paters van de congregatie van de
Heilig Harten om de terugkeer van Damiaans stoffelijk overschot naar Belgie te bekomen." 27 Ondanks protest van de melaatsen van Molokai werd Damiaans graf op 27 januari 1936
geopend. Op 2 februari zette de kist aan boord van de oorlogsbodem 'USA Transport Republic' koers richting San Francisco.
Van daaruit ging de reis verder met het Belgische zeilschip

Doortocht van het stoffelijk
overschot van Damiaan op
de Dude Markt in Leuven
onder grate belangstelling
van clerus en yolk.
© Damiaancentrum, Leuven

`Mercator'. 28 De aankomst van het schip in de haven van Antwerpen, op 3 mei 1936, bracht een massy op de been.
Een dag later werd Damiaan — en opnieuw in aanwezigheid
van een immense mensenzee — definitief `te ruste gelegd' in
de Leuvense Sint-Antoniuskapel, de kerk van Damiaans congregatie.
De gemeenschap op Molokai bleef echter verweesd achter.
Sinds het vertrek van Damiaans stoffelijk overschot is men blijven aandringen voor het verkrijgen van een relikwie dat de
leegte van het graf in Kalawao kon opvullen. In 1994 werd —
naar aanleiding van de geplande zaligverklaring van een jaar
later — beslist om Damiaans rechterhand terug naar Molokai
te brengen. Het was een met symboliek overladen keuze. Met
die hand zegende hij zijn parochianen, verzorgde hij de melaatsen en timmerde hij aan zijn kerken ... De hand reisdeterug
naar Kalawao en werd er op 22 juli 1995 herbegraven, in het

De beenderen van Damiaan
werden in Leuven gesorteerd
in kistjes.
© Damiaancentrum, Leuven

oorspronkelijke graf, tot grote vreugde van de bevolking van
Kalaupapa en, bij uitbreiding, heel HawaI. Er is sprake van om
de relikwie opnieuw te verplaatsen, en wel naar het tabernakel in de Sint-Filomenakerk. 29

komst had een enorme impact in de toenmalige media.
Zowel de NIR als alle katholieke bladen brachten uitge-

Damiaan is duidelijk nog niet aan rust toe. 3°

Het is in het licht van deze `nationale hulde' dat de beslissing genomen werd om Damiaan een plek te geven in het
Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling van Parijs

Een van de pronkstukken van het Damiaanmuseum in Tremelo

in 1937. Het thema van deze wereldtentoonstelling was
`Kunst en techniek in het moderne leven'. Dit motiveerde

is het enorme wandtapijt naar ontwerp van beeldend kunstenaar Marcel Laforet, dat De triomf van Pater Damiaan voorstelt.

mee de keuze voor de drager, het product van een van de
nationale nijverheden — de tapijtweefkunst. De uitvoering

Het tapijt meet 385 cm op 240 cm en leest als een modernis-

van het ontwerp werd toevertrouwd aan het atelier van

tisch stripverhaal over Damiaans leven. Het geeft een interessant inzicht in het mechanisme hoe de representatie over de
nationale held mee tot stand kwam. In 1936 werd op vraag van
de provinciaal van de Picpussen, pater Paul Van Houtte, en de
toenmalige bisschop van het aartsbisdom Mechelen, kardinaal

Georges Chaudoir te Brussel.
Alle grote momenten uit het leven van Damiaan zijn in

Jozef-Ernest van Roey, het stoffelijk overschot van Damiaan
overgebracht van Kalaupapa naar Belgie. De aankomst op zondag 3 mei 1936 met het zeilschip 'Mercator' in de haven van
Antwerpen bracht een nooit geziene volkstoeloop op de been.
Een doorgedreven campagne had in de weken voor de aankomst van het schip de bevolking opgeroepen om Damiaan op
passende wijze welkom te heten. Aan dat gebeuren was zelfs
een staatkundig verguld randje. Zo waren niet alleen de katholieke top met kardinaal Van Roey en de bisschoppen aanwezig,
ook de regering en koning Leopold III woonden de aankomst
bij. Na een triomftocht door de straten van Antwerpen werd
Damiaans lichaam overgebracht naar Leuven. Damiaans aan-

is Kalaupapa een Amerikaans National Historical
Park, waar strikte toegangs- en bezoeksregels gelden. 33 Er leven immers nog steeds patienten — mensen die van voor de
afschaffing van de Act to Prevent the Spread of Leprosy naar
Anno

2009

het tapijt verwerkt: de reis naar Molokai, zijn werkzaamheden als timmerman, grafdelver en priester, zijn overlijden, het graf in Kalawao, de reis met de 'Mercator' en de
triomftocht door Antwerpen met de witte praalkoets.
Centraal staat het beeld van de melaatse Damiaan die,
net als Christus, omringd wordt door kinderen. 31 Opvallend is ook zijn aankomst op Kalaupapa, waarbij de melaatsen reeds devoot neergeknield de katholieke priester
opwachten. Een opvallend detail is de witte kleur van
Damiaans pij. De Picpussen namen pas in het begin van
de 20 e eeuw het witte kloosterhabijt aan. Op alle authentieke foto's van Damiaan was hij in het zwart gekleed. Motieven van herkenbaarheid en religieuze rekrutering speelden dus ook een rol in deze `aangepaste'
representatie. 32

treerd en verwerkt, o.a. door John Tayman, in diens The colony
uit 2006. In de praktijk bleek bij mijn bezoek aan Kalaupapa
de tocht op een drafje afgewerkt te worden, en de gids — buiten een paar gemeenplaatsen die in elke toeristische brochu-

Molokai werden gebracht. Jonger dan zestien kom je er niet in

re worden herhaald — weinig kennis ter zake te hebben. In

en het bezoek verloopt onder begeleiding met Damien Tours,
een gidsenorganisatie onder leiding van oud-leprapatient en
Kalaupapa-spokesman Richard Marks. Marks, die eind vorig

Kalaupapa zelf is er een piepklein bezoekerscentrum, dat een
aantal door Damiaan vervaardigde instrumenten — waaron-

jaar overleed, was een kleurrijke en ondernemende figuur die

der bestek dat rond de pols kan vastgemaakt worden, enz. —
en een selectie van boeken en dvd's aanbiedt over de ge-

streed voor de erkenning van Kalaupapa als National Historical
Park.34 Gezien de ongereptheid van het gebied en de algemene

schiedenis van de plek en hoe die zich ontwikkeld heeft. En
ook in Waikiki, nabij Honolulu, nemen de plannen voor een

bouwwoede die in heel Hawal in hoog tempo sporen nalaat,

splinternieuw museum over leven en werk van Damiaan stil-

ging Marks' strijd vooral over het behoud van deze plek en haar
geschiedenis. In dat opzicht was Marks zelf een `belichaamd

aan vaste vorm aan. Het museum — waarvan de openingsdatum nog niet vaststaat zou the biggest collection of Father

geheugen', die tijdens zijn gidsbeurten tal van verhalen door-

Damien artifacts outside Belgium huisvesten. 36 Voor wie er

gaf over het reilen en zeilen van de kolonie en Damiaan, die in

nog aan zou twijfelen: de nagedachtenis van de `Grootste

de kleine gemeenschap van generatie op generatie werden
doorverteld. 35 Veel van die verhalen zijn overigens geregis-

alvast waarheen.

—

Belg' is klaar voor een doorstart. Damiaan-pelgrims weten
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PATER DAMIAAN OP DE WERE LDTENTOONSTELLING
VAN PARIJS 1937

breid verslag.

,

De overbrenging van het lichaam van Damiaan naar Belgie gaf aanleiding tot het vervaardigen
van een wandtapijt over het Leven van Damiaan, naar een ontwerp (zie foto) van kunstenaar
Marcel Laforet. Het tapijt werd een eerste keer tentoongesteld in het Belgisch paviljoen op de
wereldtentoonstelling van Parijs in 7937 Naar aanleiding van de heiligverklaring konden
particulieren in 2009 een Damiaantapijtje aankopen.
Damiaanmuseum, Tremelo

BIO PATER DAMIAAN 37
— 2 januari 1840: Jozef De Veuster wordt geboren in
Ninde, een gehucht bij Tremelo.
— 1859: intrede, net als zijn oudere broer Auguste, bij
de Picpussen in Leuven.
— 186o-1861: studies in het hoofdkwartier van de
Picpussen in Parijs en aflegging van de eeuwige
gelofte op 7 oktober 186o.
1 november 1863: vertrek naar HawaI.
— 19 maart 1864: aankomst in Honolulu, de hoofdstad
van het Koninkrijk HawaI. Wordt op 21 mei 1864 hier
—

in de kathedraal tot priester gewijd.
— 1864-1873: Missionaris in achtereenvolgens het
Puna- en Kohaladistrict op Hawaii (the Big Island).
— 1873: aankomst in Kalaupapa, Molokai.
— 1878: eerste tekenen van melaatsheid bij Damiaan.
— 1884: lepra wordt officieel vastgesteld.
— 15 april 1889: Pater Damiaan overlijdt in Kalawao,
Molokai.
— 3 mei 1936: aankomst van Damiaans stoffelijk
overschot met het zeilschip 'Mercator' in Antwerpen.
Plechtige stoet naar Leuven, waar Damiaan in de
Sint-Antoniuskapel begraven wordt.
— 27 mei 1952: oprichting van het Damiaanmuseum
in Tremelo.
— 7 juli 1977: Damiaan wordt `eerbiedwaardig' verklaard.
— 4 juni 1995: Damiaan wordt door paus JohannesPaulus II `zalig' verklaard tijdens een viering in de

`De man van Molokai. Dargaud, 7983. Scenario: Jacques Stoquart;
tekeningen: Cecile Schmitz.

basiliek van Koekelberg.
— 22 juli 1995: herbegraving van Damiaans uit Leuven
overgebrachte rechterhand in zijn oorspronkelijk graf
—

in Kalawao, naast `zijn' St.-Filomenakerk.
oktober 2009: Damiaan wordt door paus

i1

Benedictus XVI ( heilig' verklaard tijdens een viering
in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Zie: www.numisforum.eu/viewtopic.php?f=758tt=1152584p=162475
(cf. infra). De regie was in handen van de Nederlander Paul

2

'Molokai:The Story of Father Damien', uiti999, gebaseerd op de 'definitieve biografie' van dr.

3

Vermelden we by. De man van Moloka'i, dat in -1983 bij Dargaud werd uitgegeven ten voordele van de Damiaanaktie (sic). Het scenario was van Jacques Stoquart,

H. EYNIKEL

Cox. Zie ook de trailer op YouTube: www.youtube.com/watch?v=0mINgiOMCJM

D.

BALLEGEER,

Damiaan. Kamiano is liefde. Averbode, Altiora,

MUSSSCHOOT,

2009;

H.

Damiaan. De held van Molokai. Tielt, Lannoo, 2009; H.

EYNIKEL,

2009;
2009;

DE VOLDER,

VAN CAMPENHOUT,

Damiaan@godmail.com . Sint-Niklaas, Abimo, 2009 en R.

VAN PUYMBROECK,

Da-

miaan. Zijn wonder goat verder. Averbode, Altiora, zoog. Ook tijdschriften en kranten pakken uit met extra `bewaarbijlagen', zoals Knack Extra. De heilige
Damiaan van 21.08.2oog, of zie een verslag in de Nederlandse Volkskrant: www.volkskrant.nl/archief_gratis/article636o5tece/Een_menselijke_dumpplaats_onder_palmbomen . Of nog, educatieve dossiers voor het godsdienstonderwijs: www.kuleuven.be/thomas/algemeen/actualiteit/dossiers/damiaan/viaDamianus/
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De geest van Damiaan. Een heilige van onze tijd. Tielt, Lannoo,

Hotel Molokai. Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen. Tielt, Lannoo,

Zie de stortvloed aan nieuwe boeken en heruitgaven over Damiaan, zoals: J.
J.

700 9

de tekeningen van Cecile Schmitz, die met dit album haar tweede verhaal over Damiaan neerzette.
4

Het zieke paradijs. De biografie van Damiaan. Antwerpen, Standaard Uitgeverij,1993.

5

Naar: H.

6

Kalaupapa wordt ook gebruikt om de volledige, driehoekige landtong te beschrijven, daar waar Molokai de aanduiding is van het volledige eiland. Kalaupapa

7

J. TAYMAN, The colony. The Harrowing True Story of the Exiles of Molokai. New York, Scribner, 2006, p. 2.

8

Zie o.a. T. HORWITZ, De ongetemde wereld. Op refs met kapitein Cook. Amsterdam, De Bezige Bij, 2003, pp. 380 - 436. Cook noemde de eilandengroep de 'Sandwich Is-

9

TAYIVIAN, Op. cit., p.

EYNIKEL,

betekent in het HawaTaans `vlak blad', want dat is de vorm van het schiereiland van bovenaf bekeken.

les', naar de First Lord of the Admirality, John Montagu, Earl of Sandwich — zijn eigenlijke opdrachtgever bij de Britse admiraliteit.
20.

io Zie bv. Leviticus, hoofdstuk 13, waarin Mozes en Aaron van God te horen krijgen dat een melaatse onrein is.
(Robert Louis),`Open brief aan de eerwaarde Neer Hyde van Honolulu', in: Knack Extra. De heilige Damiaan, 21.08.2009, pp. 26-33. Vertaald door Jan Braet.

11

STEVENSON

12

Geciteerd in: J.

13

Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Leprosy

14

15

DE VOLDER,

op. cit., p. 67.

Zie: www.damiaanaclie.beidarniaanactie helptlicpra.cfm
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EYNIKEL,

Damiaan. De depnitieve biografie. Leuven, Davidsfonds,1999, pp.132-146.

16 Voor een duiding van de motieven en resultaten van de tijdens de 19e eeuw gestarte missionering, zie: R. BOUDENS, 'Dr negentiende-eeuwse missionaire beweging',
in: R.

BOUDENS

(red.), Rond Damiaan. Handelingen van het colloquium n.a.v. de honderdste verjaardag van het overlijden van pater Damiaan 9-7o maart 1989. Leuven,
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DAWS,

Holy man. Father Damien of Molokai. Honolulu, University of Hawaii Press:1973, p. 73.
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202.
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BRAE

rjobert Louis Stevenson schrijft een pa mflet', in: Knack Extra. De heilige Damiaan,21.08.2oog, pp. 27. Het is naar aanleiding van deze brief dat

Stevenson zijn beroemde, verontwaardigde apologie van Damiaan schreef.
24 Zie: www.tremelo.be/442nl.html
25

Zie: http://degrootstebelg.canvas.be/dgb_master/mobelgen/dgb_damiaan_pater/index.shtml . Het 'promotiefilmpje' voor pater Damiaan is nog steeds consulteerbaar. Voor de toekomstplannen van het museum, zie: www.damiaanactie.be/extra/organisatie/museum2oo7.pdf
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BOUDIN,

Relieken. Echt of vals? Leuven, Davidsfonds, 2006, p.16.

27 Geciteerd in: A. LuyTEN, ( Zoek het flesje van Damiaan', in: Knack Extra. De heilige Damiaan, 21 augustus 2009, p. 4o. Het artikel brengt uitgebreid verslag over de
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29 M. YALOM, The American resting place: four hundred years of history through our cemeteries and burial grounds. Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2008, p. 245.
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Zie Marcus, io,13-16.

32 Zie ook de tekst 'Pater Damiaan op de wereldtentoonstelling van Parijs 1937. Een studie van het Damiaantapijt naar ontwerp van Marcel Laforet, uitgevoerd door
het atelier Chaudoir",tentoonstellingstekst van Patrik Jaspers naar aanleiding van de expo`Pater Damiaan op de wereldtentoonstelling Parijs 1937, Nationale Held,
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33

Zie: www.nps.govIkalalinclex.htm

34 Zie: www.mauinews.com/page/content.detail/id/512369.html
35 Zie voor het Kalaupapa Oral History project: www.kalaupapaohana.org/names-project.html
36 Zie: www.honoluluadvertisercom/article/2oo90622/NEWS22/90622o339/Damien+artifacts+will+get+new+Hawaii+home
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de laatste blik

I

Marc Jacobs

Zoek de a

© Belga

BEKENDSTE MONUMENT VAN HET LAND IS,
MANNEKE PIS OF FABIOLA, DAN IS DE KANS
GROOT DAT DE KONINGIN-WEDUWE HET ZAL
HALEN. ALLEEN AL HAAR KAPSEL IS NATIONAAL
ERFGOED. IN HET COLLECTIEVE GEHEUGEN VAN
DE BELGEN IS ZE ER ALTIJD GEWEEST
VOEDER VAN ALLE BELGEN'. MISSCHIEN
HEEFT ZE DE BIJNAAM VAN 'SPAANSE HEKS',
ZOALS PRINS LAURENT HAAR NOEMDE,

Wat zien we? Links koningin Paola van Belgie die een stiltegebaar maakt met een vinger op de lippen. Rechts haar voorgangster en aangetrouwde schoonzus, Fabiola, met een groene appel, ostentatief en met deftig priemend pinkje in de
gehandschoende rechterhand. Vooraan lege tronen, in openlucht. Achteraan prijkt een vlag met een Vlaamse Leeuw. Het is
21 juli 2009: de Nationale Feestdag van het Koninkrijk Belgie.
Een defile waar militaire en politionele kracht to land, ter
zee en in de lucht werd getoond, is net voorbij getrokken.
Er is niets wereldschokkends gebeurd.
Enkele weken eerder was er op Koninginnedag in Nederland
bloed gevloeid en blik geschaad, door een mislukte aanslag
met een auto in Apeldoorn, op weg naar een open bus met
daarin de koninklijke Oranjefamilie. Te Brussel is men enkele
weken later dus extra waakzaam tijdens de plechtigheden.

DE LAATSTE JAREN

Veiligheidsagenten zijn de hele dag ostentatief aanwezig, met

HEBBEN WE FABIOLA ANDERS LEREN KENNEN.

speciale kogelwerende schermen in koffertjes. De echte
repliek kwam echter uit een sacoche: het appeltje van de

EVENGOEDVERDIEND

ALS EEN AANSTEKELIJKE,VROLIJKE
PERSOONLIJKHEID". 1

koningin-weduwe.
De performance met fruit was een symbolisch antwoord op
een in gebrekkig Frans opgestelde dreigbrief die in de brievenbus gestoken was van de krant met de wel heel passende titel
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"ALS JE AAN DE BELGEN ZOU VRAGEN WIE HET

AUTRLS

FRUITS

DI; LA REVOLUTION DE JUILLET.
TITRE III.

--Des dessins , g•avures, lithographics et emblemes.
Art. IS. Aucun dessin, aucuncs gravurcs, Iithographies, me‘lailics ct estampes ,
aucun embleme, de quelp2 matnre ct espece
qu'ils soient , ne pourront eire publics ,
exposes ou mis cn vente sans l'aulorisation prealable du ministre de l'inWrieur
Paris , et du prcfct dans les departemcns.
En cats de contravention , les dessins, graTures ,
estompes ou emblernes
seront confisques, et le publicateur condamne par les tribunaux cor•ectionnels A un
emprisonnement d'un rnois a un an, et
a urie amende de cent francsA mille
francs, sans prijudice des poursuitesauxquelles pourraient donner licu
publiration,
l'exposition ct la
mige en voile
desdits objets.

... maar nooit aan de zekerheid
van de Staatsbons.
qw,:us tot

"

mr, 3 c;.;3tor-t-

STAATSBONS
Or) A,t

Autres Fruits de la Revolution de Juillet', Titel III, art. 78 van de
septemberwetten in peervorm gedrukt. In:VV. Langeveld, Politiek
per prent. Een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie.
Amsterdam, Ambo, 7989, p. 708.

LES POIRES,
Feitrr

le (our eremitrs d. Peri. per le J4ecteur d. 1. C.ICATURII.

Vendues pour payer les 6,000 fr. d'arnende du journal le Cltarivari.
(CUE. AVBERT, GALERIE VERO-000AT)
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S'bePr'entrXrab::::. "1,:yaerc tettiosquuni;tcoafrol=1;t:47:1:1 1.:t:rts re sit:'.7t'rlett bilettecr',4: 1;:7eZe" ue Pr is ""‘ 'I' nce. T*"

croguis ensemble Louis•Philippe, 'sus centimeter. door'

Alen (soars condemner

qui resscrnble au rem, r

KONINGIN
FABIOLA

Poi' condemner at atitre,

BRIGITTE BA LFOORT

ressenalele an seemed

Et entln„ •our clef consequent, rout ne saute. ebsoudrt teat
pain, qui; ensemble aua ...Kruse precedes,

Ainti, poor use point, poor sue brioche, et pour tooth let thee crouregots dint frequellee le heard au la ...lice sure piece ctn.
trine resemblance, roue Poscrte inaiger I l'auteur clog sae de prison et cinq mule frets(' d'arnende !!
•
Moue, Messieurs, gut c'est une singolire liberti de to presee,,

JORIS DE VOOGT

B. Balfoort & J. De Voogt, Koningin Fabiola. Een meisje van 80.
Leuven, Van Halewyck, 2oo8, ISBN 978 go 5677 873 4

Nadar, `Les Poires' (0837). In:VV. Langeveld, Politiek per prent. Een
inleiding tot de politieke beeldcommunicatie. Amsterdam, Ambo,
7989, p.7o7.

La Demiere Heuie. Daarin was een getikt verhaal te lezen. De
bedreiging Iuidce dat door (de verder onbekende, wellicht on-

algemeen was, werd pomum als Latijns alternatief gebruikt (al
kon dat woord ook slaan op alle soorten boomvruchten, inclu-

bestaande) "O.E D.H. Flandres" op 21 juli 2009 met een kruis-

sief vijgen en peren). In de middeleeuwen werd de mentale

boog een einde .7_ou worden gemaakt aan het leven van koningin Fabiola. De Dolitie- en antiterrorisme-eenheden kwamen
in actie en arresteerden een zonderling. De boodschap was
echt getikt. Fab ola zou met een pijI doorboord moeten worden omdat ze e- door de briefschrijver van werd verdacht koning Boudewijn in Spanje te hebben vergiftigd. De aanleiding

voorstelling van de boom van kennis van goed en kwaad in het
Paradijs als een appelboom voorgesteld. Maar de volledig geklede koningin wou wellicht niet Eva of de zondeval ten tonele

voor die vergiftiging zou dan weer verband houden met de

kinky beschuldiging dat Boudewijn met dictator Tito een lief-

Appels konden ook positief worden ingezet. 2 De Vlaamse primitieven legden in de 15 e eeuw een appel in de hand van de

desrelatie zou hebben gehad in diens wijnkelder in Belgrado,

Heilige Maagd Maria, als tegengewicht voor de handeling van

"waar wij foto' van hebben", a Id us de brief.

EEN VROUW MET EEN APPEL IN DE HAND
Wat bedoelde Fabiola met haar appeltje op 21 juli 2009? Er
werd geen uitleg bij gegeven: communicatie, zeer luid kracht
bijgezet door let "ssstt"-vingertje van Fabiola. De toeschouwers en journz listen moesten een verklaring zelf verzinnen.
Een oude vrouw (die eigenlijk koningin is) met een appel ostentatief in de hand. Diverse tijdschriften en websites legden
de daaropvolgende dagen een visuele associatie met de heks
uit het sprookje van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Die
had een giftige appel geprepareerd. Naast sprookjesboeken
was vooral een beeld uit de Walt Disney-film Snow White and
the Seven Dwarfs (1937) in het collectieve geheugen gegrift. In
het weekblad Humo werd effectief een still uit de tekenfilm,
met de boze sprookjesheks-koningin-met-appel-in-de-hand
geplaatst naast een beeld van de scene op de Nationale Feestdag in Belgie. Maar wou Fabiola wel commentaar geven op de
vergiftiging in Spanje of op (in het citaat in het begin van deze
tekst aangehaalde) suggestieve metaforen van haar aangetrouwde neefje? Was er een link met de (twist)appel van Discordia en Paris of met de gouden appels van Hera, en kwam
Paola daarom sussend tussen?
Nog dieper op de achtergrond of in het collectieve geheugen
zien of horeri we echo's van het Genesisverhaal. De in de loop
van de geschiedenis wellicht meest afgebeelde en ook (in het
meest gekopieerde verhaal in de westerse wereld) beschreven
scene van een vrouw met ostentatief een appel in de hand,

brengen.Wat dan wel?

IMAGO

Eva. De ronde vorm van de appel deed ook denken aan de vorm
van de aarde. Zo ontstond een doorgaans uit edelmetaal gemaakte "rijksappel", als embleem voor macht en koningschap.
In representaties hielden vorsten een edelmetalen exemplaar
doorgaans vast in hun linkerhand. Fabiola gebruikte het groene appeltje in haar rechterhand niet op die manier.
Koningen en koninginnen laten niet veel aan het toeval over.
Al eeuwenlang zijn zij en hun entourage heel bewust met
imagebuilding bezig. Fruit kon gebruikt worden om het imago
te beschadigen. Een van de meest bijtende beelden uit de
pers- en karikatuurgeschiedenis was de associatie tussen het
hoofd van de Franse koning Louis-Philippe (hij regeerde van
183o tot 1848) en een peer. De hoofdredacteur van La Caricature (1830-1835), Charles Philipon alias Nadar, maakte tijdens
een proces wegens de beschuldiging van majesteitsschennis
een beroemd geworden vierledige tekening,waarbij het hoofd
van de koning geleidelijk in een peer veranderde. Hij gebruikte
het als retorisch middel. Als de eerste tekening op Louis-Philippe lijkt en die wordt veroordeeld, dan lijkt de tweede op de
eerste en moet die dus ook worden veroordeeld. Voor de volgende twee geldt dezelfde redenering. Het gevolg zou zijn dat
een man veroordeeld zou kunnen worden omdat hij een peer
getekend heeft. Philipon werd effectief veroordeeld. Sindsdien
volstond het een peer te tekenen of zelfs te tonen, om de koning aan te vallen. 3

maakt deel uit van een verhaal over de zondeval. Het perso-

Een van de meest recente pogingen om een imago van Fabiola
te (re)creeren werd door Joris De Voogt en Brigitte Balfocrt gemaakt in een biografie. Eetcultuur komt daarin en passant aan

nage Eva dat de noodlottige appel overhandigt aan Adam.

bod, maar appels spelen er geen rol in. De associatie ape' en

Overigens wordt de appel hier ten onrechte beschuldigd. In de
oudste versies van het Bijbelverhaal is sprake over een vrucht,
namelijk de vrucht van de boom van kennis. Als verklaring
wordt gewezen op het felt dat malum zowel sl a at op "het kwa-

Fabiola is dus de voorbije jaren niet gethematiseerd, noch positief, noch negatief, zoals dat met Louis-Philippe gebeurd is.
De auteurs wijzen daarin onder andere op het interview in

de" (denk aan de bonus-malusclausule bij een autoverzekering
of le mal in het Frans) als op de Latijnse benaming van appel.
Eigenlijk sloeg malum op alle ronde vruchten, varierend van

1984 door Lutgart Simoens (Radio 2). Daarin komen we wel en
passant te weten:"Dat ze op vakantie graag een Spaanse Iinzenschotel met chorizo klaarmaakt en dat ze verzot is op bosaardbeien. Dat de koning dol is op ijsjes en sorbets." 4 Bosaard-

perziken, over granaatappels tot appels. Omdat het begrip zo

beien dus, geen appels.

WILLEM TELL?

van Willem Tell wou verwijzen, wat wou ze daarmee dan pre-

Opvallend is dat Fabiola gekozen heeft voor de Iichaamshou-

cies zeggen? Zag ze zichzelf als het kindje met de appel op het

ding zoals de Disney-heks en Eva, maar niet voor het leggen

hoofd? Haar vader was niet in de buurt en de schutter kon op

van de appel op het hoofd, en in het bijzonder op haar beroemde hoge kapsel of in casu op een stevige paarse hoed. Wellicht

geen enkele wijze met zo'n rol geassocieerd worden. Wou zij
een potentiele moordenaar en revolutionair huldigen of net

was het de bedoeling de associatie tussen de kruisboog en de

uitdagen? Wou ze verwijzen naar een reclamecampagne voor

appel te bespelen: een referentie aan Willem Tell.

staatsbons, eigenlijk om de schuld van de Belgische staat nog
iets te vergroten? In allerlei officiele gebouwen lagen folders
en hingen affiches gedrukt in de "drukkerij van de Staatsschuld", om mensen ertoe aan te zetten om geld toe te vertrouwen aan het Koninkrijk Belgie om zo als particulier geld te

Tell is de held in wat wellicht een fictieverhaal was. De legende
wordt geciteerd in diverse liedteksten uit het laatste kwart
van de 15 e eeuw en vooral in de Chronicon Helveticum van Aegidus Tschudi uit 1569, toen de Habsburgse dynastieen over
grote delen van de wereld heersten. Het is het verhaal van een
kruisboogschutter die "in 1307" weigerde de hoed te groeten
die een landvoogd op een paal op het dorpsplein had laten zetten om het gezag van de Habsburgse heerser te laten erken-

verdienen door het vergroten van de staatschuld. Maar hoe
functioneert het verhaal van vrijheidsstrijder Tell hier dan precies in? Wou Fabiola hier ook naar verwijzen, net na het militaire defile?

nen. Als sanctie voor de weigering om te groeten, moest Tell

Of vergeleek Fabiola zich met de dwingeland Gessler of met de

een appel van het hoofd van zijn zoontje schieten. Met de eer-

Habsburgse familie (zoals in uitgevonden, suggestieve dynastische genealogieen soms geInsinueerd werd)? Maar dit soort
provocatie lijkt me ook onwaarschijnlijk. Het stiltegebaar van
de zittende koningin zou dan wel erg gepast geweest zijn. Het
meest waarschijnlijk lijkt nog een erg postmoderne interpretatie, waarbij alleen een metaculturele associatie tussen een
pijl en een te doorboren appel werd geciteerd. De meest overtuigende verklaring lijkt nog dat Fabiola zichzelf in die vorm
van een appel presenteerde, uitdagend als mikpunt, dat ver-

ste van twee pijlen lukte hij daarin. Zijn verklaring dat hij bij
mislukking de tweede pijl op landvoogd Gessler zou gericht
hebben, leverde hem een arrestatie op. Uiteindelijk slaagde hij
erin, aldus het verhaal,te ontsnappen en in Kiissnacht de landvoogd met zijn kruisboog dood te schieten. Deze revolutionaire daad zou, volgens de legende, uiteindelijk tot de vorming
van de Zwitserse Confederatie leiden. In de 19 e eeuw werd het
verhaal van Willem Tell gerecycleerd als ontstaansmythe voor
de Helvetische Republiek.
Maar als Fabiola met haar actie inderdaad naar het verhaal

B. BALFOORT en J. DE VOOGT,

2

volgens net naast het Iichaam werd gepresenteerd. Fabiola als
appel dus. Of wou ze toch iets anders zeggen?

Koningin Fabiola. Een meisje van 80. Leuven, Van Halewijck, 2008, p. 7.

Zie over appels en appelbomen: M. DE CLEENE & M.C. LEJEUNE, Compendium of symbolic and ritual plants in Europe. Trees & shrubs. Ghent, Man & Culture Publishers,
2002,

p. 91-111.

3

W. LANGEVELD, Politiek per prent. Een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie. Amsterdam, Am bo, 1989, p.107-108.

4

B. BALFOORT en J. DE VOOGT, Koningin Fabiola. Een meisje van 80. Leuven, Van Halewijck, 2008, p. 81.

DE BOOM OP HET DAK
VERDIEPINGEN IN HET FIGURENTHEATERERFGOED

SIMON SMESSAERT
ROEL DAENEN

Zeker lezen!
Van 2005 tot 2009 voerde Het Firmament, (t)Huis voor figurentheater, in samenwerking met FARO een
diepgaand onderzoek uit naar de mogelijkheden om de tot hiertoe weinig bekende erfenis van het
figurentheater te vrijwaren en een actuele invulling te geven. De volledige titel van dit (haalbaarheids=
onderzoek' luidde: Bouwplan van Het Paradijs. Het onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de
wenselijkheid van een (t)Huis voor het figurentheater in Vlaanderen. De resultaten zijn nu gebundeld in
het boek De boom op het dak.
Dit is niet zomaar een boek. Dit is een boek met een missie. Het wil een inspiratiebron zijn voor ieder die
zich wil verdiepen in figurentheatererfgoed. En tonen hoe je met dat erfgoed dynamisch kunt omgaan.
Een missie die zich richt op het erfgoedveld en het figurentheaterlandschap in Vlaanderen. Figurentheater is de eeuwenoude kunst van theater maken met behulp van theaterpoppen. Het is een
wondere wereld van levenloze acteurs, een uniek universum dat zich situeert op het snijpunt van
verschillende vraagstukken. Hete hangijzers die voor de cultureel-erfgoedsector vandaag brandend
actueel zijn. Hoe vindt figurentheater het goede evenwicht op het koord tussen immaterieel en materi-

eel erfgoed? Hoe kunnen beide erfgoedcomponenten samen ingezet worden om een sterk geheel te
smeden? Met dit fraai galustreerde boek brengen FARO en Het Firmament verslag uit van de zoektocht
naar antwoorden op deze vragen.

De boom op het dak. Verdiepingen in het figurentheatererfgoed
Simon Smessaert m.m.v. Roel Daenen. Te koop via
Prijs: € 1 9,95. Voordeel voor faro-abonnees: € 2,00.
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Haremnavels, leeuwenmelk en
aubergines
Zeker lezen!

FARO nodigt u uit voor Haremnavels, leeuwenmelk en
aubergines. Culinair erfgoed in het Ottomaanse Rijk.
Dit boek belicht de hoogtepunten en achtergronden
van een rijke culinaire traditie, van een heterogene
samenleving en een machtig rijk op het kruispunt

Ottomaanse sultanaat. Prof. dr. Francois Georgeon
(voorheen EHESS en CNRS, Parijs) brengt een boeiend
relaas over de opkomst en neergang van de talrijke
koffiehuizen in Istanbul op het einde van de 19 e eeuw.
Dr. Marc Jacobs verzorgt een inleidend hoofdstuk. Elk

tussen Oost en West. Internationale onderzoekers
leverden hiertoe een bijdrage. Prof. dr. Suraiya Faroqhi
(emerita Ludwig-Maximilians-Universitat, Munchen)

van deze bijdragen wordt vergezeld van een iconisch
recept uit de Ottomaanse keuken. De focus ligt sterk op
een bruggenhoofd, Istanbul, ook vandaag en zeker in
2010, een van de meest vibrerende steden in Europa,
het Berlijn van het Zuiden.
Tegelijkertijd is het boek ook een reflectie over de verhouding tussen sociale geschiedenis, culinaire verbeelding en culinair erfgoed. Deze nieuwe publicatie tracht
een antwoord to formuleren op de vraag hoe het verhaal van (de constructie van) de `Ottomaanse' en claw%
na lurkse keuken' tot ontwikkeling kwam en waarom
deze uitdaging in 2010 zo actueel is.

verkent de impact van eten en drinken op de sociale
relaties binnen de Ottomaanse maatschappij. Prof. dr.
Arif Bilgin (Sakarya University, Istanbul) analyseert de
klassieke Ottomaanse paleiskeuken van de 15e tot de 17e
eeuw. Prof. dr. Amy Singer (Tel Aviv University) onderzoekt de werking en de rol van de publieke gaarkeukens
of imarets in het Ottomaanse Rijk. Historica en culinaire praktijkdeskundige dr. Ozge Samana belicht de
veranderingen in de paleiskeuken op het einde van het

HAREMNAVELS, LEEUWENMELK EN AUBERGINES.

Culinair erfgoed in het Ottomaanse Rijk
Brussel, Pharo Publishing,
ISBN 978 - 90 - 5487- 655 -7

2009

Uitzonderlijk aanbod voor faro-abonnees
Abonnees van faro I tijdschrift over cultureel erfgoed
kunnen deze publicatie bestellen aan 13 i.p.v. 15 euro
(excl. verzendkosten) bij FARO. Vlaams Steunpunt voor
cultureel erfgoed vzw via bestellingen@faronet.be .
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duurzaamheid I Leon Smets'

Erfgoedbeheer en
duurzaamheid
---> Een evidente keuze?

Duurzaamheid. We associeren het begrip ryl_t onverstoorbaar
wiekende windmolenparken, fotovoltaIsche cellen, grauw recyclagepapier en wereldwinkelkoffle. Duurzaamheid heeft alles
van een buzzwoord. Het lijkt pas vrij recent doorgedrongen in
de vertoogvorming rond de bewaring van ons erfgoed in relatie
tot economische draagkracht, beheer van het leefmilieu en zich
manifesterende klimaatverandering. De laatste jaren komt het
steeds frequenter voor in de vakliteratuur, als discussiethema, in
beleidsnota's. En gelukkig ook in de geesten en de acties van de
erfgoedbeheerders en de besluitvormers. Maar waar stoat het
begrip Cluurzaamheid' voor en hoe kan het door de erfgoedsector opgenomen worden in zijn onderscheiden aspecten: ecologisch, economisch en sociaal? In de hiernavolgende bijdragen

zorg dragen voor goederen die niet onze eigendom zijn of
slechts gedeeltelijk of tijdelijk, maar tot de gemeenschap behoren. Deze cultuurgoederen kunnen slechts op een zinvolle
manier doorgegeven en in stand gehouden worden, wan neer
ieder van ons zijn/haar deel van de beheersverantwoordelijkheid opneemt. 5

KLIMAATWERK
Het beeld dat men zich aanvankelijk over duurzaamheid gevormd had, is in erfgoedland Iangetijd haast uitsluitend groen
gekleurd gebleven, met een sterke focus op het in stand houden van het leefmilieu en de natuurlijke energiebronnen. Hieraan zijn de oliecrisissen van de jaren 198o en vooral de invloed

komen enkele aandachtsgebieden vanuit diverse invalshoeken
aan bod.

van de teksten van de World Commission on Environment and
Development (ook wel de Brundtland-commissie genaamd)

Op 18 juli 2008 nam het Vlaams Parlement het Decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling aan. In artikel 2 wordt
gedefinieerd wat onder duurzame ontwikkeling wordt ver-

van 19876 niet vreemd geweest. Duurzaamheid wordt ook nu
nog vaak verbonden met de gedachte van een status-quo, met
het vermogen om te leven in verhouding tot de beschikbare
hulpbronnen, en daardoor alvast niet bij te dragen tot de
milieuproblemen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat een

staan. 2 In het algemeen gaat het om het integreren van sociale, economische en ecologische bekommernissen in zowel beIeidsbeslissingen als in de dagelijkse praktijk, de interne
werking en de organisatie. 3 Het concept duurzaamheid (sus-

dergelijk standpunt niet langer houdbaar is. Niet alleen wegens de globale opwarming wereldwijd, maar vooral omwille

tainability) werd voor het eerst ge h a nteerd door de economist
James Tobin (inderdaad, van de Tobintaks) in 1974 als 'het vermogen tot het in stand houden van evenwichf. 4 Zijn uitspraak

van de extreme weersveranderingen die een toenemend risico
vormen voor het erfgoed. In de bijdrage van Guy De Witte,
Klimaatverandering en duurzaamheid: sleutelwoorden voor een
nieuw erfgoedbeleid verder in dit nummer, leest u hierover

"The trustees of endowed institutions are the guardians of the
future against the claims of the present. Their task in managing
the endowment is to preserve equity among generations" komt

meer. Klimaatwetenschappers dringen erop aan op onze stappen terug te keren en het verbruik van fossiele brandstoffen
drastisch terug te schroeven. Dit leidde al tot zeer concrete en

dus uit de economische sector, een terrein waar erfgoedbeheerders zich doorgaans minder mee geafflieerd voelen. Toch

ambitieuze initiatieven. Omdat de verwarming en klimatisering van gebouwen de grootste bijdrage levert tot de broeikas-

kan men hem zonder veel moeite transponeren naar de bewaring van ons erfgoed: al wie het behoud en beheer van het ma-

gassen — ongeveer de helft van de jaarlijkse productie — heeft
het American Institute of Architects (AIA) het 2o3o-program-

terieel erfgoed ter harte neemt, dient ervoor te zorgen dat het
voortbestaan ervan en de toegang ertoe verzekerd kunnen

volledig te bannen. 7 Vertaald naar onze erfgoedinstellingen

ma opgezet, met als doel de broeikasgasemissie tegen 2030

blijven voor de volgende generaties, door een verantwoord be-

betekent dit dat voor de beheersing van het binnenklimaat —

heer van het gebruik, de behandeling en de instandhouding

voorwaarde voor het duurzaam bewaren van gebouwen en

van het erfgoed vandaag. Daarom wordt erfgoedbeheer ook

collecties — naar een koolstofneutrale energievoorziening

wel eens `rentmeesterschap' (stewardship) genoemd, een ver-

moet worden gezocht. Althans als ervan uitgegaan wordt dat

wijzing naar de verantwoordelijkheid die men heeft in het

het creeren en in stand houden van de geschikte bewaarom-

geving onvermijdelijk verbonden is met een aanzienlijke energieconsumptie. En dat is tot nog toe al te vaak het geval omwille van verschillende redenen. Een van de belangrijke
oorzaken van het overmatig energieverbruik is het continu
functioneren van de HVAC-installaties (heating, ventilation, air
conditioning), meestal oversized geconcipieerd als het hart van
het klimaatcontrolesysteem. Daarenboven worden dergelijke
installaties belast met het beheersen van erg smal ingestelde
bandbreedtes van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid,
waardoor dit energieverslindende hart quasi continu moet
pompen.
Geen wonder dus dat de energiefactuur de tweede grootste
kostenpost vormt op het budget van de erfgoedinstellingen,
na de loonkost. In de VS wordt het energieverbruik voor airco
geschat op meer dan 20 % van het elektriciteitsverbruik. Daarenboven is de energiekost voor de beheersing van een sma Ile
marge tussen minimum- en maximumtemperatuur en relatieve vochtigheidswaarden aanzienlijk hoger dan voor een
minder strikte bandbreedte, vooral op het vlak van relatieve
vochtigheidswaarde. Kortom: onze inspanningen om het ideale stabiele bewaarklimaat voor onze objecten te bewerkstelligen, leidt er rechtstreeks toe dat zowel onze Ieefomgeving als
ons erfgoed ernstig dreigen aangetast te worden door klimaatveranderingen. 8 Een andere oorzaak van overmatig energieverbruik zijn de gebouwen die minder geschikt zijn als be-

Energieverslindende apparatuur voor het creeren van het ideale
museumklimaat. Spotprent van Tim Padfield. Foto: Tim Padfield,
Totnes UK

waaromgeving voor erfgoedcollecties: ofwel omdat ze slecht
gelsoleerd zijn, ofwel omdat ze slecht ontworpen zijn (inzake
orientatie, materiaalgebruik, inertie, accumulatiemogelijkheden e.d.) en meestal beide samen. 9 De keuze van het gebouw
— oude gebouwen hebben vaak de inherente capaciteit om externe klimaatsinvloeden te temperen naar de interieurcondities — en de keuze van de architect kunnen bijgevolg erg doorslaggevend zijn om tot duurzame resultaten op het vlak van
duurzaamheid te komen. 1 ° Voorwaarde is over het algemeen
dat alle partijen anders gaan denken. Anders gaan denken
over de eisen die gebouwen zowel als erfgoedcollecties zelf
opleggen om verzekerd te zijn van een duurzaam behoud. Anders gaan denken over de oude restrictieve en te dogmatische
klimaatrichtlijnen, die enkel nog houdbaar blijken tegen een
hoge financiele en ecologische kost. Moeten we geen keuzes
durven maken en bereid zijn zaken los te laten wanneer de beperkte (hulp)bronnen te zeer belast worden? Hoe kunnen we
dit achterhalen en beoordelen, en hoe kunnen we er een antwoord op bieden? In de besluitvorming rond het duurzaam
behoud van het erfgoed zal voortaan een bredere waaier aan
expertises moeten betrokken worden. Op het vlak van de materialenkennis zijn er betere inzichten ontstaan in de samenMuseumzolder, volledig ingenomen door de klimaatinstallatie.
Foto: Bart Ankersmit, ICN Amsterdam

stelling, de chemische en fysische activiteiten van de materialen. Dit, samen met de levensgeschiedenis van de objecten,
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laat toe om een juistere kijk te krijgen op behoeften voor een
duurzame bewaring, die in vele gevallen een minder angstvallig scherp afgestelde klimaatsituatie vereisen. Architecten,
bouwfysici en -technic' vinden hierin de handreiking voor hun
op duurzaamheidsconcepten geente ontwerpen. Verder in dit
dossier vindt u enkele getuigenissen van opdrachtgevers en
architecten over hoe zij duurzaamheidsconcepten in hun opdracht hebben ingevoerd. Wie meer wil weten over het proces
van besluitvorming, over het binnenklimaat en de risico's voor
ons cultureel erfgoed, vindt in de zopas verschenen publicatie
Klimaatwerk" ruimschoots zijn gading.

gekomen; of een `koolstofcompensatieprogramma' waartoe
bezoekers die met de wagen zijn gekomen een vrije donatie
kunnen doen voor, bijvoorbeeld, het onderhoud of herstel van
een natuurgebied in de omgeving van de bezochte instelling.
Een concreet voorbeeld in Vlaanderen is het Groeningem useum in Brugge, dat in een begeleidingsprogramma is gestapt
om, als eerste in Vlaanderen, het internationale ecolabel 'De
Groene Sleutel' te
Zoals we in de inleiding stelden, is het duurzaamheidconcept
niet enkel te verbinden met de zorg voor het leefmilieu, maar
evenzeer met de economische en de sociale omgeving waarin
de erfgoedinstelling actief is.Voor erfgoedbeherende instellingen liggen Kier vele terreinen open. Tijdens het congres Going
Green, towards sustainability in conservation (Londen, British
museum, mei 2oo9) werden diverse mogelijkheden op het gebied van de preventieve en actieve conservering belicht (zie de
bijdrage van Griet Kockelkoren How slow can we go? verder in
dit nummer). Over duurzaamheid in tentoonstellingsdesign
werden in 2006 aanbevelingen opgesteld op basis van een
door de EU ondersteund onderzoeksproject.' 3
De erfgoedsector is een grootgebruiker van de digitate snelweg; onze globale overstap naar het digitate tijdperk heeft ons
het valise gevoel van geruststelling gegeven dat hierdoor zowel het papier- als het energieverbruik drastisch kan worden
beperkt. Niets blijkt minder waar; ook in het computergebruik
is green computing dringend aan de orde om het toegenomen
energieverbruik terug te dringen. Jeroen van der Vliet licht
ons in zijn bijdrage over green computing in over het waarom
en hoe.
Of onze organisatie een duurzame onderneming is, kan afgelezen worden uit heel wat bed rijfsactiviteiten. De financiering

Thermisch beeld van een museuminterieur. Het schilderij op
paneel hangt tegen een koude buitenmuur. Foto: Bart Ankersmit,
ICN Amsterdam

bijvoorbeeld. Hoe gaan we om met ons financiele draagvlak,
met fondsenwerving, reserveopbouw? Als werkgever: hebben
we voldoende aandacht voor het sociale draagvlak, voor het
welbevinden van de werknemers, diversiteit bij de vaste en
vrijwillige medewerkers? In welke mate zijn ze een afspiegeling van de lokale gemeenschap? In welke mate zijn we ook
gericht op lokale organisaties, en komen lokale bedrijven en

DUURZAAMHEID EN DIVERSITEIT

dienstverleners voldoende aan bod?

Het concept duurzaamheid beperkt zich uiteraard niet tot de
gebieden klimaat en ecologie. Duurzaam en ethisch denken

Deze en tat van andere vragen zijn aan de orde wanneer we

speelt zich bovendien niet uitsluitend op directie- en besluit-

ons willen ontwikkelen tot een organisatie die duurzaamheid

vormingsniveau af, maar veronderstelt de betrokkenheid van

hoog in het vaandel draagt. Een aantal toetsingsinstrumenten

alle medewerkers binnen de instelling. Dit gedachtegoed en

kunnen ons hierbij van pas komen. Sommige werden reeds

de objectieven kunnen daarenboven door de erfgoedinstellin-

vermeld in de voetnoten. Andere vindt u onder andere op de

gen actief uitgedragen worden, op de eerste plaats naar de

website van de Museums Association:

bezoekers. Hiervan bestaan diverse voorbeelden, van het me-

www.museumsassociation.org/sus-tAinability

dedelingbord bij de ingang met de groene engagementverklaring van de instelling, tot een toegangsreductie voor de bezoeker die te voet, per fiets of met het openbaar vervoer is
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lijking en in exploitatie. Tevens hechten we als 'groen domein'
belang aan milieuvriendelijke, duurzame ontwikkelingen en
hernieuwbare energie. In overleg met het studiebureau belast
We stelden telkens dezelfde drie vragen aan:

met de tech-nische studie zochten we hiervoor een passende,
werkbare oplossing. Om een constant klimaat te kunnen na-

> Gert Jansseune (Robbrecht en Daem architecten)

streven, hebben we er in eerste instantie naar gestreefd om
een inert gebouw te construeren:wanden,vloeren en plafonds

Boekentoren Gent
> Kristien Ceyssens (architect Domein Bokrijk)
Depot Openluchtmuseum Bokrijk
> Jeroen Gellynck (Technum-Tractebel Engineering; voor De
Gregorio & partners) — Gallo-Romeins Museum, Tongeren
> Raf De Preter (Stephane Beel Architecten bvba)
Museum M Leuven

7. (Hoe) Werd er aandacht besteed aan duurzaamheid, energiezuinige klimaatbeheersing, hernieuwbare energie enz. bij het
ontwerpen en realiseren van het bouwproject?
Gert Jansseune: Gezien de enorme historische waarde van zowel de architectuur van de universiteitsbibliotheek als haar
overweldigende inhoud, spreekt het voor zich dat voorstellen

zijn goed geIsoleerd en hebben voldoende `massa' om schommelingen in temperatuur en vochtgehalte zo traag mogelijk te
laten verlopen, opdat er zo weinig mogelijk moet worden bijgestuurd. Naast een gelsoleerde buitenbekleding is de wand
uitgevoerd met een geIsoleerde spouw en een binnenschil in
kalkzandsteen met een hoog soortelijk gewicht. Deze is in
staat het binnenklimaat lang constant te houden, ook bij
schommelende omgevingsfactoren. Om te verwarmen en te
koelen is geopteerd voor grote oppervlakken wandverwarming/-koeling. Op die manier kan bij kleine temperatuurschommelingen het klimaat gelijkmatig opgewarmd of afgekoeld worden.Voor de verwarmingsinstallatie betekent dit dat

tot verbetering van de klimaatbeheersing telkens moeten afgetoetst worden aan deze twee elementen. De aandacht van
het ontwerpteam is op te delen in drie delen die een wisselwerking hebben met elkaar, n1.1) een klimaat voor boeken, 2)

de ketel op een lage temperatuur kan worden gehouden maar
dat hij toch vlot kan reageren op temperatuurswijzigingen.
In samenwerking met het provinciebestuur van Limburg
wordt al enige tijd gewerkt aan een stappenplan voor ontwikkelingen op het vlak van hernieuwbare energie. Het museumdepot beoogt ook Kier een voorbeeldfunctie. De energiestudie

een beleid voor boeken en 3) een gebouw voor boeken.
Een klimaat voor boeken start vanuit het onderzoek van het
huidige klimaat en de conditie van de boeken.Vanuit de bouw-

die is uitgevoerd, gaf alvast een positief resultaat voor het
plaatsen van PV-panelen om het depot op het vlak van energieverbruik zelfbedruipend te maken.

fysische metingen enerzijds en de resultaten van de conditiesurvey anderzijds kunnen we komen tot klimaataanbevelingen voor de collectie. Vanuit de verschillende opties die
resulteren uit de klimaataanbevelingen voor de collectie moet
de stap gezet worden tot het opstellen van een beleid voor de
boeken. Dit beleid moet het mogelijk maken om binnen de be-

Jeroen Gellynck: Het duurzaamheidsconcept is gestoeld op de
principes van de Trios Energetica. Dit houdt in dat eerst maximaal wordt ingezet op het structureel beperken van de vraag
inzake energie, materiaal, ruimte, water, enz. (energiebespa-

schikbare financiele middelen een correcte bewaarklasse te

ring). In tweede instantie wordt er maximaal gebruikgemaakt
van hernieuwbare materialen en energiebronnen (duurzame

kunnen realiseren voor het merendeel van de huidige en toekomstige collectie. Het laatste aspect is de integratie van de

energie). Wat nog ontbreekt, wordt ingevuld met eindige materialen en energieen die op de meest efficiente wijze worden

klimaatbeheersing voor boek en gebruiker binnen een histo-

aangewend (efficiente energieconversie).

risch beschermd gebouw. Hiervoor bestaan geen standaard-

Het was van bij de start de bedoeling om airconditioning te

oplossingen, maar moeten telkens oplossingen gezocht worden per problematiek, te starten uit de analyses van de

vermijden. We hebben snel geopteerd om maximaal gebruik
te maken van de accumulatiemogelijkheden van het gebouw.

bouwfysische metingen. De vier belangrijkste conceptuele

De museale ruimten zijn volledig in zichtbeton uitgevoerd. Dy-

aanpassingen vanuit de gemeten klimaatproblemen zijn:

namische temperatuursimulaties werden uitgevoerd op de
museale delen. Uit de resultaten bleek dat de basisinstallatie

• een zonnewering en piekventilatie voor de Belvedere;
• een dubbele schil voor de toren;
• een nieuw principe van daklichten en zonnewering voor de
leeszaal;

met free cooling en nachtventilatie al voldoet. Om de vochtigheidsgraad onder controle te houden, werd getracht maximaal gebruik te maken van de hygroscopische capaciteit/iner-

• punctuele therm ische ingrepen voor de Iaagbouw.

tie van het gebouw zeif (betonnen constructie met een

Kristien Ceyssens: Bouwtechnisch en bouwfysisch werd ge-

tie van het museumteam en de Provincie bleek bijkomende

zocht naar een oplossing die betaalbaar zou zijn in verwezen-

bevochtiging niet echt noodzakelijk, gezien de aard van het ar-

zichtbeton plafond, vloer en wanden). Na een interne evalua-

Gert Jansseune, Robbrecht en Daem architecten
restauratie en renovatie Boekentoren (in ontwerpfase)
Universiteitsbibliotheek Gent.
Ontwerp: Henri van de Velde,1939
© Robbrecht en Daem

Kristien Ceyssens, architect
Provinciedomein Bokrijk
Depot Openluchtmuseum Bokrijk, 2007
© Openluchtmuseum Bokrijk

Jeroen Gellynck, senior projectleider technieken, TechnumTractebel Engineering
Gallo-Romeins Museum, Tongeren
Ontwerp: De Gregorio & Partners, Hasselt, 2009
© De Gregorio & Partners, HasseIt

Raf De Preter, Stephane Beel Architecten bvba
Museum M Leuven.
Ontwerp: Stephane Beel Architecten bvba, Gent, 2009
© Jan Kempenaers

cheologisch materiaal. Waar mogelijk werd energierecupera-

de basisverlichting maximaal met nieuwe ontladingslampen
(TL, PL en SL) en dimbare elektronische ballasten voorzien. De

den door de fijnregeling van de installatie en de keuze betreffende het vooropgestelde klimaat. Het aanpassen van het binnenklimaat aan de seizoensconstante is bijvoorbeeld een
keuze die door het museumbeheer gemaakt kan worden. Hierdoor wordt de binnentemperatuur in de zomer hoger ingesteld dan in de winter. Deze maatregel, die volgens de voorop-

toiletten en urinoirs in het nieuwbouwgedeelte werden uitgerust met gerecupereerd regenwater.

gestelde klimaatklasse perfect aanvaard wordt, is zeer
kosten- en energiebesparend maar wordt nog niet door alle

tie gemaximaliseerd (lage temperatuurverwarming, het gebruik van warmtewielen, CO 2 -gestuurde ventilatie e.d.) en
vanuit energetisch (en comfortergonomisch) oogpunt werd

bruikleners aanvaard.
Raf De Preter: De eerste relevante keuzes op gebied van duurzaamheid werden gemaakt door de opdrachtgever. De keuze
om een museum in het stadcentrum in te planten en de suggestie om een aantal bruikbare gebouwen te herbestemmen,
was hierin een goede start. Herbruik van bestaande gebouwen is over het algemeen een goede keuze op voorwaarde dat
er een aantal bouwfysische verbeteringen worden aange-

2. Wie bepaalde de normen?
Gert Jansseune: De klimaateisen worden bepaald op basis van
een conditiesurvey (het onderzoeksproject Stop tot nadenken.
Conditiesurvey van de collectie van de Boekentoren m.m.v. dr.
Lieve Watteeuw e.a.). Op basis van de conditiesurvey bepaalt

bracht. Zo werden de daken van de te behouden gebouwen
vervangen en geIsoleerd. Alle ramen werden vervangen door
nieuw schrijnwerk met HR-beglazing. Om onnodige opwarming te voorkomen, werden een aantal gevels uitgevoerd met

een team conservatoren in overleg met het ontwerpteam de
te stellen klimaateisen.

zonnewerende beglazing. Voor de nieuwe gebouwdelen werden de glasoppervlakten beperkt en de gevels optimaal geIsoleerd. De depots, die geen daglicht behoeven, werden ondergronds gepositioneerd. Het ondergrondse klimaat dient
slechts beperkt bijgestuurd te worden. Waar mogelijk is gekozen voor een statische verwarming en koeling. Dit heeft ener-

verd in 2oo7) werden aan de hand van de conceptnota van dr.
Robert Nouwen, de toenmalige collectiebeheerder, de randvoorwaarden vastgelegd voor het conserveren en bewaren
van de collectie. De dagelijkse werking van de thermokamer

getisch zeker de voorkeur. In de nieuwe gebouwen werd vloerverwarming en vloerkoeling voorzien. In het bestaande
academiegebouw werd, omwille van de beperkingen in de
vloeropbouw, plafondkoeling en plafondverwarming voorzien.
Enkel bij het historische huis Vanderkelen-Mertens is, ten gevolge van de beperkingen van vloer- en plafondopbouw, overgegaan op een volledige Iuchtbehandeling. Een geheel of gedeeltelijke gecontroleerde Iuchtbehandeling was noodzakelijk
om aan de vooropgestelde klimaateisen te voldoen. Om het
energieverbruik tot een minimum te beperken, is de installatie

Kristien Ceyssens: Bij de bouw van het museumdepot (opgele-

en het depot wordt voortaan aangestuurd door Raf Schepers.
Jeroen Gellynck: Het museumteam en deskundigen van de
provinciale diensten.
Raf De Preter: De opdrachtgever.

3. Welke normen werden gehanteerd voor de bewaaromgeving
van de collecties?

voorzien van een warmterecuperatiemodule.
De verlichting is in hoofdzaak TL- en ledverlichting met een

Gert Jansseune: De collectie kan worden opgedeeld in klimaatklassen, volgens de ASHRAE-indeling (American Society

lange levensduur, een beperkt verbruik en een minimale

of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers —
ASHRAE Chapter 21 - www.ashrae.org ). De risicokiassen waar-

warmtelast.
Regenwater wordt volledig binnen de grenzen van de site ge-

in de boekencollectie is opgedeeld (van AA— zeer precieze con-

houden waardoor de rioleringen niet onnodig belast worden.

trole vereist, minimale fluctuaties — tot D — binnen bepaalde

De niet-hellende daken zijn voorzien van een groendak. Over-

extremen blijven —) vormen het uitgangspunt voor de klimaatnormen van de bewaaromgeving.

tollig water wordt via infiltratiebekkens in de grond gelaten.
Een deel van het regenwater wordt gerecupereerd a Is sanitair
spoelwater. Binnen de vooropgestelde randvoorwaarden zijn

Kristien Ceyssens: Wat de temperatuur betreft, wordt ervan

een maximaal aantal duurzame maatregelen genomen. Het

uitgegaan dat deze langzaam en met de seizoenen mee kan

beheersen van licht en klimaat blijft voor een museum echter

evolueren met de buitentemperatuur: wat warmer in de zo-

uiterst belangrijk.

mer en frisser in de winter, een geleidelijke schommeling tus-

Het uiteindelijke verbruik zal voor een groot deel bepaald wor-

sen de 16° en ca. 24° C. Daarnaast streven we naar een zo con-

stant mogelijk relatieve luchtvochtigheid en dit in functie van
de aard van de opslagruimte: 52 % in het textiel-, papier- en

Jeroen Gellynck: Enerzijds zijn er de ARAB-voorschriften; zij
stellen een minimum van 40 % relatieve luchtvochtigheid

(gemengd) houtdepot, 45 % in het metaaldepot.
Er wordt getracht deze constante te behouden met een maximale afwijking van 3 %.

voorop voor het comfort van de mensen, personeel en bezoekers. Anderzijds wordt ten behoeve van de bewaring van het

De verlichting is gereduceerd tot 50 lux in het papier- en textieldepot. Indien nodig kan in deze ruimtes met een timer de
verlichting verhoogd worden tot 450 lux. Dit komt niet alleen
de collectie ten goede, maar ook de energiefactuur.

archeologisch materiaal in het museum een relatieve luchtvochtigheid van 48 % nagestreefd, zoals tot dan toe aangereikt door het ICN te Amsterdam (Dr. B.A.H.G Jute).
Raf De Preter: ASHRAE klasse A.

Leon Smets is stafmedewerker behoud en beheer bij FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.
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Het decreet trod op 6 september 2008 in werking. In artikel

2

wordt het begrip duurzame ontwikkeling gedefinieerd als:"een ontwikkeling die voorziet in be behoef-

ten van de huidige generate zonder de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in geyser te brengen, waarbij aandacht gegeven wordt
can de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dirnensie, en waarvan de realisatie een veranderingsproces vergt waarin
het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften."
3 Hoe deze dure woorden en abstracte engagernenten kunnen vertaald worden naar de praktijk van de lokale bestuursniveaus staat o.a. beschreven in de publicatie
van

A. VERHOEVEN,

Duurzame ontwikkeling in token! beleid. Brussel, Politeia en VVSG, 2008, bedoeld orn de lokale besturen op weg helpen naar een verhelderd inzicht

in de betekenis van het begrip; ze reikt ideeen, inspiratie en praktijkvoorbeelden aan van hoe duurzame ontwikkeling concreet tan worden in lokaal beleid.
4 J.Torm,'What is Permanent Endowment Income?', in: American Economic Review, 64, 1974, p. 427- 432.
5 Over duurzaamheid, verantwoord beheer en rentrneesterschap bracht Jerry Podany, voorzitter van het International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC), een interessante presentatie Sustainability and Stewardship op 31 oktober 2009 tijdens het 466th Salzburg Global Seminar, gewijd aan Connecting to
the World's Collections: making the Case for the Conservation and Preservation of our Cultural Heritage.
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www. Un -doe u fl e rift. n e t/ weed --oct htm

7 Zie: www.a a.org/a bout in iti.1 tives/AIA Bo79 544
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M.C. HENRI,

'From the Outside', in: Preventive Conservation, Sustainability and Environmental Management, \i,,,,,,,,igettyecititconervThon/publicJt

feH.,-/ 22 life dui r

9 Op vvvvw.getty.eciu/corrservation/puL)lications/ne,, ,vsletter 1 22:/dLrlogue.litml is het debat gepubliceerd tussen Tim Padfield, Ernest Conrad en Franciza Toledo
over Passive design, mechanical systems and doing nothing: a discussion about environmental management (voorjaar 2007) waarin over de effecten van de klimaatverandering,slecht ontworpen musea, energieneutraal bouwen en zoveel racer een boom wordt opgezet.
10 Over de mogelijkheden en beperkingen van passieve klimaatbeheersing in musea, archieven en depots, airconditioning en bouwfysica, microklimaten

kunt u

uitvoerig grasduinen op Tim Padfields website www.conervationnhics.oT
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Klimaatwerk, Richtlijnen voor het museale binnenklimaat„ Amsterdam University Press, 2009.

'De Groene Sleutel' is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische accomodatie. Oct ontstond in 1994 in Denemarken en is vandaag operationeel in twaalf Europese landen. In Vlaanderen wordt het label beheerd door de Bond Beter Leefmilieu, met de steun van Toerisme Vlaanderen. Tot nog toe kwarnen
enkel logiesbedrijven in aanmerking, maar het label wordt thans uitgebreid naar alle toeristische attracties, waaronder musea. Met het behalen van 'De Groene
Sleutel' engageert de aanvrager zich am op een duurzame manier te vverk te gaan. Fr wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, zonder toegevingen te doen op het vlak van comfort. Zie: ,..-vmv.groen,Hicutel.he
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G. MATIF-IEWS,

Sustainable exhibit design. Guidelines for designers o small scale interactive and travelling exhibits, University of Lincoln, 2006 (studieop-

dracht van het FLOWS Project, gefinancierd door het European Regional Development Fund, INTERREG IIIB North Sea Region programma.
rescarch/puhlicationsustainableI xhihitne,agn.pdf-
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I Griet Kockelkoren'

How slow can we go?
-7

Slow conservation - slower, greener

Vroeger werd het zondagse pak doorgegeven van kind op kind
tot de kledij werkelijk tot op de draad versleten was. De stoverij
werd een dag tevoren met liefde en geduld bereid. Vandaag zijn
we tot een ander uiterste gekomen. Fast forward, wegwerpen
en verbruiken is bijna een way oflife, zelfs voor de mensen die er
wei al eens fronsend bij stilstaan. Het is moeilijk hier niet in
meegesleurd te worden met de luxe van zo een overvloedig aanbod van materialen, producten en energie ... "All for the masses!" Ook fast solutions zijn ons niet vreemd, maar wat is hun
impact en wie betaalt de prijs? Ais antwoord en reactie hierop
begint slow thinking meer en meer zijn intrede te maken in verschil/ende aspecten van onze maatschappij. De al/ereerste slow
movement is ontstaan in de jaren tachtig met de slow food
movement, als reactie op de eerstefastfoodrestaurants.' Ook de
erfgoedzorgers beginnen meer en krachtiger hun stem te laten
horen en de begrippen 'groene conservatie' en slow conservation worden stilaan gehoord en vertrouwd. Het streefdoel is om
de ecologische impact van klimaatbeheersing en conservatiepraktijken tot een minimum te beperken. De aandacht gaat niet
niet enkel uit naar de col/ectie, maar ook naar het gebouw en de
omgeving.
In mei 2009 werd in het British Museum in Landen aan dit
thema een internationale conferentie gewijd met de titel
Going Green, towards sustainability in conservation.; Sarah Staniford 4 began de dag met een citaat uit The Museum Environment van Garry Thomson 5 (1978), de publicatie die de standaarden voor het geschikte museumklimaat voor de
daaropvolgende decennia uitzette: 'There is something inele·

gant in the mass of energy-consuming machinery needed at
present to maintain constant RH and illuminance, >omething
inappropriate in an expense which is beyond most ofthe world's
museums. Thus the trend must be towards simplicity, reliability
and cheapness. We cannot, of course, prophesy what will be developed, but I should guess that it will include means for stabilising the RH in showcases without machinery, use of solar ener·
gy for RH control in the tropics, improved building construction
to reduce energy losses and extensive electronic monitoring."
Dertig jaar geleden ai, in de naweeen van de eerste olieerisis,
trok Garry Thomson een erg belangrijke conclusie. Deze discussie is meer dan ooit relevant en actueel.
De strakke Eisen gesteld aan het omgevingsklimaat voor een
zo goed mogelijk behoud van de collectie behuisd in musea en
archieven zijn wereldwijd aanvaard en in grote mate gelmple-

©FARO

menteerd, niet enkel voor de eigen collectie, maar evenzeer als
Eisen bij bruiklenen. Deze streefnormen zijn erg moeilijk te
verwezenlijken en jagen het energieverbruik en bijgevolg de
energiekosten enorm de hoogte in. Energiekosten zijn vaak
groot en toch onzichtbaar. Desalniettemin nemen ze enorme
budgetten afvan de conservatiegerelateerde werkzaamheden
en maken ze de ecologische voetafdruk van musea aanzienlijk.
Kunnen we dit in deze tijd dan nog verantwoorden, of zijn er
toch aanvaardbare alternatieven die een oplossing bieden? Dit
houdt deskundigen en beleidsmensen intens bezig en vele
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creatieve geesten met kennis van zaken breken hierover momenteel in nauwe samenwerking hun hoofd. Oude standaarden worden opnieuw in vraag gesteld en nieuwe visies, methoden en oplossingen komen tot stand en worden onderzocht.

bruuske veranderingen plaatsvinden. Een temperatuur beneden de gebruikelijke menselijke comfortzone van 21-22 ° C geeft
meer chemische duurzaamheid aan organische materialen.
Het verschil in energieverbruik is zo groot, dat het toch de
moeite waard is om te overwegen. Dit hoeft niet de instantoplossing te zijn die we nu met zijn alien moeten gaan hanteren,
maar het nadenken over en in de praktijk brengen van mogelijke alternatieven die toch geen nadelige gevolgen zullen hebben voor het goede behoud van onze collecties, is iets dat ons
voortdurend zal moeten bezighouden. Hoe vaak moet men
niet vaststellen dat een falend klimaatsysteem meer schade
teweegbrengt dan de geleidelijkheid in het klimaatverloop die
een goed bufferende bouwschil kan bewerkstelligen? Een andere mogelijkheid, indien er een goed bufferende bouwschil
aanwezig is, is bijvoorbeeld werken met een kritische bovenen ondergrens, zowel voor temperatuur als voor relatieve
vochtigheid. Een klimaatsysteem kan ingesteld worden om
enkel bij het bereiken van deze boven- en ondergrenzen in
werking te treden. Ook dit kan een energie- en geldbesparende maatregel zijn. Maar een oplossing en een eenvormige
richtlijn kan en mag geen regel meer zijn. De aard en toestand
van de collectie en van de (bouw)fysische bewaaromgeving

The British museum in de sneeuw. Een goed gelsoleerde bouwschil
kan temperatuursveranderingen zeer geleidelijk laten verlopen, in
harmonie met de seizoenen.
www.flickr.com/photos/fozza

VAN INZICHT NAAR PRAKTIJK
De steeds betere kennis van de materialen waaruit objecten
zijn vervaardigd, en hun reactie op externe invloeden, leidt tot
betere inzichten. De dingen anders bekijken is op zijn beurt
een genuanceerder omgaan met `heilbrengende technologieen' zoals de allesregulerende HVAC-systemen. Een stelling of
mogelijke maatregel die tijdens het reeds genoemde congres
Going Green naar voren werd gebracht, was het besparen van

zijn altijd verschillend en vereisen oplossingen.
Conditiebepaling van de collectie is belangrijk om de noden te
definieren. En noden moeten bepaald worden om richtlijnen
te formuleren. Ook de verschillende functies in musea en archieven hebben aparte noden. Dit kan zich vertalen in het ontwerp van het gebouw en de keuzes van materialen en systemen. 7 Guy De Witte wijst in de hiernavolgende bijdrage
Klimaatverandering en duurzaamheid op de te hanteren principes, gebaseerd op vier basispijiers: efficientie, eenvoud, duurzaamheid en realiseerbaarheid. Dit lijkt erg logisch, en duurzaamheid en conservatie zijn twee begrippen die weliswaar
nauw verwant Iijken, maar in de praktijk kunnen ze soms niet
verder uit elkaar liggen. Toch zijn duurzaamheid, ecologie en

energie door gebruik te maken van enkel ontvochtigers, eerder
dan een volledig klimatisatiesysteem dat ook de temperatuur
regelt. 6 Schommelingen in relatieve vochtigheid zijn heel wat
nadeliger voor het behoud van objecten dan schommelingen
in temperatuur, mits er bepaalde grenzen gerespecteerd worden. Er kan gestreefd worden naar een temperatuur die fluctueert tussen de welbepaalde boven- en ondergrenzen van by.
C tot 21° C, in harmonie met de seizoenen. De bouwschil en
de binnenstructuur van het gebouw spelen hierbij een belangEen goed geIsoleerde bouwschil kan de temperatuursverande-

D-Limonene (sinaasappel) en L-limonene (citroen). Limonene is
een natuurlijk monoterpeen solvent met een kenmerkende
citroen- of sinaasappelachtige geur.

ringen zeer geleidelijk laten verlopen, zodanig dat er nooit

http://johndavies24.wordpress.com/

rijke rol, evenals de aard van de objecten die bewaard worden.
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conservatiepraktijken wel degelijk verenigbaar. Recente studies en praktijkvoorbeelden tonen dat het behoud van ons milieu hand in hand kan gaan met het behoud van ons kostbaar
erfgoed.
Niet enkel de impact van onze klimaatsystemen (HVAC-systemen), aangewende energiebronnen en klimaatnormen moeten onder de loep genomen worden; het is al even essentieel
om de ecologische impact van alle activiteiten in een organisatie te bekijken. Om vast te stellen dat veel kan bereikt worden door slechts kleine dingen te veranderen. Dit is het moment om ons handelen opnieuw in vraag te stellen, zowel voor
wat betreft grote als kleine dingen. Zo is het bijvoorbeeld van
belang dat er in een organisatie een goed beleid is wat betreft
het recycleren. Duurzaam denken kan ingebed worden in een
hele organisatie en zo een natuurlijke reflex worden bij elke
medewerker, ongeacht zijn of haar functie.
Ook in het conservatie/restauratieatelier blijkt duurzaamheid
geen onmogelijke opgave en kan ze zelfs de gezondheid van
conservators-restaurateurs ten goede komen. Er wordt heel
wat materiaal gebruikt en op korte tijd verbruikt en niet alleen
het afval wordt weggegooid. Ook producten zullen in de toekomst ongetwijfeld niet alleen schaarser, maar ook duurder
worden. Dit alleen is al een zeer goede reden om alternatieven
voor bepaalde producten te vinden, maar ook het gezondheidsrisico is een belangrijke drijfveer. Bijvoorbeeld voor de
nog zeer veel gebruikte aromatische solventen op petroleumbasis worden alternatieven gezocht die even doeltreffend zijn,
maar heel wat minder schadelijk voor de gezondheid. Zo test
men in de Northumbria Universiteit in het Verenigd Koninkrijk
het natuurlijke solvent Limonene als alternatief voor tolueen
en xyleen. 8 In het British Museum zelf test men momenteel
een alternatief voor het kankerverwekkende Nitromors. 9 De
aanleiding hiervoor is een omvangrijk aankomend conservatieproject waar grootschalig gebruik van dit product nodig zou
zijn. In the Historic Royal Palace in het Verenigd Koninkrijk
heeft men tests gedaan om het reinigen van monumentaal
textiel, zoals wandtapijten, door kleine aanpassingen aan hun
oude systeem, dat o.a. immens veel spoelwater vergde, op een
groenere manier te laten verlopen.rn En zo zijn er ongetwijfeld
nog vele onderzoeksprojecten gaande. Het is essentieel dat
deze resultaten, of ze nu positief of negatief zijn, niet binnen

Effect van Nitromors® op de verflaag van een metalen fietsframe.
Nitromors® is een product dat in de conservatie/restauratie onder
andere gebruikt wordt voor de verwijdering van epoxyharsen en
verouderde schellakvernis. Het product is echter kankerverwekkend. Het British Museum test daarom alternatieven.
http://farm3.static.flickr.com/

Nog een belangrijke vraag vanuit de dagdagelijkse praktijk in
musea: kunnen conservatienoden, ontwerp, esthetiek en duurzaamheid (bijvoorbeeld bij opbouw van tentoonstellingen)
ooit helemaal verenigbaar zijn? Ook dit vraagt de bewustwording binnen de hele organisatie van de noodzaak van duurzame praktijken en materialen. Eisen en doelstelling moeten
goed overdacht, overwogen en duidelijk geformuleerd worden
naar externe dienstverleners voor de opbouw van tentoonstellingen, maar evenzeer naar interne medewerkers en werkgroepen.
Wereldwijd worden materialen getest op hun conservatievriendelijkheid en hun groenfactor. Velen hebben reeds het
doel vooropgesteld om een lijst te ontwikkelen die als referen-

een instelling en voor een doel worden gebruikt, maar wereld-

tie kan dienen. Men is hier onder andere mee bezig in het National Maritime Museum 13 in Greenwich, maar ook andere In-

wijd gedeeld worden met andere professionals. Enkele andere

ternationale instellingen voeren testen uit met hetzelfde doel

praktische voor de hand liggende voorbeelden: gebruik liever

voor ogen. Het American Institute for Conservation of Historic

wasbare materialen dan papier. Je wast bv.Tyvek best op lage

and Artistic Works (AIC) heeft een Green Task Force'4 opgericht
die actief onderzoek doet naar het implementeren van groene

temperatuur, gebruik liever glas dan plastics. Nitrilhandschoenen" zouden het meest ecovriendelijk zijn om te gebruiken en

conservatie voor zichzelf, maar ook voor algemene conserva-

zijn hiermee een ideate link tussen goede conservatiepraktijk

tiepraktijken. Het Centre for Sustainable Heritage's in het Ver-

en duurzaamheid,' dus op dit vlak zijn we met zijn allen alvast
goed bezig!

enigd Koninkrijk wil een groene gids ontwikkelen die zowel
materialen, processen als hints en goede praktijkvoorbeelden

13

bundelt. Verven en vernissen voor muren en vitrines, vloertapijten en vele andere materialen worden getest. Vele projecten op diverse niveaus moeten leiden tot de ontwikkeling en
het gebruik van duurzame materialen. Soms komt dit uit heel
verrassende hoek; zo zet de machtige kleinhandel Marks &
Spencer mannequinmakers onder druk om mannequins te
vervaardigen uit duurzamere materialen.' 6 Er is een ecodesignhandboek, 17 niet meteen toegespitst op musea, maar
desalniettemin een interessante bron.
Een kritische blik, een open geest die bewust aandacht besteedt aan duurzaamheid en vooral ook het wereldwijd delen
van informatie over geslaagde 'best practices' inzake duurzame en groene conservatie is voor ons allen en voor ons milieu
op vele manieren van onschatbare waarde.

Nitrilhandschoenen die tijdens de vervaardiging geen chloreringsproces hebben ondergaan, zouden de meest ecovriendelijke
handschoenen zijn.
www.hayneedle.corn

Grief Kockelkoren is sinds januari 2009 stafmedewerkster be/loud en beheer hij FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.
2 S. STANIFoRm,

"Conservation Heating to Slow Conservation: A Tale of the Appropriate Rather Than the Ideal. Contribution to the Experts" Roundtable on Sustainable

Climate Management Strategies, held in April 2oo7, in Tenerife, Spain: vv\ivw.- , etiveciniconservationiscienceiclima -Le/panff
De publicaties van de lezingen zullen binnenkort online raadpleegbaar zijn via volgende link: wvvw.
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Historic Properties Director at the National Trust. UK.
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Kli maatvera nderi ng
en duurzaamheid
~ Sleutelwoorden voar een nieuw erfgoedbeleid

We kunnen er niet omheen: de projecties vaor klimaatverandering in de 27' eeuw zul/en ook het (cu/turee/-)erjgoedbe/eid, zowe/ qua beheer a/s bewaring, danig bei'nv/oeden. Het introduceren van duurzame op/oHingen is een conditio sine qua non om
erjgoed zaveel mage/ijk vei/ig te stel/en.

Overstroming van Proo!!, augustus 2002. Foto uit powerpoint
'Drying BOQks from the Prague Floods of 2002'
"KLIMAATVERANDERING TREEDT SNELLER OP DAN
GEVREESD"
Zo luidde de kop van een krantenartikel enkele dagen voor de
VN-klimaattop in Kopenhagen in december 2009. Het artikel
citeert uit het rapport Kopenhagen Diagnose, waarin wetenschappelijk is vastgesteld dat de klimaatverandering sneller
optreedt dan verwacht en aansluit bij de erg pessimistische
scenario's. De wereldwijde uitsteot van broeikasgassen zal op
korte termijn drastisch moeten dalen naar bijna nul, willen we
een redelijke kans maken om de ergste klimaatimpact te vermijden.
De combinatie van een aantal factoren, met name de groeiende overbevolking, de uitputting van een aantal grondstoffen, de toenemende consumptie en de klimaatverandering'

heeft de potentie ons wereldbeeld volledig te verstoren en,
naast maatschappelijke consequenties, ook een reele bedreiging te vormen vear (ons) cultureel erfgoed.
We kunnen moeilijk de andere kant opkijken. Daarvoor worden we te zeer met de neus op de feiten gedrukt. Zo is berekend dat we sinds 1986 elk jaar meer verbruiken dan de aarde
kan produceren en putten we de resterende natuurlijke reserves steeds vlugger uit. Het begrip Overshoot Day geeft Clan op
welke dag van hetjaar de volledige wereldjaarproductie is opgesoupeerd en we dus in het rood gaan. In 2009 was Overshoot Day op 25 september. Op 22 november bedroeg ons verbruik reeds 122 % van de wereldjaarproductie. Elk jaar valt
Overshoot Day vroeger, wat duidt op een versnelde uitputting
van de voorraden. Indien de situatie niet verandert verbruiken
we in hetjaar 2050 de voorraden van twee planeten.
De aarde heeft steeds klimaatveranderingen gekend te wijten
aan kosmische krClchten buiten ome invloedssfeer. Het staat
nu vast dat de mensheid zelf, tenminste voar een deel, medeverClntwoordelijk is voor de recentste veranderingen.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)l heeft
in 2007 zijn vierde rapport over klimaatverandering gepubliceerd en een viJfde rapport staat in de steigers. In het vierde
rapport worden drie scenario's van klimaatverandering veorgesteld voor de 21" eeuw, afhankelijk van, onder andere, een al
dan niet reduceren van de broeikasgassen in de atmosfeer.
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Aan elk scenario zijn prognoses verbonden, gaande van teniperatuurstijgingen van 2° tot 6° C, met alle daaraan gekoppelde gevolgen voor weerpatronen en invloeden op fauna, flora
en de mens. Veel hangt hierbij of van de mate waarin we de
concentratie aan broeikasgassen kunnen controleren en terugdringen. Vast staat dat wereldwijd zowel de globale temperatuur als de zeespiegel stijgen. 4
Op basis van deze scenario's kunnen bepaalde verwachtingspatronen worden uitgeschreven. Voor Vlaanderen, Nederland
en onze onmiddellijke omgeving zouden we vooral te maken
krijgen met een temperatuursverhoging met als gevolg drogere zomers en nattere winters, meer stormweer met heviger
winden en neerslag, intensieve en geconcentreerde aanvoer
van regenwater door waterwegen uit hoger gelegen gebieden,
stijging van de zeespiegel (18 tot 88 cm) in de komende zeventig jaar, heviger en meer stormvloeden bij combinatie van
hoogtij, stormweer en hevige regenval. Uit de laatste wetenschappelijke studies van het KNMI in De Bilt blijkt dat in de
afgelopen jaren de temperatuurstijging in onze streken tweemaal zo groot geweest is als de gemiddelde stijging in de wereldtemperatuur. 5

UITDAGINGEN VOOR ONS ERFGOED
Dat de klimaat- en maatschappelijke veranderingen die ons te
wachten staan gevolgen zullen hebben voor erfgoedzorg lijdt
geen twijfel. We kunnen ze onderverdelen in primaire en secundaire gevolgen.
Onder primaire gevolgen verstaan we de rechtstreekse impact
op roerend en onroerend erfgoed, zoals wind- en watererosie
van natuurlijke sites en gebouwen, destabilisatie van gebouwen door grote seizoensschommelingen in de ondergrondse
watertafels met mogelijke verzakkingen als gevolg, het toenemend risico op schimmels, een toenemende infestatie door
insecten, grotere schommelingen in temperatuur en vochtigheid, het versnellen van afbraakreacties door de temperatuurstijging en overstromingen met waterschade als gevolg.
Onder secundaire gevolgen verstaan we de indirecte impact
op cultureel erfgoed, zoals vernietiging van erfgoed tengevolge van gewapende conflicten 6 en economische problemen

The Thames Barrier.
www.flickr.com/photos/sifter

minster (Westminster Palace en Abbey), de Tower of London
en de National Maritime Museum in Greenwich. De Thames
Barrier, gebouwd als verdedigingsmechanisme tegen deze
storm surges, heeft reeds zijn limieten bereikt. 8 Andere sites
zoals Venetie kampen met grote moeilijkheden, te wijten aan
een combinatie van het wegzakken van de stad en de stijgende zeespiegel. Grotere jaarschommelingen in droge en natte
periodes kunnen dit alleen verergeren. De historische binnenstad van Praag en van Cemsky Krumlov overstroomden in
2002 reeds ten gevolge van hevige regenval stroomopwaarts.
Ook Vlaanderen ontsnapt niet aan deze bedreigingen. Uit onderzoek blijkt dat Vlaanderen en Nederland de meest kwetsbare gebieden van Europa zijn. Slechts 15 % van hun kustgebieden liggen hoger dan vijf meter boven de zeespiegel. In de
toekomst zullen instrumenten als de overstromingskaarten
van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV), het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen en de kaart voor
overstromingsgevoelige gebieden meer en meer een rol spelen in de bescherming van erfgoed. 9 Het ziet er dus naar uit
dat de erfgoedsector, zowel roerend als onroerend, moeilijke
tijden tegemoet gaat. Gezien de toenemende druk op financiele en structurele middelen zullen in de toekomst meer keuzes
moeten gemaakt worden. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat

met verminderde financiele middelen voor erfgoedbewaring

we een deel van ons erfgoed op termijn zullen moeten opofferen om de meest wezenlijke delen te vrijwaren.

als gevolg. Naarmate we meer inzicht krijgen in de mechanismen van klimaatverandering, neemt ook ons inzicht toe in de

NOODZAKELIJKE STRATEGIEEN

verdwijning van een aantal beschavingen. Deze informatie is

De hele latente problematiek is de laatste twee jaar acuut en

van onschatbare waarde voor onze toekomst en kan ons misschien helpen vergissingen te voorkomen. 7

meer publiekelijk op de voorgrond getreden. Internationaal is
dit te zien aan initiatieven zoals de Going Green Conference in

Internationaal wordt reeds veel aandacht besteed aan het

het British Museum in Londen in april 2oo9 1 ° (zie de bijdrage
van Griet Kockelkoren in dit nummer). Een ander initiatief gaat

probleem. Zo erkent de UNESCO dat een deel van de werelderfgoedsites bedreigd zijn. Een voorbeeld zijn drie erfgoed-

uit van the International Federation of Library Associations

sites in Londen die ernstige schade kunnen oplopen ten gevolge van de bovengenoemde storm surges, die via de Thames

and Institutions (IFLA) en zijn Core Activity on Preservation and

de stad kunnen bereiken. Het gaat hier om de sites van West-

ganiseert rond erfgoed en klimaatverandering. Elk congres be-

Conservation (IFLA-PAC), die een reeks van vier congressen or-

Legende
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handelt een van de vier elementen: lucht, water, vuur en aarde.
Twee ervan zijn doorgegaan in 2009 (Parijs" en Praag), de andere gaan door in 2010.
Globaal genomen zijn alle initiatieven gericht op bewustmaking en het zoeken naar oplossingen voor de problemen die
zich stellen. In Vlaanderen groeit het besef bij de bevolking en
overheid dat de gevolgen van klimaatverandering moeten
aangepakt worden. Dit besef ontluikt nu ook bij de erfgoedactoren, maar er is nog een lange weg te gaan.
Op basis van de prognoses van de IPCC blijken voor Vlaanderen

bedrijven is hierbij een absolute noodzaak. Het is ook niet verwonderlijk vast te stellen dat internationaal het voortouw en
de initiatieven voornamelijk genomen worden door organisaties, instellingen en personen die nauw betrokken zijn bij de
preservatie en conservatie van erfgoed. Het is namelijk hun
natuurlijke taak om hiervoor in te staan. De conservator-restaurateur die begaan is met preventieve conservatie kan een
cruciale coordinerende rol spelen in de duurzame organisatie
en het milieuondersteunend preventiebeleid van de erfgoedinstellingen.

vooral de risico's van overstromingen en hevige stormen zeer
concreet. Onze inspanningen zullen zich voornamelijk rechtstreeks moeten situeren op het vlak van de globale risicoanalyses en het nemen van anticiperende maatregelen tegen de

GEINTEGREERDE METHODOLOGIE VOOR HET REALISEREN VAN DUURZAME EN MILIEUONDERSTEUNENDE
ERFGOEDINSTELLINGEN

gevolgen van de verwachte klimaatsverandering. Hiervoor zou
best een disciplineoverschrijdende task force worden opge-

Een erfgoedinstelling kan beschouwd worden als een soort
biotoop. Het is een ecologische omgeving waar verschillende

richt om de problematiek (globaal en Iokaal) in kaart te brengen. Onrechtstreeks zullen we ook aan het beheersen van de

soorten levende organismen met elkaar interageren, bewust
en onbewust. Ze oefenen verschillende taken en functies uit

klimaatverandering zelf moeten meewerken, enerzijds door

en hebben daarbij een impact op elkaar, de locatie, de interne

het invoeren van een meer duurzame organisatie van werking

en externe omgeving, het gebouw, de collecties of bestanden

en middelen binnen culturele instellingen, anderzijds door

en tal van andere aspecten. Deze biotoop is geen eiland dat op
zichzelf staat. Hij maakt deel uit van een grotere eenheid,

een duurzaam depotbeheer en door het voeren van een politiek van duurzaam bouwen en renoveren op een milieuondersteunende manier.

waarbij hij niet alleen invloed uitoefent op de buitenwereld,
maar zelf ook onderhevig is aan invloeden van buiten uit, zowel positieve als negatieve.

Het is duidelijk dat om de doelstellingen te verwezenlijken, zoals hierboven beschreven, de samenwerking tussen diverse
partijen noodzakelijk is. Niet alleen alle erfgoedactoren, maar

EEN THEORETISCHE CASESTUDY: HET STADSARCHIEF
VAN SINT-NIKLAAS

ook vorsers, ingenieurs, architecten en andere deskundigen

Op basis van een globaal onderzoek naar de fysieke toestand

hebben hier hun inbreng. Het bewerkstelligen van synergieen

van collecties en depots van het Stadsarchiefte Sint-Niklaas in

tussen overheid, erfgoedveld, wetenschappelijke instituten en

1996 besliste het Stadsbestuur, in het kader van het preserva-

FASE 1: HET CONCEPT VAN DUURZAME ORGANISATIE
We onderscheiden hier vijf aspecten die relevant zijn voor de
goede werking van de instelling uitgaande van de huidige toestand en rekening houdende met de gewenste situatie in de
toekomst: de organisatie van de instelling, de identificatie en
conditieregistratie van collecties en bestanden, een behoefteanalyse en richtlijnen voor de inrichting en het beheer van bewaardepots, een behoefteanalyse inzake de werking van de
instelling en een behoefteanalyse inzake het welzijn van het
personeel. Elk van deze aspecten vraagt om onderzoek, analyse van de verzamelde resultaten en de medewerking van alle
betrokken actoren en deskundigen.
1. De organisatie van de instelling. Het gaat hier om de
interne organisatie van de taken die de instelling moet

Door vocht en schimmel aangetast handschrift.
© CRKC

tiebeleid, het archief te verhuizen naar een andere en meer
geschikte locatie. Uiteindelijk resulteerde dit in de beslissing
om een nieuw archief te bouwen. Dit gebouw moet eind 2012
klaar zijn.
In het kader van het behalen van de graad van Master in Preventive Conservation aan de Northumbria University te Newcastle koos ik de bouw van dit nieuwe archief als theoretische
casestudy voor het ontwikkelen van een methodologie voor
duurzame organisatie en duurzaam bouwen. Verschillende
onderzoeken werden in dit kader doorgevoerd met de situatie
van het Stadsarchief in Sint-Niklaas als uitgangspunt. 12 De
conclusies zeif dienen als uitgangspunt voor het concept van
het nieuw archief. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de logistieke steun van het Stadsarchief, de dienst
Ruimtelijke Ordening en de Milieudienst van de stad SintNiklaas en de morele steun van de schepen van cultuur.
De hele methodologie is gesteund op vier principes: eenvoud,
duurzaamheid, efficientie en milieuondersteuning, waarbij
zowel het welzijn van mens als erfgoed in gedachten wordt
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vervullen, de externe relaties met overheden, openbare
diensten, gebruikers en andere actoren enerzijds en de interne relaties met het eigen personeel anderzijds. Het uitschrijven van dit onderdeel is de verantwoordelijkheid van
de directie van de instelling.
2. Identificatie en conditieregistratie van collecties en bestanden. Dit heeft betrekking op de fysieke conditie van
de collectiestukken en valt onder de verantwoordelijkheid
van het departement preservatie en conservatie.
3. Behoefteanalyse en richtlijnen voor bewaardepots. Dit
is een belangrijk onderdeel omdat hier wordt nagegaan
welke de vereisten zijn waaraan de depots moeten voldoen in functie van de aanwezige collecties of bestanden
en de richtlijnen die internationaal gevolgd worden voor
het bewaren van deze collecties. In het kader hiervan is
het aangewezen te noteren dat de traditionele richtlijnen
voor temperatuur en relatieve vochtigheid onder druk komen te staan. Internationaal worden vragen gesteld omtrent de relevantie van de huidige normen. Dit is mede
ingegeven door de grote kosten en de gebrekkige prestaties van vele klimatisatiesystemen, de ecologische belasting van het milieu en de mogelijke negatieve impact op

gehouden. Ze is uitgebouwd rond twee luiken die elk in een

de gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren toont aan dat materialen soms beter bestand

aparte fase worden uitgewerkt, meer bepaald de organisatie
van de instelling en het ontwerpen en realiseren van de be-

vochtigheid dan we denken, op voorwaarde dat deze

zijn tegen schommelingen in temperatuur en relatieve

waaromgeving. Voor beide luiken werd rekening gehouden

schommelingen beperkt blijven en slechts zeer geleidelijk

met de vier bovenstaande principes. Voor het succesvol uit-

gebeuren. Vandaar dat er in het kader van duurzaam en

werken van beide luiken is de samenwerking van verschillende

ecologisch bouwen onderzoek gedaan wordt naar de mo-

disciplines in een gemotiveerd team een absolute voorwaarde.

gelijkheid om depots te realiseren die geen traditionele

De methodologie van het onderzoek is toepasbaar op alle erf-

klimatisatiesystemen bevatten, maar waarbij tempera-

goedinstellingen met collecties, mits kleine aanpassingen

tuur en relatieve vochtigheid zoveel mogelijk in bedwang

naargelang de specificiteit van de instelling. De vooropgestelde methodologie wordt hier voorgesteld.

worden gehouden door middel van aangepaste isolatie
en ventilatie. De behoefteanalyse en het coordineren van

de adviezen is vooral de taak van de dienst preservatie en
conservatie, hierin bijgestaan door diverse deskundigen
inzake bouwfysische en bouwtechnische aspecten.
4. Behoefteanalyse inzake de werking van de instelling.
In deze fase wordt nagegaan welke de noodzakelijke behoeften zijn van de instelling aan gekwalificeerd personeel, ruimte en infrastructuur. Deze behoefteanalyse
wordt uitgevoerd door de directie van de instelling met
medewerking van de volledige personeelsequipe. In het
kader van het beperken van de ecologische voetafdruk
worden materialen, processen, toestellen en energieverbruik zoveel mogelijk gekozen in functie van hernieuwbaa rheid, recycleerbaarheid of cradle to cradle-filosofie. De
werking van het atelier voor preservatie en conservatie
zal onderworpen worden aan een onderzoek inzake gebruikte materialen en technieken. Voor bestaande procedures die chemische producten vereisen, zal nagegaan
worden of er geen milieuvriendelijker alternatieven be-

laagenergetische depots, een kleine ecologische voetafdruk,
gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen en materialen, rekening houden met de gezondheid van de werknemer
en naadloos inpassen in de natuurlijke omgeving. Het spreekt
vanzelf dat hierbij rekening gehouden wordt met de wettelijke richtlijnen inzake bouwen en verbouwen.
Het argument dat dit soort gebouw een veel grotere financiele investering vergt, is voorbijgestreefd. Door de ontwikkeling
van de groene economie zijn heel wat materialen en technieken zodanig verbeterd en efficienter geworden dat de meerprijs voor dit soort gebouwen gezakt is tot minder dan 15 %. De
meerkost wordt gemakkelijk terugverdiend door de besparingen op de jaarlijkse energiekosten.
Het invoeren van de verplichting van energieprestatiecertificaten (EPB) voor gebouwen sinds 1 november 2008 zal ertoe leiden dat in de toekomst gebouwen die duurzaam zijn gebouwd
ook veel gunstiger in de markt zullen liggen dan de klassieke

staan.

gebouwen. Dit is reeds duidelijk gebleken, onder andere in de
Verenigde Staten's, waar sinds het jaar 2000 het LEED Rating

5. Behoefteanalyse inzake het welzijn van het personeel.
Het gaat hier zowel om de criteria voor binnenatmosfeer

System voor buildings werd ontwikkeld dat nieuwe gebouwen, naargelang hun performantie in duurzaamheid, indeelt
in een aantal klassen.' 4 De classificatie wordt verleend door de
United States Green Building Committee voor publieke en

als de ergonomische werkomstandigheden voor het personeel. Ook procedures en materialen voor het hanteren
en heffen van lasten en het vermijden van RSI (Repetitive
Strain Injury) maken hier deel van uit. Deze analyse met
praktische invulling kan voor het grootste deel ingevuld
worden door een ergotherapeut in samenwerking met
andere deskundigen en personeel van de instelling.

openbare gebouwen. Telkens opnieuw blijkt dat deze realisaties vlugger en tegen een hogere prijs worden verhandeld. Bij
ons bestaat zo'n rating systeem nog niet omdat er nog te weinig projecten op stapel staan.
Om praktische redenen is fase twee in zeven aspecten onder-

FASE 2: DUURZAAM EN MILIEUONDERSTEUNEND
BOUWEN
In tegenstelling tot de eerste fase, die voornamelijk intern
wordt gerealiseerd, hangt de realisatie van de tweede fase
voor een groot deel of van de inbreng van externe deskundigen die thuis zijn in bouwtechnische en bouwfysische aspecten. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met de inrichtende macht en de betrokken instelling. Ook in deze fase speelt de

verdeeld die al dan niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd,
meer bepaald de keuze van de architect, de aannemer en de
bouwfirma's, de initiele kostenraming, de keuze van de locatie,
het ontwerp van het gebouw, de keuze van hernieuwbare materialen en energiesystemen, de waterhuishouding en het afvalbeheer en als laatste het terreinmanagement.
1. Keuze van de architect en de bouwfirma's. Het is aan de
bouwheren om uit te maken op welke wijze de keuze van

conservator-rectaurator, die instaat voor de preventieve con-

architect en bouwfirma's gebeurt: door het uitschrijven

servatie, een rol, omdat hij (of zij) dikwijls een van de weinige

van een offertevraag, een wedstrijd of op enige andere
wijze. Het argument dat de gestelde eisen de architect

personeelsleden is die voldoende technische kennis heeft om
de werkzaamheden mee te volgen en erover te waken dat de

zouden belemmeren in zijn ontwerp vinden we onge-

uitgeschreven richtlijnen voor preservatie en conservatie wor-

grond,we gaan er immers vanuit dat een talentvolle archi-

den opgevolgd. Ook hier worden de principes van eenvoud,

tect in staat moet zijn een stijlvol, modern en efficient ge-

duurzaamheid, efficientie en milieuondersteuning zoveel mo-

bouw te ontwerpen, rekening houdende met de vereisten.
2. Initiele kostenraming. Dit spreekt voor zich. Het onderzoek naar de financiele kosten, mogelijkheden en oplos-

gelijk gerespecteerd. Het streefdoel is uiteindelijk om een gebouw te realiseren dat de instelling toelaat efficient te werken
en voldoet aan de volgende voorwaarden: het opvangen van

singen wordt hier uitgevoerd en besproken door de be-

de gevolgen van de klimaatveranderingen, aangepaste en

trokken partijen.

3. Keuze van de locatie. Bij de planning van nieuwe erf-

6. Waterhuishouding en afvalbeheer. Gerecycleerd regen-

goeddepots of relocatie van bestaande erfgoedinstellin-

water wordt gebruikt waar mogelijk, bijvoorbeeld voor
het doorspoelen van toiletten of het groen houden van de

gen dient de locatie vooraf goed te worden bekeken. Het
onderzoek omvat een uitgebreide risicoanalyse, onderzoek naar de invloed op de mobiliteit en invloed naar belasting op de onmiddellijke omgeving. Voor de keuze van
de locatie is de inbreng van deskundigen ter zake onmisbaar. Voor Vlaanderen is het bij het risico-onderzoek belangrijk na te gaan of de voorgestelde locatie gevoelig is
voor overstromingen door stormvloeden, door hevige regenval of door de ligging nabij waterwegen. Vooral in de
laaggelegen kuststreek en het gebied rond Gent en Antwerpen is dit van groot belang. Gebieden die inherent
grote risico's inhouden, zouden best worden vermeden.
Ook de orientatie van het gebouw moet in deze fase worden bekeken in functie van het optimaal opvangen van
zonlicht voor energieopwekking en het maximaal benutten van de geografische ligging voor de beheersing van de
binnentemperatuur.

omliggende gronden. Het regenwater wordt gecollecteerd in een ondergronds reservoir. Voor menselijke consumptie of het wassen van handen of vaat wordt om hygienische redenen leidingwater gebruikt. De inrichting
van alle lokalen is erop gericht zo weinig mogelijk water te
verbruiken en zo weinig mogelijk afvalwater te genereren.
Dit is ook geldig voor alle andere vormen van afval. Zo
wordt in de Koninklijke Bibliotheek van Denemarken in
Kopenhagen alle afval van de dienst preservatie en conservatie gerecupereerd of gerecycleerd met een minimale
impact op het milieu. Materialen en grondstoffen worden
zoveel mogelijk gekozen met het oog op hun recycleerbaa rheid. Groenafval kan wellicht op het eigen terrein gerecycleerd worden.Voor de rest zal de verwerking voor een
groot deel afhangen van de lokale mogelijkheden en voorzieningen.

4. Ontwerp van het gebouw. Dit is de taak van de architect en zijn (of haar) bureau. Het ontwerp mag gedurfd
zijn voor zover het voldoet aan de gestelde eisen van eft-

7. Terreinmanagement. De organisatie van de eventueel

cientie, duurzaamheid, milieu en welzijn van het personeel en tegemoetkomt aan de specifieke eisen van preservatie en conservatie van de collecties. Er wordt geopteerd
om de collecties niet onder te brengen in kelderruimten,
omwille van problemen met allerlei vormen van water en
vochtigheid. Depotruimten worden zoveel mogelijk ge-

om zoveel mogelijk groen te voorzien met ecologische
verpozingsmogelijkheden voor personeel, bezoekers en
omwonenden. We gaan ervan uit dat het gebouw te bereiken is met het openbaar vervoer en de fiets en dat we
de toegang voor auto's zoveel mogelijk beperken.Waar dit

concentreerd in een depotzone. Ook voor de andere functies probeert men zoveel mogelijk met zones te werken.
Zo onderscheiden we een administratieve zone, een publieke zone, een logistieke zone, een preservatie- en conservatiezone en een onderhoudszone. De zones dienen zo
ontworpen te worden dat de kans op calamiteiten zo klein
mogelijk is en er zal bij het ontwerpen ook rekening ge-

omliggende gronden zal natuurlijk moeten ingepast worden in het reeds bestaande geheel.We opteren er wel voor

wel nodig is, wordt een aangepaste wegbedekking gezocht. Het aanplanten van streekeigen planten en bomen
is het meest logische. Dit beperkt de noodzaak aan chemische stoffen en maakt het onderhoud veel eenvoudiger.

CONCLUSI ES
Bij het ontwerpen of renoveren van gebouwen voor het herbergen van cultureel erfgoed zal het in de toekomst noodzake-

houden worden met een eventuele noodzakelijke evacuatie van de collecties.

lijk zijn rekening te houden met de ecologische en maatschappelijke veranderingen waar we voor staan. Maar ook onze
manier van functioneren binnen deze instellingen zullen we in

5. Keuze van hernieuwbare energiebronnen en materialen. Hier wordt nagegaan welke bouwmaterialen en tech-

vraag moeten stellen en samen zoeken naar oplossingen die
ons toelaten zo normaal mogelijk te functioneren en erfgoed

nieken op dat moment het meest geschikt zijn om onze

zo lang mogelijk te bewaren voor het nageslacht.

doelstellingen te verwezenlijken inzake preservatie en
conservatie, rekening houdende met het milieu. Vooral de
piste van isolatie voor laagenergetische depotruimten zal
Kier worden onderzocht. Ook bekijken we Kier hoe we het
gebouw energie-efficient kunnen ma ken en de behoefte
aan de nog benodigde energie op een zo milieuvriendelijke manier kunnen invullen.

Energiecentrale
© FARO. Foto: Bart Van der Moeren
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Green computing
4

Bewust besparen op computergebruik

Wereldwijd is de energieconsumptie de afgelopen Laren enorm
toegenomen, mede veroorzaakt door een stijgend gebruik van
computers en elektrische apparatuur. Dat geldt impliciet ook
voor de erfgoedsector. Door bijvoorbeeld de digitalisering van
grote hoeveelheden erfgoedbronnen in de afgelopen tien jaar is
steeds meer informatie over erfgoed online, 24 uur per dag beschikbaar. Dat is geweldig voor de gebruiker, maar het betekent
ook dat ergens een webserver continu aanstaat om al die webpagina's, afbeeldingen en filmpjes te tonen, om nog moor niet
te spreken van allerhande back-upapparatuur, zoals tape streamers en externe horde schijven, die eveneens dog en nacht aanstaan om te voorkomen dat bij een eventuele storing digitale
bestanden verloren goon. In onze dagelijkse werkzaamheden
vallen computer, e-mail en internet niet meer weg te denken,
moor met elke aanslag op het toetsenbord wordt elektriciteit
verbruikt.
In milieukringen wordt terecht gesproken van een nieuwe,
mondiale energieverslaving. Waren we al verslaafd aan aardolie, in toenemende mate zijn we dat ook aan elektriciteit, of
stroom, zoals veel mensen doorgaans zeggen. Voor al onze
elektrische apparaten moet voortdurend meer elektriciteit

ongebrijdelde computergebruik eens kritisch onder de loep te
noemen; minder stroomverbruik is immers beter voor het milieu en voor onze portemonnee.
Daarmee is ook het uitgangspunt van green computing kort
samengevat. Green computing is gericht op een duurzaam en
bewust computergebruik dat zo min mogelijk, en het liefst
geen enkele, invloed heeft op het milieu. Het gaat daarbij verder dan energiebesparing alleen.Alle duurzaamheidsaspecten
van het ontwerp, de fabricage, het dagelijks gebruik tot en met
de verwijdering van alle soorten computerapparatuur worden
meegewogen.
Op zich sluit een milieubewust gebruik van computers prima
aan bij allerlei milieuvriendelijke initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan het energielabel op de nieuwe koelkast of wasmachine, de introductie van de spaarlamp of de zuinige hybride
automobiel. De CO 2 -uitstoot door vakantievliegreizen kan tegenwoordig worden gecompenseerd door bijvoorbeeld bomen te planten. Maar wat in de privesfeer inmiddels al heel
gewoon lijkt, blijkt op het werk lang niet vanzelfsprekend. Op
de vraag aan enkele grotere Nederlandse erfgoedinstellingen
of zij met green computing bezig waren, werd door de overgrote meerderheid ontkennend geantwoord.

BESPARING IN DE PRAKTIJK
Welke maatregelen kunnen erfgoedinstellingen nemen om
een duurzaam en milieubewust computergebruik na te streven? De eerste stap is om eens kritisch te kijken naar het
stroomverbruik van de bestaande computers, beeldschermen
en randapparatuur zoals scanners, printers en externe harde
schijven. Wie graag eerst wil weten hoeveel elektriciteit wordt
verbruikt door de computer kan een stroommeter plaatsen
tussen het apparaat en het stopcontact. Het apparaat geeft
vervolgens weer hoe groot het verbruik in kWh is. Een andere
manier om te zien of u energiezuinige apparatuur gebruikt, is
om te kijken of deze is voorzien van energiekeurmerken. Een
van de meest bekende is het Amerikaanse Energy Star-label
Een illegale dumpplaats van duizenden computermonitoren in de
VS. http://ago.tro.gov/newsreleases/

dat onder andere op beeldschermen is terug te vinden. Andere
keurmerken worden uitgegeven door het Europese GEEA en
het Zweedse TCO. Zeer zuinig zijn apparaten met het Duitse
No Energy-label. Apparaten voorzien van dit keurmerk verbrui-

worden opgewekt. Die enorme elektriciteitsproductie is verre

ken in uitgeschakelde toestand geen stroom, en in de slaap-

van duurzaam en gaat dus direct ten koste van het milieu. De

stand niet meer dan een watt.

wereldwijde gevolgen daarvan worden steeds meer zichtbaar

Met deze wetenschap komt het vervolgens aan op het nemen

om ons heen. De recente economische crisis heeft ons daar-

van passende maatregelen of het stellen van zelfkritische vra-

naast meer kostenbewust gemaakt. Reden te meer om nu ons

gen. Laat u uw computer en beeldscherm altijd aanstaan, ook

als u bijvoorbeeld niet op uw werkplek bent? Zelfs wanneer de
computer na een periode van inactiviteit automatisch een
screensaver start, wordt nog steeds stroom verbruikt. De
naam is zelfs sterk misleidend, want een screensaver spaart u
hooguit voor &ante situaties waarin nieuwsgierige collega's
een kijkje wagen op uw scherm. In hetzelfde menu waarin de
werking van de screensaver kan worden ingesteld, kan worden
aangegeven of, en na hoeveel tijd, de computer en de harde
schijven zichzelf mogen uitschakelen. Daarmee bespaart u
ook op het stroomverbruik als u even niet op uw plek bent. Als
u in een lange vergadering gaat of de werkdag erop zit, schakel
dan de computer en ook het beeldscherm volledig uit. Een
slaapstand op de monitor is zeker zuiniger, maar er wordt nog
steeds stroom verbruikt. Alleen in volledig uitgeschakelde
stand verbruikt een beeldscherm geen stroom.
Belangrijk is daarbij ook goed te kijken naar het stroomverbruik van scanners, printers en externe harde schijven.Worden
ook deze apparaten echt uitgeschakeld? Vaak kennen deze apparaten, net als het beeldscherm, een sluimerstand. Ze schakelen automatisch in bij het opstarten van de computer, en gaan
na een periode van inactiviteit in de slaapstand. Ze verbruiken
dan nog steeds stroom. Dit sluimerverbruik of phantom power
kan aanzienlijke vormen aannemen. In een gemiddeld huishouden kan dit oplopen tot io % van de elektriciteitsrekening.
Bedenk daarbij dat op het werk een computer doorgaans
hooguit acht van de vierentwintig uur in gebruik is. Reken

vroeger, zodat dat papieren kopietje voor de veiligheid eigenlijk niet meer nodig is. Daarnaast is het vaak helemaal niet nodig om alles enkelzijdig en in kleur of te drukken. Doorgaans
zijn dit soort voorkeuren prima in te stellen in het printmenu
op de computer of op het kopieerapparaat zelf. Net als bij computers en beeldschermen geldt dat veel kopieerapparaten altijd aan blijven staan. Ook Kier kan het uitschakelen van het
kopieerapparaat aan het einde van de werkdag aanzienlijk
schelen op de elektriciteitsrekening. Ten slotte: hergebruik of
recycleer papier maar gooi het niet zomaar weg.
Tot dusver de besparingen die kunnen worden getroffen op de
bestaande apparatuur. Wie zich een nieuwe computer aanschaft, doet er goed aan te letten op de eerder genoemde
energiekeurmerken Energy Star, GEEA, TCO of No Energy. De
computerindustrie wordt door de milieubeweging kritisch de
maat genomen. Greenpeace doet dit zelfs letterlijk met de
Guide to Green Computing.' Zo kunnen consumenten zien hoe
groen computerbouwers werkelijk zijn. De extra aandacht van
milieuorganisaties heeft enkele bedrijven aanzienlijk groener
gemaakt. Zo kreeg Apple het ernstig te verduren toen bleek
dat in de fraai ontworpen producten verschillende milieuonvriendelijke stoffen waren verwerkt. De fa brika nt beloofde beterschap en geeft sindsdien op zijn website (www.apple.com/
environment) aan hoeveel milieubesparing is gerealiseerd

maar eens uit wat dat kan betekenen voor de elektriciteitsrekening van een heel kantoor!

door bijvoorbeeld een nieuw ontwerp van computers en een
omvangrijker inruilprogramma voor oude computers. Inruilprogramma's van computerfabrikanten zijn doorgaans be-

Wie echt het zekere voor het onzekere wil nemen, sluit de
computer, het beeldscherm en alle randapparaten aan op een
stekkerdoos met een aan/uit-schakelaar. Aan het einde van de

perkt tot de Amerikaanse markt. Dat neemt niet weg dat ook
in eigen land allerhande inzamel- en inruilinitiatieven zijn om
bijvoorbeeld afgedankte computers een tweede leven te ge-

dag schakelt u het stekkerblok uit en kan er geen fantoomstroom weglekken naar uw apparatuur.

ven, informeer er naar bij uw plaatselijke kringloopcentrum.
Zelfs als een nieuw leven voor een computer er niet in zit, dan
is er nog veel uit een computer herbruikbaar. Gespecialiseerde

Een volgende bezuinigingsronde is te kijken naar het papier-

bedrijven kunnen tot zo'n 98 % hergebruiken. Het gaat daarbij
om materialen die weer als grondstof kunnen dienen bij de

gebruik. De computer zou het tijdperk van het papierloos kantoor inluiden, maar iedereen die even om zich been kijkt, weet
wel beter: we verbruiken met z'n allen veel meer papier sinds
de introductie van de computer op de werkvloer dan daarvoor.
Op dit terrein kunnen grote besparingen worden getroffen, zo-

productie van nieuwe computerapparatuur. Dat is niet alleen
zinnig hergebruik van schaars wordende grondstoffen, maar
spaart ook energie uit die nodig is om nieuwe grondstoffen te
bewerken. Wie overigens een computer wegdoet, doet er wel

wel voor het milieu als voor de portemonnee. Maak alleen een

goed aan altijd te controleren of de data op de harde schijf ook

afdruk op papier wanneer dit echt nodig is. Alle e-mailberich-

echt verwijderd zijn en niet meer raadpleegbaar door derden.

ten afdrukken op papier om deze vervolgens in een dossiermap op te bergen, is simpelweg een kostenverslindende gewoonte. Vroeger crashten onze computers op de meest

BOVEN Z'N THEEWATER: DE KOST VOOR ZOEKEN EN
OPSLAAN

willekeurige momenten en was dat belangrijke tekstdocu-

Maar in hoeverre speelt de desktop computer nog een rol als

ment geheel verloren. Dus raadde iedereen elkaar aan om toch

steeds meer van het rekenwerk en de opslag van data online

voor de zekerheid het verhaal ook op papier te bewaren. Maar

gebeurt? De snelle opkomst van de netbooks en smart phones

online opslag, back-ups en tussentijdse kopieen zijn inmiddels

heeft aangetoond dat pure processorkracht eenvoudig wordt

zo normaal, en computers crashen ook aanzienlijk minder dan

ingewisseld voor mobiliteit en connectiviteit. In die zin wordt

cloud computing ook door velen momenteel gezien als een uitkomst, ook voor green computing. De noodzaak voor snelle,
stroomverbruikende processoren wordt verlegd van duizenden computers naar een aantal grote datacentra. Maar daar
zit het hem nu net: datacentra verbruiken ook elektriciteit,
heel veel zelfs. Dat kwam recentelijk aan het licht toen natuurkundige Alex Wissner-Gross van de universiteit van Harvard
uitrekende hoeveel elektriciteit een gemiddelde zoekopdracht
via Google vergt: 7 gram CO'. Bij twee zoekopdrachten zou
evenveel CO' vrijkomen als voor het aan de kook brengen van
theewater, berichtte The Sunday Times. Misschien klinkt die 7
gram nog niet zoveel, maar met zo'n 200 miljoen zoekopdrachten per dag, gaat het toch om een serieuze milieubelasting.

Ook YAHOO laat geiten grazen op de grasvelden rondom hoar
datacenters om een vervuilende grasmaaier uit te sparen.
http://www.flickr.com/photos/freshelectrons/

Activity

Google searches

002 emissions of an average chill ne•spaper (100°.0 recycled paper:

650

A glass of orange juice

1 050

One load of dishes in an EnergyStar dish.hasher

5 100

A fi':e mile trip in the a:'erage U S automobile

10 000

A cheeseburger

15 000

Electricity consumed by the a,erage US household in one month

3 100 000

Google zet de zorg om haar energieverbruik extra in de verf op de
site. Daar vergelijkt men de zoekacties op Google met enkele
dagdagelijkse activiteiten op vlak van CO2-uitstoot.
www.google.com/corporate/green/datacenters/

De bijdrage van de ICT-sector wordt door techwatcher Gartner
inmiddels geschat op zo'n 2 % van de wereldwijde productie
van kooldioxide. Dat is evenveel CO 2 -emissie als de wereldwijde luchtvaartsector produceert. Daarbij gaat het natuurlijk
niet alleen om zoekopdrachten, alhoewel datacentra wel een
kwart van alle energieconsumptie voor hun rekening nemen.
Voor wie wil uitrekenen hoeveel zijn of haar carbon footprint
wordt bepaald door ICT-gebruik volgen Kier enkele voorbeelden: een draaiende computer kost 4o tot 8o gram COVuur en
een minuutje internetten 1,2 gram. Een avatar in Second Life
kost net zoveel stroom als een Braziliaan gemiddeld in een
heel jaar verbruikt:1,752 KwH.
De zoekgigant Google was natuurlijk niet blij met deze negatieve aandacht; het bedrijf staat juist erg op zijn groene imago.
Op zijn website (www.google.com/corporate/green) onderstreept het bedrijf immers hoe groen het hoofdkwartier is,

de natuurkundige bleek overigens wel wat aan te merken,
maar het zette het probleem van de energie die nodig is voor
datacentra wel voor het eerst op de kaart. Google neemt stappen om haar grote datacentra, die veel elektriciteit verbruiken,
duurzamer te maken. Door bijvoorbeeld de warmte die deze
servers produceren om te zetten in stadsverwarming of door
een deel van de energieconsumptie uit duurzame bronnen te
betrekken, door het plaatsen van zonnepanelen bijvoorbeeld.
Toch zijn het datacentra en aanbieders van online opslag die
bijvoorbeeld door CO 2 -compensatie een aantrekkelijk alternatief bieden voor bedrijven die zoeken naar een groene en duurzame oplossing. Bedrijven die een groene stap willen zetten,
kunnen daarnaast ook bewust overstappen op groene stroom,
die wordt opgewekt uit onuitputtelijke energiebronnen zoals
zonne-energie, windenergie of biomassa.
We mogen de komende jaren nog veel initiatieven verwachten
waarmee de makers van computerapparatuur, de aanbieders
van online diensten en zelfs de elektriciteitsbedrijven een
duurzaam en milieubewust computergebruik mogelijk maken. Dat wil echter niet zeggen dat we gerust kunnen afwachten tot anderen met een oplossing komen. Erfgoedinstellingen kunnen zelf veel acties ondernemen om hun carbon
footprint te verkleinen. Bij het inkopen van apparatuur en het
aanbesteden van online diensten kunnen zij eisen op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid mee laten
wegen. Hierdoor worden de leveranciers ook gedwongen ver-

waar zelfs een kudde geiten wordt ingezet om een dieselslur-

der te innoveren en meer milieuvriendelijke alternatieven aan
te bieden. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat de

pende grasmaaier overbodig te maken. Op de berekening van

computer niet ten koste van het milieu gaat.

Jeroen van der Vliet is als senior rnedewerker verbonden aan de sticbting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), bet nationaal kenniscentrum voor CO
Iin Feet cultureel
erfgoed. Zie:
Sic: www.green
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vertelcultuur I Ans Van de Cotte'

De toekomst van de
vertelcultuur in
Vlaanderen
--> Een verhaal met een happy end?

Begin

2009 startte Van Stoel tot Stoel vzw het onderzoek Vlaanderen vertelt: onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en

de wenselijkheid van een expertisecentrum voor vertelcultuur
in het kader van de ontsluiting van het orale erfgoed in Vlaanderen.

Ondertussen is het onderzoek afgerond en werd er in juni een
reflectiedag georganiseerd. De resultaten werden gebundeld in
het eindrapport De vertelcultuur in Vlaanderen: een verhaal
met een einde of het begin van een nieuw verhaal?'
Tot op heden bestond weinig of geen systematisch onderzoek
naar het Vlaamse vertellandschap vanuit erfgoed(beleids)perspectief. Vlaanderen heeft nochtans een rijke verteltraditie en
herbergt een schat aan verhalen. Verschillende onderzoekers
verzamelden er al heel wat en legden die vast, denken we
daarbij bijvoorbeeld aan de Vlaamse volksverhalenbank, een
initiatief van em. prof. dr. Stefaan Top. 3 De vrijwilligersorgani-

Kinderen luisteren geboeid naar een vertelster op de Gentse
Feesten. Bron: Van Stoel tot Stoel

satie Van Stoel tot Stoel vzw stimuleerde de voorbije jaren de
vertelkunst door middel van een vormingsaanbod en via de
ondersteuning van vertellers en organisatoren van vertelacti-

en de behoeften van de `vertelsector? Is er in Vlaanderen nood

viteiten. De organisatie stelt vast dat er de laatste jaren steeds
meer vraag naar vertellers is en dat ook de nood aan adviesver-

aan een expertisecentrum voor vertelcultuur? Is zo'n expertisecentrum haalbaar?

lening en expertise toeneemt. Van Stoel tot Stoel vzw maakt
in het kader van het Decreet op de amateurkunsten van 22 december 2000 deel uit van de koepel Opendoek vzw, Amateur-

Om een zo genuanceerd en volledig mogelijk antwoord to bieden op deze en andere onderzoeksvragen werden verschillende onderzoeksmethodes gecombineerd. De nodige informatie

theater Vlaanderen. 4 De vertelkunst wordt dus tot hiertoe beIeidsmatig vooral als amateurkunst beschouwd. Vertelcultuur

verzamelden we via deskresearch, interviews en schriftelijke

omvat echter meer dan 'de kunst van het vertellen'.

bevragingen. De respondenten waren vertellers, organisato-

Het onderzoek Vlaanderen vertelt werd tussen oktober 2008

ren van vertelactiviteiten en actoren met zicht op de vertelsec-

en september

tor. Elk van deze respondenten kon de moeilijkheden waarmee
hij geconfronteerd werd, zijn behoeften en wensen kenbaar

2009

uitgevoerd als een ontwikkelingsgericht

erfgoedproject. Een aantal pertinente vragen vormden het uitgangspunt, zoals:Wie zal in de toekomst verhalen blijven vast-

maken. Daarnaast konden zij suggesties doen met betrekking

leggen en optekenen op een wetenschappelijk verantwoorde

tot de kerntaken van een mogelijk expertisecentrum voor ver-

manier? Wie zorgt voor voldoende verteistof? Hoe bereik je

telcultuur.

met vertellen een zo groot en divers mogelijk publiek? Hoe

Op 13 juni

zorg je ervoor dat mensen blijven vertellen? Wat zijn de noden

boven een eerste reflectiedag over vertelcultuur, die eveneens

2009

organiseerde Van Stoel tot Stoel vzw daaren-

beschouwd werd als een onderdeel van het onderzoek. De opzet van deze studiedag was meerledig: de vertelsector en alle
geInteresseerden inlichten over de voorlopige resultaten van
het onderzoek, het debat openen, de verder reflectie over de
toekomst van de vertelcultuur starten en beleidsaanbevelingen formuleren, samen met een panel van experts uit de erfgoedsector, waarnemers van de vertelsector en het aanwezige
publiek. 5

Een betere zichtbaarheid zou daarenboven ook voor een
imagocorrectie kunnen zorgen: nu wordt vertellen immers
nog te vaak geassocieerd met `stoffigheid' of bestempeld als
lets voor kinderen', of als 'een gebeurtenis aan de haard'.
Vertellers vinden daarenboven dat er meer vertelactiviteiten
zouden moeten ingericht worden of dat organisaties op zijn
minst meer daartoe gestimuleerd zouden moeten worden.

EEN GESTRUCTUREERDE OPLEIDING
Een van de eerste vaststellingen die gedaan werden, was het
feit dat er geen officieel statuut van `verteller' bestaat. De
structuren waarbinnen en de benamingen waaronder vertellers vandaag in Vlaanderen werken zijn zeer divers. Sommigen
ressorteren onder een vzw, veelal omwille van organisatorische of financiele redenen. Anderen zijn zelfstandigen (in bijberoep), werken onder het kunstenaarsstatuut, zijn verbonden aan een feitelijke vereniging of noemen zichzelf
`vrijwilliger', `professioneel-' of `amateurverteller' of `gelegenheidskunstenaar'. 6 Dit alles zorgt bij veel vertellers voor verwarring en onzekerheid op administratief, juridisch en financieel vlak.
Het ontbreken van een duidelijk omlijnd statuut voor de verteller hangt ook samen met het feit dat er in Vlaanderen geen
gestructureerde opleiding `vertellen' bestaat. Hoewel sommige vertellers leven van de vertelkunst, wordt vertellen als (be-

Tejaterfestival Spots op West maakte in juli
voor vertelsessies.
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

2009

ook ruimte vrij

roeps)activiteit niet ofhcieel erkend door een instelling of via
een uitgereikt diploma.
Vertellers en organisatoren van vertelactiviteiten geven dan
ook aan dat er nood is aan meer professionalisering: er worden
wel cursussen, workshops en vertelopleidingen aangeboden,
maar dit aanbod is erg versnipperd en blijft eerder beperkt.
Een opleiding aan een erkend instituut of als onderdeel van
een al dan niet reeds bestaande opleiding zou volgens de respondenten alvast een stap in de goede richting kunnen zijn.
Daarnaast zou zo'n opleiding vertellers kunnen begeleiden in
het leren (her)schrijven en bewerken van verhalen, in de omkadering van de vertelact en in verzorging van de context van het
verhaa I.

MEER ZICHTBAARHEID
Vertellers zelf gaven in de bevraging aan dat ze steeds meer
aanvragen krijgen om te komen vertellen. Toch vinden heel

REGISTRATIE, ARCHIVERING EN ONTSLUITEN VAN
VERHALEN EN VERTELACTIVITEITEN
Hoewel er veel inspiratie en vertelstof is, bestaat er toch een
nood aan een centrale databank of een archief met verhalen
en verhaalstof. Bestaande verhalenbanken zijn nog niet bij iedereen gekend en ook niet altijd even gebruiksvriendelijk. Vertellers geven aan dat het hen heel wat werk zou besparen indien zij verhalen snel, makkelijk en vrij zouden kunnen
opzoeken: op thema bijvoorbeeld, of op een trefwoord, een regio, een genre, een bepaalde periode ...
Daarnaast vinden vertellers het belangrijk dat de verhalen die
zij vertellen worden opgetekend voor de toekomst en dat verhalen van vroeger worden doorverteld, opdat ze zouden blijyen leven'.

EEN CENTRAAL AANSPREEKPUNT

wat actoren binnen de vertelsector dat het nog een stuk beter
kan. Heel wat vertellers en de vertelcultuur an sick zijn op dit
moment nog (te) onzichtbaar voor de buitenwereld. Vertelac-

Vertellers en organisatoren hebben soms heel wat praktische

tiviteiten worden onvoldoende gepromoot. Een goede promo-

informatie kan verschaffen over o.m. statuut, subsidieaanvra-

tie zou de zichtbaarheid van de vertelcultuur ten goede komen
en het doelpubliek sterk kunnen verbreden.

voor bevoegde instanties. Bovendien zou dit `aanspreekpunt'

vragen maar weten niet altijd waar ze daarmee naartoe kunnen. Vertellers hebben nood aan een aanspreekpunt dat hen
gen e.d. of dat op zijn minst kan doorverwijzen naar de daar-

beslissingen van overheidswege moeten `vertalen' naar de vertelsector. Organisatoren zoeken eerder ondersteuning bij de
inrichting van hun vertelactiviteiten: bij het zoeken naar vertellers, bij de aanpak, contactgegevens van en informatieuitwisseling met andere organisatoren Een expertisecentrum

Volgens de respondenten is er op dit moment nog te veel onduidelijkheid met betrekking tot de beleidsvisie op vertelcultuur. Er zijn veel opportuniteiten maar vertelcultuur bevindt
zich in een schemerzone, die nog niet volledig is ingekleurd.
Blijft men in de toekomst alleen inzetten op vertelkunst of
neemt men de bredere benadering van vertelcultuur binnen

bijvoorbeeld zou hier soelaas kunnen bieden en zou bij uitbreiding ook een aanspreekpunt kunnen zijn voor de pers.

de maatschappij mee als onderwerp van studie?

WENSELIJKHEID EN HAALBAARHEID

HOE MOET HET NU VERDER?

Naast een inventarisatie van hun wensen en behoeften, vroegen we de respondenten ook naar hun mening omtrent de
wenselijkheid en de haalbaarheid van een expertisecentrum
voor vertelcultuur. 74 % van de vertellers vind een expertisecentrum voor vertelcultuur `wenselijk tot zeer wenselijk'. Bij de
organisatoren en andere actoren is dat respectievelijk 6o % en
67 %.
Waar het merendeel van de respondenten het eens is over de
wenselijkheid van een expertisecentrum voor vertelcultuur,
zijn de meningen over de haalbaarheid ervan meer verdeeld.
De haalbaarheid van een expertisecentrum hangt volgens de
respondenten of van een aantal factoren: voldoende financiele
middelen en de steun van de verschillende overheden zijn belangrijk om de slaagkansen van een expertisecentrum te vergroten. Daarnaast veronderstelt een expertisecentrum een
duidelijke visie, een strategisch plan en een slagkrachtig beleid. Daarbij horen onder meer een analyse van het veld, het
bepalen van prioriteiten en het op een strategische manier

Het onderzoek Vlaanderen vertelt brengt voor het eerst de noden en de behoeften van het vertelveld in kaart. Cruciaal hierbij is de vraag binnen welke decretale omgeving een structuur
kan opgezet worden om op een efficiente en adequate manier
antwoorden te formuleren op de noden en behoeften die in
het onderzoek naar voren kwamen. Hierbij kunnen verdere
discussies, bijkomende trajecten en onderzoeken of de aangekondigde beleidsinitiatieven van de Vlaamse Gemeenschap
(en van UNESCO) rond immaterieel cultureel erfgoed de volgende jaren misschien antwoorden of oplossingen aanreiken.
Bovendien moeten de noden en de behoeften, beschreven in
dit rapport, verfijnd en afgetoetst worden bij relevante partners en beleidsverantwoordelijken. De voorzet in de vorm van
de eerder dit jaar afgeronde (eerste) onderzoeksfase levert een
bijdrage tot een veel breder debat, binnen en buiten het verhaal van het vertel(lers)veld.

omgaan met eventuele bedreigingen.

Ans Van de Cotte (°1977) is kunsthistorica en is rinds 7 september
juli
2

2009

2009

stafmedewerker bij FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Van januari

werkte zij als onderzoeker bij Van Stoel tot Stool vzw.

Gezien het korte tijdsbestek waarbinnen dit project gerealiseerd diende to worden, handelde dit onderzoek hoofdzakelijk over vertellen in de `traditionele' zin; het
gaat vooral over vertellingen voor een publiek dat (op al dan niet regelmatige basis) vertelactiviteiten bijwoont. Storytelling wordt daarnaast ook vaak toegepast in
het bedrijfsleven en in de sociale sector. Over de verschillende facetten van storytelling zie o.m. I. VANDEWHER, Storytelling. Verhalen vertellen kan iedereen. Leuven, Biblion Uitgeverij/Davidsfonds,
sier 24,

2009

en G. RUNJA, R. VAN DER JAGT, Storytelling. De kracht van verhalen in communicatie. Alphen aan den Rijn, Kluwer, Communicatiedos-

2004.

3 Zie: www.volksverhalenbank.be/index_nieuvv.htm . De volksverhalenbank is het resultaat van het project 'op verhaal komen' dat in

2002

startte aan de K.U. Leuven.

Momenteel zijn meer dan io.000 verhalen in de verhalenbank opgenomen.
4 Voor meer info over het Decreet op de amateurkunsten van

22

december

2000 zie:

vvww.cjsm.vlaanderen.be/amateurkunsteniclecreet.htm . Meer info over Open-

doek vzw www.opendoek-vzw.be .
5 Het panel bestond uit de volgende leden: Dr. Willem de Blecourt, historisch antropoloog on als onderzoeker verbonden aan het Huizinga Instituut voor cultuurgeschiedenis on het Meertens Instituut, Amsterdam; dr. Marc Jacobs, directeur van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw; Guy Tilkin, programmator van
het internationaal vertelfestival georganiseerd door landcomanderij Alden Biesen (Bilzen); em. prof dr. Stefaan Top, hoogleraar volkskunde aan de K.U. Leuven on
ondervoorzitter van Volkskunde Vlaanderen vzw; Ina Vandewijer, auteur van het book Storytelling, verhalen vertellen kan iedereen.
De transcriptie van het volledige panelgesprek is eveneens opgenomen in het eindrapport.
6 Het onderscheid dat de vertellers zelf waken tussen 'amateur-' en professionele verteller houdt goon waardeoordeel in op het vlak van kwaliteit, maar wordt eerder
uit economische overwegingen gemaakt. Een `professionele' verteller leeft van de vertelkunst, een amateurverteller doet dit uit liefhebberij.Tijdens dit onderzoek
word het onderscheid op basis van inkomsten gevolgd: we spreken van een professionele verteller als meer dan 6o % van de inkomsten afkomstig is van het vertellen of activiteiten die daarmee verbonden zijn, zoals het geven van vertelopleidingen).

feest! I Katrijn D'hamersi

FEESTEN ZIJN VAN ALLE TIJDEN EN GEMEENSCHAPPEN. DAT IS EEN EERSTE VASTSTELLING UIT DE ARTIKELS OVER FEESTBELEVING BIJ
GRIEKEN, RUSSEN EN TURKEN. BOVENDIEN HEBBEN DEZE GEMEENSCHAPPEN MET ELKAAR GEMEEN DAT IEDER VAN HEN RITUELEN
BELEEFT IN VERBAND MET HET AFSLUITEN VAN EEN OUDE PERIODE EN DE OVERGANG NAAR EEN NIEUWE. DE EINDEJAARSPERIODE GAF BIJ
ELKE BESCHREVEN GEMEENSCHAP AANLEIDING TOT VIEREN: DE KERST- EN NIEUWJAARSBEDELTAFERELEN IN GRIEKENLAND, HET RUSSISCHE KERSTFEEST MET DEDOESKA MOROZ EN SNEGOEROTCHKA, DE EINDEJAARSSFEER IN TURKIJE ZIJN SLECHTS VOORBEELDEN. HEEL WAT
RITUELEN DIE DE OVERGANG MARKEREN VAN EEN OUDE NAAR EEN NIEUWE PERIODE HEBBEN TE MAKEN MET VERANDERINGEN IN DE
NATUUR: HET RITUEEL VAN DE ZWALUW UIT GRIEKENLAND EN HET FEEST VAN NEWROZ SPREKEN VOOR ZICH. INTERCULTURELE VERGELIJKINGEN LEVEREN OOK HEEL WAT GELIJKENISSEN OP: DENK AAN DE BEDELRITUELEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR IN HET GRIEKSE DORP
PALAIOCHORI EN HET NIEUWJAARSZINGEN IN VLAANDEREN. DAT FEESTEN EN HUN RITUELEN EVOLUEERDEN MET DE TIJD WORDT DOOR
ALLE ARTIKELS BEAAMD: HET GRIEKSE RITUEEL VAN KLIDONAS WORDT NOG SLECHTS TOEGEPAST BIJ VOORSPELLINGEN VOOR ONGETROUWDE MEISJES, DE MIGRATIE NAAR BELGIE OVERLEEFDE HET ZELFS NIET. GOED OM WETEN IS OOK DAT VELE FEESTEN OVERLEVEN
DANKZIJ DE BEWUSTE INTERVENTIES EN INSPANNINGEN VAN CULTURELE ORGANISATIES ZOALS DE ENSCENERING VAN HET VERHAAL VAN
DEDOESKA MOROZ AANTOONT.VEEL LEESPLEZIER MET DE ARTIKELS OVER TURKSE, GRIEKSE EN RUSSISCHE FEESTRITUELEN.

Noel ba ba iIe yen i
yilin kutlu olsunl
---> De beleving van de eindejaarsperiode door Turkse (islamitische)
gemeenschappen
Voor een land als Turkije, dat onder haar bevolking meer dan
90 % moslims telt, is het misschien wel opmerkelijk dat de
sfeer van de kerstperiode niet onopgemerkt voorbijgaat. In
Turkije, met Istanbul als motor, behoren versierde bomen, nepsneeuw, geschenken onder de bomen, Jingle bells-tunes, gevulde kalkoenen, kerstmannen ... tegenwoordig eveneens tot
het vieren van de eindejaarsperiode. In dit artikel bekijken we
of er overeenkomsten zijn in het beleven van de eindejaarsperiode door mensen met Turkse roots, in Turkije en in Vlaanderen. Welke rol speelt Kerstmis? Wordt Kerstmis omarmd of
worden feestelementen eerder afgewezen? En wat met het
westers Nieuwjaar? Is dat een big thing in Turkije, net zoals op
zoveel plaatsen op de wereld? Is Kerstmis in Turkije iets anders
dan Nieuwjaar of wordt het geheel als geIntegreerd beleefd?
Ten slotte werpen we nog een blik op rituelen bij Turkse islamitische gemeenschappen die de overgang van een einde naar
een nieuw begin markeren.

Kinderen van een basisschool in Istanbul krijgen bezoek van de
kerstman.
www.kmpilkogretim.k72.tr/

Voor een groot deel van de Belgische bevolking vormen Kerst-

klaarde een Turkse of Marokkaanse achtergrond te hebben.

mis en Nieuwjaar belangrijke rituelen op het jaar. 3 Uit een onderzoek uit 2003 over feestbeleving in een interculturele con-

Hoofdzakelijk ging het over jongeren tussen 12 en 25 jaar, aangevuld met volwassenen van diverse Ieeftijden. Het meevieren

text blijkt dat slechts 18 % en 44 % van de respondenten een

van Nieuwjaar door deze groep bleek populairder dan het

gelijkaardig belang hechten aan deze momenten. 4 Dat lijkt

meevieren van Kerstmis. Opvallend was daarbij dat Kerstmis

weinig, maar dat is het wellicht niet als die deelnemers even in

in hun perceptie voor een groot deel werd vereenzelvigd met

detail worden bekeken. 87 % van hen beschikte naar eigen zeg-

een louter religieus (christelijk) feest. Aansluitend was op te

gen over een islamitische affiniteit en een meerderheid ver-

merken dat respondenten met een christelijke achtergrond

eerder iets deden met Kerstmis dan degenen met een islamitische achtergrond. De meest populaire feesten voor de respondenten met een islamitische achtergrond waren het Suikerfeest en het Offerfeest 5 (tel kens minstens 4/5).
Dit onderzoek deelt overigens met andere onderzoeken 6 enkele meer globale tendensen: het desacraliseren van bepaalde
elementen en bricoleren van feestaspecten tot een nieuw dynamisch geheel en de discrepantie tussen jongeren en ouderen wat betreft de overna me of aversie ten opzichte van fees-

discussieerd, bij Sinterklaas zo goed als helemaal niet. De
kerstperiode vond men meestal wel gezellig, maar dan ging
men uit van de sfeer die gecreeerd werd in de winkelstraten.
Dat de invloed van de publieke ruimte en de media bier sterk
spelen, blijkt onder andere uit het feit dat de allochtone jongeren Kerstmis eerder associeerden met de Kerstman (77 %) dan
met Jezus Christus (67 %). Om te concluderen of er ook ver-

telementen.

schillen zouden zijn tussen jongeren met Marokkaanse of
Turkse achtergrond zou verder intercultureel onderzoek nodig
zijn. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de eindejaarsperiode

RELIGIE ALS BESLISSENDE FACTOR

voor de jongeren eerder een toeleven was naar Nieuwjaar, getuige het geschenkenverkeer tussen jongeren zelf in deze peri-

Een eerste vaststelling uit het onderzoek over feestbeleving in
een interculturele context uit 2003 was dat in Vlaanderen Sinterklaas (62 %) meer werd gevierd dan Kerstmis (31 %). Het hogere aandeel van Sinterklaas is niet meer of minder te verklaren door de invloed van de school, die het feest van Sinterklaas

ode, vooral tussen zussen en broers, of tussen vrienden en
vriendinnen. De ouders zijn hier nagenoeg niet bij betrokken.
Volwassenen geven eerder geschenken bij eigen religieuze
feesten zoals het Suikerfeest. Dan krijgen kinderen vaak geld,
nieuwe kleren en uiteraard veel lekkers. Ondertussen profi-

voor de allochtone (islamitische) jongeren expliciet in een
niet-private ruimte plaatst. Slechts 1 op io van de ondervraagde jongeren had immers thuis iets gedaan met Sinterklaas.
Met andere woorden, Sinterklaas werd vooral gevierd op

teert men, vanuit verenigingsverband, ook van andere gelegenheden om kinderen in de schijnwerpers te zetten. Dat kan
ook bij het Offerfeest zijn of bij het Turks Kinderfeest. 7

school (go %). Het ging hier vooral om jongeren met een islamitische affiniteit.
Dat niet enkel religie maar ook de etnisch-culturele sfeer een
rol speelde, bleek uit groepsgesprekken met volwassenen die
een andere etnisch-culturele achtergrond (Peruviaans, Chinees ...) hadden dan Marokkaans of Turks, of een andere religieuze affiniteit dan islamitisch (christelijk, vrijzinnig ...). Ook bij
deze gezinnen kwam Sinterklaas doorgaans niet thuis omdat
hij niet uit de eigen religieuze dan wel culturele sfeer kwam.
Een uitzondering in het onderzoek uit 2003 vormden de Assyrische christenen waarvan een aantal toch geneigd waren om
Sinterklaas in de thuiscontext te vieren. De zeldzame gezinnen

Het ziet ernaar uit dat deze evolutie zich de laatste jaren niet
terugtrekt maar eerder doorzet, zij het met schijnbaar iets
meer enthousiasme in Turkije dan bij Turken in Vlaanderen.
Om op zoek te gaan naar verdere verklaringen — zoals de mogelijke invloed van een dominante cultuur, een mogelijke
drang om bij westerse tradities aan te sluiten, of effecten van
globalisering — zou een vergelijkend onderzoek nuttig zijn.

KERSTMIS EN NIEUWJAAR VIEREN IN TURKIJE
Gaan dezelfde conclusies, namelijk dat Nieuwjaar populairder
is dan Kerstmis en de Kerstman populairder is dan Sinterklaas
ook op voor Turkije? Immers, een van de legenden omtrent Sinterklaas verwijst toch naar Turkije, naar Myra (het huidige

waar Sinterklaas dan toch thuis kwam in (islamitische gezinnen), deden dit naar eigen zeggen vooral omwille van het plezier voor de kinderen. Gezinnen met een islamitische affiniteit
wezen Sinterklaas dus of omwille van de religieuze connotatie
die dit voor hen had.
De vaststelling dat het sinterklaasfeest geen voet aan huis
krijgt bij islamitische gezinnen is grotendeels dezelfde als bij
het kerstfeest, al I ijkt de Kerstman meer voet in huis te krijgen
dan Sinterklaas. Enkele elementen vallen hier op. Ten eerste
speelde de school hier een minder grote rol dan bij Sinterklaas.
De publieke ruimte, winkelstraten, des te meer waardoor de
toe-eigening van enkele elementen misschien spontaner verliep. Niet alle elementen van Kerstmis werden immers als religieus beschouwd. Vandaar ook de opvallende conclusie dat
gezinnen, waar in de kerstperiode toch versiering in huis werd
aangebracht, dit eerder deden in de vorm van feestelementen
die men als onschuldig definieerde: wel een kerstboom maar
zeker geen kerststal. Over kerstelementen kon nog worden ge-

De kerstman is al helemaal geen opvallende verschijning meer in
Istanbul. Bron: www.flickr.com/photos/materialboy/

Demre) waar de heilige Nicolaas bisschop zou zijn geweest?

de toeloop naar oudejaar. De laatste jaren zelfs pronkt de

Door verscheidene respondenten uit het onderzoek uit 2003
werd met veel trots op deze Turkse link voor Sinterklaas gewezen. Zou er dan in Turkije een gedragenheid zijn voor een fi-

kerstboom al vroeg in december. Deze trend wordt ondersteund door het Turkse militaire apparaat dat de overname
van deze elementen als hulpmiddelen ziet in het bewaken of
bewerkstelligen van de moderniteit. Het is dan ook gewoon

guur als Sinterklaas? Of wordt deze figuur ontdaan van zijn
christelijke gestalte om als een variant door het leven te gaan?
Maar vooral, wat komt deze associatie doen bij een verhaal
over Kerstmis?
In Turkije is er iets eigenaardigs aan de hand. Waar andere naties, die voornamelijk moslims herbergen, het islamitische
Nieuwjaar vieren als start van een nieuw jaar 8, is Turkije sinds

om bij militaire kazernes versierde bomen te zien in december')
Opvallend in de grotere Turkse steden is de aanwezigheid van
de Kerstman die eerder naar het eindejaar toe dan tijdens
Kerstmis zijn opwachting maakt, vooral in commerciele circuits zoals winkelketens waar hij snoep uitdeeit aan kinderen.

een dertigtal jaren supporter geworden van het vieren van
Nieuwjaar zoals haar Europese buren. 9 Dat daarbij kerstele-

In dezelfde periode wisselen Turkse bewoners ook geschenken
met mekaar uit. Vanuit religieuze hoek is de verschijning van
kerstelementen, maar evenzeer het vieren van westers Nieuw-

menten een belangrijke rol spelen, is dan ook niet verwonderlijk. Kerst en Nieuwjaar Iijken zelfs eerder thuis te horen in het

jaar, erg omstreden. In 1996 nog ontstond een controverse
toen toenmalig premier Erbakan een nieuwjaarsvakantie van

vieren van het eindejaar dan dat ze als afzonderlijke feesten
worden beschouwd. In Turkije zou men dan ook eerder aan-

vijf dagen wou invoeren." Pro-islamitische partijen waren verbolgen over deze plannen en vonden het maar niets dat steeds
meer Turken `christelijk Nieuwjaar' vierden, een kerstboom in

nemen dat Kerstmis zich afspeelt van 31 december op 1 januari
en niet op 25 december. Men viert de overgang in clubs, op
pleinen of simpelweg thuis met een gevulde kalkoen. En kinderen krijgen geschenken.
Vooral de grote steden spelen een rol in het omarmen van
feestelementen uit de westerse eindejaarsperiode zoals kerstversiering en geschenken. Kerstversiering in de vorm van
kerstbomen, Iichtjes en slingers verschijnen dan ook eerder in

huis namen, hun kinderen geschenken gaven en zelfs kalkoen
op het menu zetten.' Dertien jaar later is het echter duidelijk
geworden dat de opmars van de consumptiemaatschappij een
verdere boost heeft gegeven om westerse feesten en commercie te promoten. Jingle bells schalt nu ook in Turkije door de
grote winkeistraten waarin kerstmannen paraderen.
Met andere woorden: Kerstmis is aanwezig in Turkije, zij het in

Het beeld van de heilige Nicolaas dat in 2000 op een van de centrale pleinen in Demre (Myra) werd geplaatst, moest in 2005 plaats ruimen
voor een nieuw beeld van een westerse kerstman. Na protest was het compromis in 2008 een standbeeld van een eerder Turks uitziende figuur
die visueel werd geassocieerd met kinderen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
http://Ih5.ggpht.com/
www.internethabercom/
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de aanwezigheid van de Kerstman. Organisatoren van eindejaarsfeesten claimen daarbij expliciet niet op christelijke achtergronden in te willen gaan. Voor hen is dit een wereldlijk

een kopie van een Coca-Colaversie van de Kerstman. Maar eerder valt misschien te denken aan de economische belangen
om deze figuur te promoten. Toerisme en handelszaken zouden er goed bij varen. Zodoende zie je dus vaak in de einde-

gebeuren.

jaarsperiode in de winkelstraten

de aanloop naar eindejaar en onder de vorm van versiering en

een kerstman paraderen. En
met de aandacht voor de
Kerstman en gebruiken

SINT-NICOLAAS = NOEL BABA
Wat de Kerstman uiteindelijk met de heilige Nicolaas heeft te
maken in Turkije, en hoe een Turkse regio claimt de bakermat
te zijn van de Kerstman (of Noel Baba in het Turks), mag blijken

als geschenken schrijft

uit volgende gebeurtenissen.
Het stadje Demre (het antieke Myra) claimt 'de geboorteplaats
van de Kerstman'te zijn. Opvallend echter is dat Demre wordt

globale tendens.

men zich in in een meer

geassocieerd met de verblijfplaats van Sint-Nicolaas, de bisschop die achter een van de legendes van Sinterklaas schuilt.
Toch wordt in Demre niet de klemtoon gelegd op de link tussen de heilige Nicolaas en de Kerstman, maar koppelt men de
christelijke achtergrond van de figuur los om uiteindelijk uit te
monden bij de Kerstman. Het verhaal gaat zelfs zo ver dat op
een van de centrale pleinen er een afwisselingskoers van
standbeelden heeft plaatsgevonden. 13 In 2000 nog werd een
standbeeld van de heilige Nicolaas, geschonken door de Russische overheid, in het centrum van Demre geplaatst. In 2005
verving het stadsbestuur van Demre het Nicolaasbeeld door
een standbeeld van een wel erg Amerikaans uitziende kerstman.' 4 Na protest van onder andere Russische toeristen werd
er uiteindelijk een compromis gevonden: een wereldlijk uitziende kerstman staat nu te kijk op het centrale plein.

Burgmeester Suleyman Topcu toont met trots het officiele zegel
van de stad Demre waarop een kerstman prijkt.
Bran: www.turkishclass.com

De brug tussen beide figuren lijkt erin te bestaan dat men de
focus heeft gelegd op het element van kindervriend. De Turkse
beeldhouwers argumenteerden hun keuze om het beeld `meer

DE GEDEELDE NOEMER BIJ TURKEN IN TURKIJE EN IN
VLAANDEREN

Turks' te maken (en dus minder verwant met de heilige Nicolaas), dat het beeld niet op de bisschop kon gelijken omdat de
Turken niet eerder dan de li e eeuw in Anatolie arriveerden. 15

Turken in Turkije en mensen met Turkse roots in Vlaanderen
Hetorspnklijbdvaeschopwr zen

delen dus de overname of aanpassing van kerstelementen,

naar de omgeving van de Nicolaaskerk. Het verhaal eindigt

voor zover ze ontdaan werden van een christelijke context

echter niet hier. In 2008 nog werd deze kerk, die tot dat jaar de

(tenminste in het geval men zichzelf als islamitisch beschouwt).' 7 De standbeelden in Demre spraken hier voor zich.
In Turkije lijkt alles een vaart sneller te gaan dan in Belgie. In

scene was van orthodoxe vieringen, omgevormd tot het Kerstmanmuseum. En op de officiele stadszegel van de stad Demre
prijkt ondertussen ook een kerstman en geen Sint-Nicolaas. 16

Turkije wordt de overname van kerstelementen schijnbaar enVremdgbutnis warbjmenzidsfgur

van Nicolaas nodig heeft, maar anderzijds het gebeuren voile-

thousiaster omarmd.
Waar beide groepen nog overeenkomen, is dat de eindejaars-

dig naar de eigen hand zet. Men weet wel dat het niet waar is,

periode met Kerstmis en Nieuwjaar als een geheel wordt be-

maar toch doet men alsof.
Dat men in Zuidwest-Turkije op zulke manier met de Kerstman

schouwd aan de hand van een nieuw samengesteld geheel:

dweept, heeft wellicht diverse redenen. Een eerste verklaring

enz. De eindejaarsperiode leent zich in Vlaanderen voor men-

van de lokale overheid is dat deze figuur veel toegankelijker

sen met een diverse etnisch-culturele achtergrond dus niet in

zou zijn, want door iedereen gekend (en moet dan ook ont-

de eerste plaats om feestrituelen klakkeloos over te nemen,

daan zijn van een christelijke geladenheid). De Kerstman ver-

maar om zich bepaalde elementen toe te eigenen of aan te

wijst visueel dan ook niet naar de heilige Nicolaas, maar lijkt

passen. De christelijke context laat men daarbij achterwege.

aanwezigheid van de Kerstman, kerstversiering, geschenken,

vakantiedagen op het einde van het jaar dat familieleden de

Ook het huis wordt opgesmukt: alles wordt gepoetst en soms
voorzien van nieuwe gordijnen of zelfs een nieuwe bankset. 2°
Het Suikerfeest markeert ook een grens: na een maand inten-

gelegenheid krijgen om tijd te maken voor elkaar en alternatieve bijeenkomsten te plannen, al dan niet via een nieuw jaar-

se beproeving vatten mensen het leven vol goede hoop aan.
Dit doen ze ook door bij het Suikerfeest mekaar een gezegend

lijks terugkerend ritueel.
Wat de groepen in Turkije en Vlaanderen nog delen, is dat kin-

en vreugdevol feest te wensen en goede voornemens te ma-

Controversiele stemmen over de toe-eigening van feestelementen zijn er in beide landen. In Vlaanderen betekenen de

deren en jongeren in beide samenlevingen het voortouw nemen om zich bepaalde feestelementen toe te eigenen. In
Vlaanderen zijn het bijvoorbeeld de jongeren die geschenken
uitwisselen. Volwassenen kijken eerder naar feesten uit de eigen religieuze sfeer om geschenken uit te wisselen of om in
sociaal en gezinsverband te vieren.
Kerstmis en Nieuwjaar zijn met andere woorden aan een flinke opmars bezig om in een aangepaste vorm gevierd te worden door mensen met een Turkse achtergrond, zij het in Turkije, zij het in Vlaanderen. Of de feesten verder een geheel
zullen vormen, en of de feesten verder ontdaan zullen worden
van hun religieuze aspecten, is wellicht een kwestie van tijd.
Dat deze periode een blijvend succes kan hebben, Iigt wellicht
aan de mogelijkheid van zulke feesten om mensen samen te
brengen. 65 % van de allochtone jongeren apprecieerde het
einde van december omwille van het feit met familie en vrienden samen te kunnen zijn.

RITUELEN

ken
Het Suikerfeest draagt dus veel elementen in zich die vergelijkbaar zijn met feesten als Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar
en zelfs Pasen:geschenken voor kinderen, gelukwensen en nadruk leggen op naastenliefde, een nieuw begin starten en
goede voornemens maken ... Net als het Suikerfeest staan ook
bij het Offerfeest geven en goed doen centraal. Daarom dat
het Offerfeest ook voorziet in delen van het offer of geld met
anderen.

EEN MENAGE A TROIS? DE KERSTMAN, SINTERKLAAS EN
NASREDDIN HOCA
Dat de Kerstman wordt omarmd door mensen met een Turkse
achtergrond, en dan vooral door de jongeren, is stilaan een feit.
En dat men de heilige Nicolaas in Turkije als een stok achter de
deur houdt om de regio te claimen als bakermat van de Kerstman al evenzeer, al legt men er niet de nadruk op als het ook
niet moet. De laatste jaren treden er echter zowel bij Turken in
de `diaspora' als in Turkije zelf opvallende combinaties op.
Nasreddin Hoca is de figuur van dienst.

Zijn er ook rituelen van de Turkse (of islamitische) gemeenschappen die zich lenen voor het beleven of vieren van een
overgang van oud naar nieuw? Opvallend is dat men dan weer
wel veel meer de nadruk legt op het religieuze karakter van de
feesten. Hierdoor kan het feest mogelijk veel meer gestructureerd verlopen voor een grote gemeenschap. Zo worden de regels van het Offer- en het Suikerfeest en de ramadan zo goed
mogelijk opgevolgd.' 8 Al wil dat niet zeggen dat er niets beweegt. Integendeel: recepten die deze rituelen begeleiden, ondergaan veranderingen, kennis van bereidingswijzen wordt
niet altijd doorgegeven, in plaats van mensen te bezoeken
wordt er uiteraard veel getelefoneerd
Het Suikerfeest en het Offerfeest zijn zowat de belangrijkste
religieuze feesten binnen het islamitische kalenderjaar. Ook
voor de Turkse gemeenschap in Turkije en in Vlaanderen. Vooral het Suikerfeest leent zich om symbolisch een periode van
opoffering en vasten of to sluiten en met nieuwe hoop en goede voornemens een nieuw begin te starten. Het Suikerfeest
sluit de ramadan 19 feestelijk of met een in Turkije vaak drie dagen durend feest, in Vlaanderen meestal herleid tot een dag,
met een feestelijke maaltijd en bezoeken. Kinderen krijgen lekkers, geld en nieuwe kleren. Dit feest leent zich bij uitstek om
kinderen te belonen. Met dit feest zullen mensen vaak hun
huizen ook feestelijk decoreren, zelfs met kerstballen en -stingers, al wil dat voor hen niets te maken hebben met Kerstmis.

Nasreddin Hoca wordt vaak afgebeeld op een ezel. Misschien
daarom onder andere dat jaarlijks in Schaarbeek (dat de ezel als
symbool heeft) ter gelegenheid van het sinterklaasfeest zowel de
Sint als de Hoca samen worden ontvangen op het stadhuis?
http://upload .'vvikimeclia.org/wikiptcliu/currirriur).5/

Nasreddin Hoca is een volksfiguur waarrond verhalen en anekdotes worden verteld, aanvankelijk vooral in Turkije. In de verhalen treedt de Hoca op als een geleerde die wijze lessen leert
op een spottende toon. In zijn verhalen schuilt een tijdloosheld en universaliteit. Naarmate generaties verstreken, werden verhalen aangepast of toegevoegd, de figuur verspreidde
zich ook naar andere regio's (Azie en Noord-Afrika), en gaf er

guur vaak op, vooral bij gelegenheden waar kinderen aanwezig zijn.Tijdens het Offerfeest dat de Turkse Unie van Belgie in
2008 organiseerde, deelde hij zelfs cadeautjes uit aan kinderen, terwijl het uitdelen van geschenken niet uitdrukkelijk tot
het pakket van verhalen behoort.Wel dat de Hoca in de verhalen vaak als een kindervriend wordt afgeschilderd, en zo is
weer een gelijkenis met Sinterklaas gelegd. 22

aanleiding tot het ontstaan van gelijkaardige figuren. Nasreddin Hoca is een zeer populaire figuur in Turkije. Maar hoewel
mensen de figuur en zijn imago kennen, kennen ze daarom
niet zijn verhalen.
In de diaspora wordt hij vooral op initiatief van Turkse organisaties' of een zeldzame keer, zoals in Schaarbeek, door de lokale overheid opgevoerd als brugfiguur en religieus tegengewicht voor Sinterklaas. Schaarbeek heeft er zelfs een jaarlijks
gebeuren van gemaakt: elk jaar worden zowel Sinterklaas als

•

Nasreddin Hoca ontvangen op het stadhuis.

De Kerstman en Nasreddin Hoca worden steeds vaker opgevoerd.
Degenen die houden van de sfeer die de Kerstman met zich
meebrengt, zien er geen graten in om ook de Hoca zijn beste
nieuwjaarswensen te laten overbrengen.
Bron: http://mizahhaber.blogspot.com

Dat de Hoca de laatste jaren ook wordt afgebeeld met de
Kerstman was wellicht een kwestie van tijd. Waar in de diaspora de nadruk wordt gelegd op overeenkomsten tussen Sinterklaas en de Hoca als kindervriend en van Turkse oorsprong,
lijkt de focus voor de Kerstman en de Hoca anders te worden
gelegd. Hoewel de uiterlijke kenmerken opvallend gedeeld
worden (enkel het hoofddeksel en de kleur van de mantel lijken soms te verschillen) heeft de Hoca hier verschillende gezichten. Enerzijds speelt hij in Turkije op blogs en in cartoons
zijn traditioneie rol als spottende figuur in verband met de
Kerstman en laakt hij de commercie. De spottende toon lijkt
hij te missen bij Sinterklaas omdat hij daar wordt aangestuurd
door (Turkse) organisaties of lokale overheden die een brug
willen slaan. Anderzijds worden de Hoca en de Kerstman ook
broederlijk naast mekaar voorgesteld.

Theatergroep Binfikir toerde in 2oo8 door Belgie met de
theatervoorstelling "Sinterklaas, Nasreddin Hoca en het meisje dat
niet lacht". Hun doel was om een brug te slaan tussen diverse
gemeenschappen door gebruik te maken van gedeelde waarden
zoals generositeit en kindvriendelijkheid.
www.binfikir.be

Dat Schaarbeek heel wat Turken herbergt, is hier niet vreemd
aan. De ezel als gemeenschappelijk symbool — symbool voor
Schaarbeek en favoriet vervoermiddel van de Hoca zal wel—

licht ook geholpen hebben. Turkse organisaties voeren de fi-

De vraag rest hoe de verdere overlevering percepties over de
Kerstman en de Hoca zal beInvloeden. Daar de Kerstman
steeds meer van zijn religieuze lading verliest, zou net een
aanleiding kunnen vormen om hem op te nemen in verhalen
van de Hoca. Het tegenovergestelde kan ook waar zijn: waarom zou de Hoca nieuwe elementen overnemen, zoals geschenkendrager, als dit het voorrecht zou blijven van de Kerstman?
In het Westen is de combinatie tussen Sinterklaas en de Hoca
al geconstrueerd. Benieuwd hoe de Kerstman en de Hoca het
in Turkije zullen doen.

ETEN EN RITUELEN IN TURKIJE
Tijdens de Week van de Smoak 2009 presenteerden enkele
Turkse culinaire deskundigen hun kunnen. Topchef Musa
Dagdeviren van restaurant pya uit Istanbul en historica
Ozge Samanci, waren twee van hen. We vroegen hen naar
hun kennis i.v.m.feestrituelen en eetcultuur.

Istanbul, maar ook andere grote steden, zijn de laatste dertig jaar steeds meer in de ban gekomen van de kerstsfeer
met kerstbomen en —verlichting, de Kerstman die scholen
en winkels bezoekt. Wordt dit ook op culinair niveau weerspiegeld?
Musa: Kerstmis zelf wordt niet als dusdanig gevierd, 31 december wel. In mijn restaurants is dit ook een speciale dag.
Naast wel vijftig verschillende gerechtjes, serveren we ook
gevulde kalkoen. Hoewel de gewoonte om dit op tafel te
zetten uit de christelijke traditie is overgenomen, verschilt
de vulling: geen gehakt, maar wel producten als kastanjes,
kweepeer, sinaasappel, rozijnen en pijnboompitten. Een
gerecht dat gepast is om in dezelfde periode te eten, maar
minder met een feest is verbonden, is arabai, een stevige
en gekruide soep uit Midden-Turkije waarin je gedroogde
deegstukjes sopt. Die eet men tijdens koude winteravonden en is uitermate geschikt om aan gasten voor te scho-

Musa Dagdeviren

telen. De traditie zegt bovendien at lachend dat de eerste
die zijn brood in de soep Iaat vallen, meteen ook de volgende is om soep te maken en iedereen te verwelkomen
in zijn of haar huis. Omdat de soep typisch is voor de winter, zou het me dan ook niet verbazen dat Turken in het
buitenland arabai als een sociaal bindmiddel zien om de
koude en donkere eindejaarsdagen door te komen.

Ozge: Bij een aantal bakkers uit Istanbul en in Izmir kan je
op 31 december nog een nude specialiteit kopen, een speciaal zoet brood met mastiek waarop'Gelukkig Nieuwjaar'
wordt geschreven. Wellicht is dit feestbrood een gebruik
dat de vele Grieken die in de 19e eeuw naar Istanbul migreerden, meebrachten. Het bereiden van een kalkoen
met Nieuwjaar is stilaan een traditie geworden, sinds de
jaren 195o wordt dit in de grote steden bereid. 31 december is een belangrijk moment in de steden, maar niet het
belangrijkste want dat zijn het Suikerfeest en het Offerfeest. Tijdens de Ottomaanse periode was Nevruziyye op
21 maart eigenlijk het nieuwjaarsfeest. De Ottomaanse
paleiskeuken was op deze dag goed gespijsd van speciale
gerechten zoals de nevruz macunu, (nu beter gekend als
mesir macunu), een zoete pasta die voor de sultan en zijn
gevolg werd klaargemaakt. Lokaal wordt dit her en der
nog gevierd, onder andere in de westelijke provincie MaOzge Samanci

nisa en bij een aantal Alevitische families.

Belden gaat u op zoek naar vergeten en verscholen smaken
en gerechten. Op deze manier wordt de culinaire rijkdom
vanuit een hedendaagse en historische context onderzocht. Komt de variatie uit de diverse streken ook tot uiting
in de voeding bij het Suiker- of Offerfeest, die toch gedeelde
islamitische feesten zijn?

Musa: Het is inderdaad zo dat de diverse streken een zeer
rijke en onderscheiden eetcultuur hebben. Deze variatie
wordt eigenlijk nog maar mondjesmaat onderzocht.
Daartoe probeer ik een kleine bijdrage te leveren door gerechten die ik tijdens mijn reizen heb ontdekt op het
menu te zetten. Een van die gerechten die wij op de tweede dag van het Suikerfeest serveren — op de eerste dag is
het restaurant gesloten — is bayrarn corbasi, een zoete

smaakvarianten verder verspreidt Hnewel het nudste recept teruggaat tot de 18 e eeuw, vermelden oudere bronnen uit de 12 e eeuw reeds het woord baklava. Zo weten we
uit de uitgaven bij een imaret (een publieke keuken met
.

voedselbedeling) dat de ingredienten ervan werden vermeld. Een van de bijzondere gebruiken voor het nuttigen
van baklava was een voorrecht voor de janitsaren (het eli-

soep uit de streek van Konya, met ingredienten als droge
abrikozen, droge vijgen, rozijnen en tarwe. Door deze ge-

tekorps): elke 15e dag van de ramadan wanneer ze baklava
nuttigden, communiceerden ze symbolisch dat ze tevreden waren met de sultan. De baklava kon dus maar beter

rechten te doen heropleven, hoop ik dat de mensen ook

lekker zijn.

trots zijn op de culinaire rijkdom van alle regio's.

Ozge: Die verscheidenheid is er zeker. Uit Konya komt bijvoorbeeld een lokaal gerecht, ekmek salmasi, sneden oud

Voeding en rituelen hebben altijd al een goed huwelijk gevormd. Bij welke belangrijke rituelen in Turkije hebben gerechten nog een bijzondere betekenis?

brood die gebakken worden in jus en boter en waarop
stukjes vlees warden gelegd, vaak aangevuld met ajuin en
peper. En de regio van Izmir is gespecialiseerd in gerdan
molasi, een zoet gerecht dat Iamsnek als hoofdingredient

Ozge: Zowat alle rituelen gaan gepaard met speciale gerechten waarvan de bereiding en ingredienten worden

basis van gezouten vlees dat speciaal wordt bereid voor

aangepast naargelang de streek. Gerechten worden soms
losgekoppeld van hun historische connectie met een feest
en worden dagdagelijkse producten. Toch zijn er ook nog
gerechten die bij bepaalde feesten opduiken. Apure, als

het Offerfeest, is gekend in gans Turkije.
Wanneer je gebruiken binnen het Suikerfeest tegen een

naam van het feest en een bijhorend dessert (van granen,
droge vruchten als rozijnen, abrikozen, vijgen, suiker, kik-

historisch Iicht houdt, zie je een evolutie. Het zoete is gebleven. Waar tijdens de Ottomaanse periode gasten vooral werden ontvangen met lokum en sherbet, is chocolade

kererwten, kaneel ...) neemt een opvallende plaats in feestelijk Turkije in. Oorspronkelijk werd dit dessert door de

heeft. Vaak zijn lokaal ontwikkelde specialiteiten nu veel
ruimer verspreid. Kavurma bijvoorbeeld, een gerecht op

tegenwoordig enorm populair. Chocolade deed aanvankeIijk zijn intrede op het einde van de 19e eeuw en genoot als
exotisch product van veel nieuwsgierigheid. In de steden
kan men dit nu wel overal verkrijgen, maar voor meer afgelegen gebieden is chocolade een speciaal product en
daarom ook passend om op een belangrijke feestdag aan
te bieden. Dat men daarbij meestal kiest voor chocolade
van Turkse productie is niet vreemd: Turken hebben immers een voorkeur voor erg zoete chocolade en pistache-

sjiitische strekking bereid, die momenteel in Turkije in de
minderheid is. Het Ottomaanse hof koos echter om verder
op te gaan in de soennitische zijde van de islam maar nam
wel dit dessert over. Vanuit de paleiskeuken werd dit dessert zelfs een traditie in huidigTurkije.
Een ander voorbeeld uit de religieuze sfeer is de geboortedag van de Profeet: dan eet en deelt men helva (gemaakt
van bloem of griesmeel met boter, sulker en melk) en lok-

mabeignets uit aan buren en verwanten.

vulling. Sommige families of ouderen uit Istanbul houden
ook nog vast aan het nuttigen van een (munt)likeur tijdens het Suikerfeest.
Baklava heeft altijd al een speciale rol gespeeld bij het Suikerfeest. Hoewel je dit het hele jaar door kunt verkrijgen,
wordt er vooral tijdens het Suikerfeest extra zorg besteed
aan diverse varianten en bereidingen. Baklava is al van
oudsher verspreid in de Turkse regio's en ver daarbuiten.
Charles Perry, een Amerikaanse onderzoeker, vermoedt, in
tegenstelling tot degenen die beweren dat baklava Byzantijnse roots heeft, dat de basis van het gerecht afkomstig
is uit Centraal-Azie. Via handelscontacten werd het deeg
(yufka) en de toevoeging van honing en noten at vanaf de
li e

eeuw geIntroduceerd in de Ottomaanse paleiskeuken.

Het is vanuit deze keuken dat de baklava zich in diverse
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Katrijn D'hamers is sinds 2008 stafmedevverkster diversiteit bij FARO.Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.Voordien bekleedde ze dezelfde functie bij het
Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw.
2

Gelukkig Nieuwjaar met de Kerstman.

3 tiit een onderzoek over feestbeleving in de Turnhoutse regio uit 2005 van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw verklaarden de respondenten Kerstmis als
populairste feest to ervaren, gevolgd door Nieuwjaar en op de derde plaats door verjaardagen.
4 K. D'HAMERS. Onderzoeksropport. De kwantit-otieve on kwalitotieve resultaten van een onderzoek over eindejoarsfeesten bij ollochtone jongeren. Brussel, Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, 2003.
98 % van de ondervraagden verklaarden een diverse etnisch-culturele achtergrond to hebben, voornamelijk Marokkaans of Turks. Fen ruime meerderheid (87 %)

verklaarcle eveneens een islamitische affiniteit to hebben.
5

Het Suikerfeest on Offerfeest zijn twee belangrijke feesten binnen de Islam. Het Suikerfeest sluit de periode van de ramadan af met eon feest dat zich kenmerkt
door veel zoet eten en talrijke familie- on vriendenbezoeken. Het Offerfeest sluit de bedevaartmaand af on herdenkt de gehoorzaamheid van Ibrahim aan Allah.
Allah droeg Ibrahim op zijn zoon to offeren als een bewijs voor zijn overgave, maar stelde als symbool het offeren van een schaap in de plaats.

6

K. D'HAMERS, Eincirapport Feestbeleving in Turnhout. Brussel, Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, 2005. on K. D'HAMERS, Resultaten onderzoek feestbeleving hij de

Karel de Grote-Hogeschool. Brussel, Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, 2005.
7

Cocuk Bayrami is het Turkse Kinderfeest, gevierd op 23 april, on vastgelegd door AtatOrk in 1920. Voor een dag staan kinderen in de schijnwerpers: ze geven bun
beste kunnen in toneeltjes en voordrachten, krijgen cadeautjes on zelfs vrij van school.

8 Wat niet wil zeggen dat i januari niet feestelijk zou worden ingekleecl.
Voor heel wat andere moslimlanden dan Turkije wordt islamitisch Nieuwjaar ook meegenomen. Met islamitisch Nieuwjaar, dat het startpunt vormt van de islamitische kalender (16 juli 622 AD), herdenkt men de vlucht van de Protect van Mekka naar Medina.
9 A. ERKUL, 'DLL is Turkije! Hier kan eigenlijk alles ...', De Morgen, 21/08/2004, p.

io Zie: http://en.ciantara.de/webcom/show

c-478/_nr 55/1.html

Wat nu overigens het geval is.
12 'Turken ruzien over nieuwjaarsvakantie', Het Belong van Limburg, 23/12/1996, p. 3.
13 Zie:www.stnicholascenter.org/Brix?pagelD=6 -18
-

14 Opvallend was dat dit beeld heel duidelijke gelijkenissen vertoonde met de Coca-Colakerstman. We kunnen een parallel trekken naar het onderzoek bij de alloch-

tone jongeren uit 2003: 25 % van hen associeerde Kerstmis met Coca-Cola, corder dan met het verhaal over de os on de ezel.
Zie:wwvv.stnicholascentersorg/Brix?pagelD , 618
16 Zie: \A"ww.clerilre.bel.tr

17 Het zoo nuttig zijn verder onderzoek to voeren naar hoe groepen met diverse religies de eindejaarsperiode in Turkije ervaren.
-

18 In verband met Kerstmis apprecieerden 65 % van de allochtone jongeren dit feest, de religieuze achtergrond word als onbelangrijk beschouwd.Voor het Suikerfeest

gold het samenzijn met familie (94 %) als een belangrijke motivatie en de religieuze betekenis telde voor 52 %.
-

19 Men gedenkt de openbaring van de Koran aan de Profeet.

20 M. MAQSOOD, Wereldreligies. De islam leren kunnen en begrijpen,s.c1., s.l. Deltas, pp. 79-82.
21

Zie bijvoorbeeld:vvww.turkseunie.be/go.php?go-r-4o3oo45g4cio-dehils&return-dast

22 In de voorbereiding van dit artikel kwam ik via een interview terecht bij volgend verhaal over de Hero als `kindervriencr: Op een dog ontrnoette de Hoca enkele kin-

deren. De kinderen herkenden hem on vroegen de Hoca om een fluitje. De Hero zei echter: ]ullie rnoeten me eerst geld geven als jullie een fluitje willen'.Woorop vervol yens een van de kinderen thuis geld ging halen, aan de Hoca gaf on een fluitje kreeg.

feest!

I

Maria Dermitzakil

Griekse rituelen,
onderweg verloren
-->

Van Palaiochori naar Genk

In de Griekse traditie zijn bepaalde rituelen nauw verweven met
de orthodox-christelijke religie,terwijI andere rituelen don weer
een paganistische oorsprong zouden hebben of ontstonden uit
ingrijpende historische gebeurtenissen uit een bewogen verleden. Elk ritueel werd vervolgens van generatie op generatie
doorgegeven en leidde tot het versterken van groepsgevoel en
culturele identiteit. Vele rituelen vinden we terug over gans
Griekenland, al worden die vaak aangepast aan de eigenheid en
cultuur in de streek. Anderzijds zorgden de diverse geografische
settings en evoluties doorheen de tijd ervoor dat elke regio ook
specifieke riten ontwikkelde. Daarom kennen sommige regio's
rituelen die je enkel daar terugvindt. Zelfs naburige eilanden delen niet steeds dezelfde rituelen. In de loop van de geschiedenis
kozen miljoenen Grieken uit verschillende regio's al clan niet vrijwillig de weg van de emigratie, met in hun culturele bagage onder andere deze rituelen

Palaiochori vandaag

De rituelen die we in dit artikel beschrijven, hebben betrekking
op Palaiochori, een dorp in het noorden van Griekenland, meer
specifiek op het schiereiland Chalkidiki, de regio waar volgens
de Griekse mythologie de Giganten oprezen uit het lichaam
van de Aarde. Palaiochori ligt ongeveer op zeventig kilometer
van Thessaloniki en tevens dicht bij het schiereiland en de gelijknamige berg Athos, het centrum van het orthodoxe kloosterleven. Het dorp ligt op een hoogte van boo meter en is omgeven door heuvels, dichte bossen en watervallen.

de komst van vele migranten die tijdens de jaren 195o en 1960
het dorp verlieten voor de geIndustrialiseerde landen van Europa, en die nu de zomer in hun streek van oorsprong komen
spenderen. Vele dorpsbewoners migreerden ook naar Belgie
om to werken in de koolmijnen.
Dit was ook het geval voor Rina Deliou, die geboren is en opgroeide in Palaiochori. Toen ze 21 jaar was, in 1964, vertrok ze

Olympiada

Thessaloniki

Vandaag telt het dorp nog ongeveer 1500 vaste bewoners. Tijdens de zomermaanden gaat dit aantal fors omhoog vanwege

K.%

naar Belgie, een jaar nadat haar ouders en broers reeds waren
gemigreerd. Binds die tijd woont ze in Genk-Waterschei en zoals zovelen brengt ze nog enkele maanden per jaar door in

a

haar moederland.
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De herinneringen aan het leven in Palaiochori blijven voor Rina
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na vele jaren nog erg sterk en intens. De rituelen die ze beschrijft, zijn bovendien innig vervlochten met belangrijke mo-
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menten uit haar jeugdjaren.
Zo betoogt zij by. hoe de gezamenlijke viering en deelname

Sithonia

Chalkidiki

aan de rituelen door de dorpsbewoners de sociale banden van
de hechte gemeenschap versterkten, maar ook hoe het zich
verheugen op een ritueel vaak even intens was als het beleven
van het ritueel 7elf ... De rituelen waren vaak gerelateerd aan
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lokale legenden, historische evenementen of animistische geIoofsovertuigingen en gaven zo een andere dimensie aan het
leven. Er circuleerden verhalen over demonen, goede en kwade goden, schrikwekkende schepsels en elfen. De Grieks-orthodoxe kerk bouwde hierop verder of hertekende symbolen. De
rituelen, van welke signatuur ook, waren er onder andere op
gericht om een omgang te zoeken met de veranderingen in de
natuur, het kwade te verjagen en het licht en de hoop te verwelkomen, de levensloop te begeleiden.

Chelidona.

Rina Deliou, als derde van links, met dorpsbewoners in traditionele klederdracht in de jaren 7950.

Het leven vandaag in Palaiochori is uiteraard sterk veranderd.
Een aantal tradities hebben de modernisatie van de maatschappij overleefd, maar velen zijn toch ook verloren of met de
tijd stilaan op de achtergrond geraakt, nog enkel onderhouden
door enkele ouderlingen. Volgens Rina Deliou zijn veel Griekse
rituelen in Belgie, en meer specifiek in Genk, verdwenen aangezien de levensomstandigheden in Belgie heel anders waren
dan die in Griekenland.
Veel van de hieronder beschreven rituelen zijn afkomstig uit
interviews met Rina Deliou, die werden afgenomen in het kader van het erfgoedproject `Grieken in Limburg', een onderzoek
dat in 2007 startte en in 2010 afgerond wordt met een boek,
een documentaire en een rondreizende tentoonstelling.
Hieronder focussen we op rituelen in verband met het begin
van een nieuwe cyclus, de wedergeboorte van de natuur of het
aantreden van een donkere periode.

"De zwaluw komt van de Baltische Zee,
hij brengt de lente en de zomer mee.
Daarom komen wij je vijf eieren vragen
en eens zoveel voor Pasen.
Hopend dat de kip veel kuikens krijgen kan.
Maart is hier, wees welgekomen, alle dieren zijn
Naar buiten, vlooien en muizen,
en verwelkom gezondheid en blijheid en ook Pasen ..."
Vervolgens geven de huisbewoners eieren, bonen en geld aan
de kinderen. Een soortgelijke interactie, waarbij kinderen het
einde van de winter en de komst van de lente vieren met een
lentelied, is gedocumenteerd in de oudheid. De schrijver Athenaios noteerde in de 2 e eeuw na Christus een gelijkaardig lied
gezongen door kinderen uit Rhodos. Kinderen hielden een
zwaluwpop vast terwijl ze bij de huizen langsgingen om giften
te vragen. In de vroeg-Byzantijnse jaren werd de traditie van
de zwaluw door de religieuze overheid verboden omdat men
haar beschouwde als een vorm van afgoderij. Desondanks bleven kinderen de lente verwelkomen met hun rondgang en lied.
Dit gebruik wordt tegenwoordig in verschillende delen van
Griekenland nog in ere gehouden. Op 1 maart krijgen kinderen
ook vaak symbolisch een rood-wit gedraaid lint rond hun pots
gebonden om niet te verbranden van de eerste lentezon.

HET RITUEEL VAN DE ZWALUW CCHELIDONA1

Het lentelied is deel van een ruimer geheel van gewoonten die
met 1 maart worden geassocieerd. In de Oudheid werd in

(TO EOIMO THL XEAIAONAE)

sommige streken 1 maart beschouwd als de eerste dag van het

Op i maart zwermen kinderen door de straten van Palaiochori

nieuwe jaar en dit gaf aanleiding tot allerlei rituelen, waarzeg-

om de zwaluwen, de boodschappers van de lente, te verwelko-

gerij en magie. Ook al werd de start van het nieuwe jaar vanaf

men. Ze bezoeken de buurtbewoners, gewapend met een hou-

46 voor Christus vastgesteld in januari (start van de juliaanse

ten stok met bovenop een houten zwaluw en een belletje.

kalender), toch werden rituelen van i maart als de dag van het
nieuwe begin, licht en groei nog heel lang gecultiveerd.

Aangekomen bij de huizen zingen ze al rinkelend een lenteliedAhelidonismata'.

NIEUWJAAR (IIP,O,TOXPONIA)
Op nieuwjaarsdag gaan kinderen in groep of alleen na de kerkdienst rond in het dorp en zingen een nieuwjaarslied: sourva.
Ze dragen een houten stok waaraan men magische krachten
toeschrijft. Op het einde van de stok zit een handvat zodat de
kinderen hun stok kunnen vasthouden aangezien de dorpsbewoners er worst en vlees op prikken. Terwijl de kinderen sourva, sourva roepen, krijgen ze lekkers: hun zakken worden gevuld met noten, vijgen, fruit en snoep. Naargelang de
verwantschap met de huiseigenaar worden her en der de zakken al wat rijkelijker gevuld. Pas laat in de namiddag keren kinderen terug naar huis en laten onder enthousiast onthaal hun
buit zien.

Bewoners van Palaiochori dansen tijdens het Alonifestival.

ALONI VAN KOPER2 (TOY XAAKOY T'AAONI')
De traditie van de Aloni van Koper' is enkel gebruikelijk in Palaiochori en houdt verband met de belangrijkste gebeurtenis
in de dorpsgeschiedenis: de vernieling van het dorp door de
`Ottomanen' in de eerste helft van de ige eeuw.
Op de derde dag na Pasen in april 1821 drukten Ottomaanse
troepen een revolte van de dorpen in Noord-Chalkidiki gewelddadig de kop in. Een van de revolterende dorpen was Palaiochori. De herinnering aan die dag werd sindsdien in stand
gehouden met het gebruik van de 'Non' van koper'. Op deze
dag gaan de dorpsbewoners eerst naar de kerk van de heilige

KLIDONAS

KAHAONAE')

Klidonas is een religieus ritueel afkomstig uit de oudheid. Het
is de bedoeling dat de hele dorpsgemeenschap eraan deelneemt. Door de opgewekte sfeer die er rond hangt, wordt het
ook als onderhoudend ervaren. Tot op de dag van vandaag is
dit gebruik nog populair in heel Griekenland, al wordt het in
verschillende varianten gevierd.
Het woord klidonas komt van het Oudgriekse woord klidon,dat
volgens Homeros `teken van waarzeggerij of voorspelling' betekent. Het gebruik gaat terug op het vieren van de zomerzonnewende en is een blijvend spoor van voorchristelijke rituelen.
De veranderingen in deze periode werden zowel als belangrijk
maar ook als gevaarlijk beschouwd. Een gevolg was dat men
magie en waarzeggerij gebruikte om gevaar uit het leven te
weren en om de toekomst te leren kennen.Vroeger had Klidonas betrekking op voorspellingen in diverse leefscenes, nu is
het enkel nog gebruikelijk bij liefdesorakels van ongetrouwde

Michael om nadien achter de kerk te dansen. Een gebeuren
waaraan honderden dorpsbewoners en bezoekers deelnemen.
De dans representeert de slachtpartij en vernieling van het
dorp. De dans zelf wordt traag uitgevoerd en de wijfelende
stappen evoceren een sfeer van dood. Het bijhorende lied
staat in het teken van de vrijheidsdrang en bevat verschillende

meisjes die willen weten met wie ze zullen trouwen.
In Palaiochori vindt Klidonas plaats op 23 juni, een dag voor de
viering van Johannes de Doper. Het is niet zo vreemd dat beide

geheime woorden aangezien het gebruik gedurende vele ja-

vieringen samenhangen, aangezien de Griekse orthodoxie de

ren enkel kon plaatsvinden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ottomaanse Rijk en er dus niet vrijuit kon

de komst van Christus had voorspeld.

heilige Johannes als de grootse profeet beschouwt, hij die ook

worden gesproken. Het lied bezingt de dood van een jongeman in een strijd met de Ottomaanse indringers en het wenen
van de moeder die vol angst wacht op zijn vergeefse terugkeer.

Op de avond van 23 juni komen de ongetrouwde meisjes van

Pas in 1912 behoorde het dorp niet meer tot het Otttomaanse

om de hoofdrol te spelen. Dit meisje, vergezeld van de andere

Rijk. En tot nu wordt dit ritueel in Palaochori nog in stand ge-

meisjes, krijgt een pot die ze moet vullen met water aan een

houden.

bron of waterput. Op de terugweg naar huis mogen ze abso-

het dorp bijeen. Bij lot wordt beslist welk meisje uitverkoren is

luut niet praten. Men gelooft immers dat het orakel dan niet
Op kerstavond (24 december) gaan kinderen alleen of in groep

meer zou werken. Het water kreeg dan ook de toepasselijke
naam `zwijgzaam' water. Onderweg proberen dorpsbewoners

de huizen of en zingen het kolintalied. Ze roepen daarbij:

de meisjes op de meest hilarische manier aan het lachen en

KERSTLIEDJES (`KOAINTA)

"Kolinta, kolinta, mevrouw, geef me mijn noten,
of ik zal de tegels van je huis breken!"

praten te krijgen. Als ze lachen, moeten ze het water weg-

Het is dan uiteraard de bedoeling dat de huisbewoners gul no-

gooien en de pot terug vullen.
Terug thuis moet elk meisje een object in de pot gooien (een

ten, vijgen, fruit en geld aan de kinderen schenken.

appel, een juweel, een sleutel, enz.). Daarna wordt de pot be-

Transport van het Zwijgzame' water
© Maria Dermitzaki

dekt met een rode doek en boven op het dak of in een open
ruimte geplaatst. Daar blijft de pot gedurende de hele nacht
onder het licht van de sterren staan. De meisjes zouden die
nacht in hun dromen hun toekomstige echtgenoot zien verschijnen. Nog voor de zon opkomt, zodat de magische kracht
van de sterren niet verdwijnt, brengt de hoofdrolspeelster de
pot weer naar binnen. Later op de dag verzamelen buurtbewoners, jongens en meisjes zich bij de pot. Het meisje dat verantwoordelijk was voor de pot neemt er de objecten weer uit.
Een van de andere meisjes, met een talent voor dichterlijke improvisaties, vertelt bij elk object kleine humoristische oneliners bij wijze van voorspelling. Ze inspireert zich ter plaatse bij
het zien van de objecten. Vervolgens wordt de voorspelling
druk bediscussieerd door de aanwezigen. Een van de voorbeelden die tijdens een interview werd gegeven:

"Op de dag dat de bond letters zal leren en de kat kan lezen
zal je trouwen en zal iedereen om je lachen."

Waterput
© Maria Dermitzaki

Het meisje dat het water brengt, loopt kruisgewijs naar de put
en giet het water erin. De waterput bedekt ze vervolgens weer
met een rood doek. Op de middag of bij middernacht wordt
het doek voorzichtig opgetild zodat het licht het water niet
raakt en kijken de meisjes vanonder het doek naar het diepe
water. De hoofdrolspeelster schijnt dan met een Spiegel naar
het water zodat de zonnestralen of het maanlicht het water
raken. Vervolgens gooien de meisjes een persoonlijk object in
de bron terwijl ze in de golven van het deinende water de
schaduw van een man trachten to herkennen

Maria Dermitzaki. van opleiding fotografe, verhuisde enkele jaren geleden van Griekenland naar Belgie. Zowel in Griekenland als in Belgie hee
projecten mondelinge geschiedenis. Ze startte in Limburg het project `Grieken in Limburg' op waarvoor ze verchillende interviews afro ern on toto'

ze orvarita j met
p it

ties verzamelde. De resultaten van het project worden zichtbaar g,emaakt door onder andere een tentoonstelling en eon pnhlicatie.
2

Len aloni is een tred- of rosmolen: ossen of ezels trekkers twee op elkaar gelegen stenen in het rood waardoor grain en dergelijke wordt geplet.'Ko
de street van Palaiochori waar vele topermijnen waren.
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feest!

Liza Feyaerts'

Kerstmis en Nieuwjaar
Rusland
•

Feesten in het kwadraat

Voor vele Russen in binnen- en buitenland behoren Kerstmis en
Nieuwjaar tot de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Het
zijn echtefamilie- en kinderfeesten.
Het leuke voor de Russen is dat zij die feesten elk jaar zelfs tot
tweemaal toe kunnen vieren. De Russisch-orthodoxe Kerk volgt
immers nog steeds de juliaanse kalender, waardoor allefeesten
en vieringen veertien dagen later plaatsvinden dan volgens de
westerse (gregoriaanse) kalender. Concreet betekent dit dat de
meeste Russen uitgebreid het burgerlijk Nieuwjaar vieren op 7
januari, vervolgens (in 2010 op 7/8 januari) aan het orthodoxe
kerstfeest deelnemen en ten slotte op 74 januari het orthodoxe
nieuwjaarsfeest vieren.

01/01: ZEVEN KEER NIEUWJAAR
Oudejaarsavond van het burgerlijk Nieuwjaar wordt 's avonds
ingezet met een zeer uitgebreide Russische feestmaaltijd,
waarbij kaviaar, wodka, pilmeni, tvarok, tort, kvas en ta I van a ndere Russische delicatessen niet mogen ontbreken. De uitgebreide feestdis kent zijn hoogtepunt om klokslag middernacht,
wanneer alle Russische televisiekanalen rechtstreekse beelden
uitzenden van de grote klokkentoren van het Moskouse Kremlin. Na de toespraak van de president en de twaalfde klokslag
van de grote Kremlinklok heffen in Rusland de genodigden het
glas om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar en elkaar
de beste en allermooiste dingen toe te wensen. Eenmaal de
nieuwjaarscadeautjes tussen de gasten zijn uitgewisseld,

Nieuwjaarsvuurwerk barst los in Moskou.
www.kremlin-military-tattoo.ru

KERSTMIS IN RUSLAND
Het Russische kerstfeest is een meer ingetogen gebeurtenis,
waarbij niet alleen gelovigen maar ook veel niet- en andersge-

trekken — ongeacht de vriestemperatuur — jong en oud de

lovigen naar de orthodoxe kerkdienst gaan om een van de
hoogfeesten uit de Russisch-orthodoxe religie mee te vieren.

feeeriek verlichte winterse straten en pleinen op, om te gaan

Typisch aan deze kerkdiensten is dat er, met uitzondering van

kijken naar het nieuwjaarsvuurwerk, dat soms urenlang blijft

grote of kleine klokkenspelen, geen muziekinstrumenten wor-

duren. Tot zonsopgang maakt men mooie wandelingen in de
sneeuw en over de dichtgevroren rivieren.

den gebruikt, maar dat er wel veel en zeer mooie koorzangen
zijn. Het grote verschil met de katholieke misvieringen in Bel-

Het resultaat van zo'n felbewogen en meestal ijskoude feest-

gie is dat in de Russisch-orthodoxe Kerk de gelovigen soms
urenlang afwisselend rechtstaan, knielen, en zich bekruisen

tot zelfs -4o° C in Siberie) is dat i januari in Rusland zowat de

om zo hun eerbied tot uitdrukking te brengen.
Deze Russisch-orthodoxe kerkdiensten zijn door de koorzan-

rustigste dag van het jaar is, daar alle feestgangers zalig onder

gen, het veelvuldig gebruik van wierook en de sacraal-theatra-

hun knusse donsdekens liggen uit te slapen. Goed om weten is
overigens dat, vermits Rusland niet minder dan zeven tijdzo-

le atmosfeer tegelijkertijd heel rustgevend en mystiek. Deelname aan zo'n kerkdienst is, zelfs voor een niet- of een

nes kent, het Russisch nieuwjaarsmoment in feite zeven keer

andersgelovige, een heel aparte ervaring en werkelijk een aan-

na elkaar plaatsvindt.

rader voor wie het nog nooit heeft meegemaakt. In Belgie zijn

nacht en -ochtend (met temperaturen tot soms -io° of -2o° C
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er in de loop der haren verschillende Russisch-orthodoxe parochies opgericht. Via hun website 2 kun je steeds nagaan waar
en wanneer er zo'n orthodoxe eredienst bij jou in de buurt
doorgaat.
Vervolgens heb je ook nog het orthodoxe nieuwjaarsfeest, dat
in Rusland in lets mindere mate wordt gevierd, maar toch ook
steeds weer aanleiding geeft tot het organiseren van een uitgebreide Russische feestmaaltijd met familie en vrienden.

KINDERFEESTPERIODE
Ten slotte heb je nog de ganse schoolvakantieperiode tussen
al dezefeestdagen,waar zowel in Rusland als in Belgie 3 voor de
Russische kinderen dagelijks talrijke kinderspektakels (gaande
van theater- en balletvoorstellingen, muziekoptredens en
marionettenspelen tot indoor-pionierskampen) worden georganiseerd. Een theaterstuk mag en zal daarbij nooit op de jaarlijkse agenda ontbreken, namelijk het verhaal van Dedoeska
Moroz (Vadertje Vorst) en Snegoerotchka (Sneeuwmeisje).
Het is het klassieke Russische kinderverhaal dat in alle mogelijke varianten wordt gespeeld, maar waarbij het goede (VadertjeVorst in zijn ontzagwekkende gewaad met gouden staf)
en Sneeuwmeisje (met blonde lange haren en hemelsblauw
met goud bestikt kleed) na tal van capriolen en onverwachte
wendingen steeds het slechte overwint. Dit theater eindigt
sinds mensenheugenis steevast met het uitbundig zingen van
het Russische kerstboomvolksliedje, waarna Vadertje Vorst en
Sneeuwmeisje de kerstboomverlichting voor de daaropvolgende feestperiode aansteken ("raz, dva, tri, jolotshka gori").
Vervolgens maken alle kinderen en theaterspelers op de tonen

Kriukova Victoria Konstantinovna
Dedoeska Moroz en Snegoerotchka maken hun opwachting op
een feest van de Russische School in Leuven.

van het liedje een vreugdedans rond de kerstboom (die tot het
Russisch-orthodoxe Nieuwjaar zal blijven staan). Apotheose
van dit spektakel is het uitdelen van kerstcadeautjes uit de zak
van Vadertje Vorst aan alle aanwezige kinderen.

Liza Feyaerts, geboren in Sint-Petersburg, woont en werkt sinds 1992 in Belgie. Zij is de oprichtster en huidige directrice van de Russische school in Leuven (Fittp: //
sites.google.com/site/wssischool) . Daarnaast is ze ook beedigd vertaler-tolk bij de Leuvense rechtbanken en lid van de integratieraad van de stad Leuven.
2

In Leuven is er de orthodoxe parochie van de Liaise apostel en evangelist Mattheos, gevestigd in de Tervuursestraat 53 (www.leuven.orthodoxy.ru ).Ook in andere
Belgische steden zijn Russisch-orthodoxe parochiegemeenschappen opgericht waar je zowel als gelovige, als niet- of als andersgelovige onder meer orthodoxe
kerkdiensten kunt bijwonen.

3 Zie onder meer de activiteitenkalender van het Russisch Cultureel & Wetenschappelijk Centrum te Brussel, Middaglijnstraat
ity.T6c.i)e/n1
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Brussel: www.cen trec u It re I

Dat feesten iedereen kunnen bekoren, ook kinderen, was een van de uitgangspunten voor het
prentenboek en didactisch pakket Kif kif en

shouf shouf, een werkpakket voor kleuterklassen (5+). Op de cover van dit tijdschrift prijkt
dan ook een zeer toepasselijke prent uit het
boek: Dedoeska Moroz en de Kerstman die vroIijk lachen om Snegoerotchka die uit een doosje
springt, terwijI de Italiaanse heks Befana haar
beurt afwacht op de achtergrond. Het gratis
pakket werd ontwikkeld voor kleuterklassen
om de diversiteit van de leefomgeving van de
kleuters to bekijken vanuit een erfgoedperspectief. Het werd gemaakt door FARO.
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw in samenwerking met de Vrije Basisschool
Don Bosco Hoboken en Canon
Cultuurcel.
Zie ook: http://kkss.faronet.be .

Dedoeska Moroz en de Kerstman
©Roman Klochkov
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archieven I Bart De Nil'

De comfortzone van
de arch iva ris
—> Comfort wordt discomfort?

De evolutie naar een sociaal en semantisch Internet, het brede
erfgoeddenken en de uitdagingen op digitaal vlak zullen archieven `drijven' naar structurele samenwerkingverbanden met andere actoren in het erfgoedveld. Hoe die samenwerking tot
stand zal komen en welke vorm ze zal aannemen, hangt van
veel factoren af.Z Wat we wel zeker weten, is dat een Crosssectorale samenwerking'ingrikt op de vertrouwde werkomgeving of
de comfortzone van de archivaris. 3
Al wat rijpere archivarissen zullen ongetwijfeld denken:"Wat
is daar nu nieuw aan?" En gelijk hebben ze. Decennialang hebben ze immers al nieuwe omgevingen moeten inrichten tot
comfortzones. Sinds de jaren 1980 werden de deuren van de
Ieeszaal opengegooid voor nieuwe doelgroepen, van genealo-

archiefwereld binnen. Het nieuwe adagio is dat `succesvolle
archivarissen' uit hun comfortzone moeten stappen en de
Web 2.o-filosofie omarmen. Dat houdt in dat ze het archief in
een digitate omgeving stevig op de kaart moeten zetten door
het digitaal materiaal actief aan te bieden en interactie met
de archiefgebruiker aan te gaan. De `nieuwe archivaris' beweegt zich in een `virtuele dimensie'. 5 Naar analogie met Web
2.0 spreekt men ook wel eens van Archief 2.0. 6 Het verhaal is
echter complexer en gaat veel verder dan het aan de slag gaan
met blogs, tagging, online film en foto's en dergelijke meer.Te
vlotjes wordt er immers van uitgegaan dat een archivaris zomaar uit zijn comfortzone kan stappen om nieuwe rollen op te
nemen. Voor het realiseren van nieuwe dingen zijn veel in-

gen tot het 'grate publiek'. Het archief werd actief gevaloriseerd: rondleidingen, tentoonstellingen, publicatie- en tentoonstellingsprojecten in samenwerking met derden
enzovoort. En dan werden ze het Iaatste decennium geconfronteerd met dezelfde en nieuwe vragen die steeds luider
werden gesteld Chet erfgoedparadigma'), wat dan weer uitmondde in nog meer publieksvriendelijkheid tijdens bijvoorbeeld erfgoeddagen, in het herontdekken van mondelinge
geschiedenis, en in erfgoededucatie op de agenda ... Er was
een tijd dat een archivaris alles zelf deed, van dozen verslepen
tot artikels publiceren. Nu worden echter steeds meer archieftaken gescheiden en uitgevoerd door specialisten. Er warden
vrijwilligers ingeschakeld bij het ontsluiten van een archief.
Niet alleen in het buitenland kunnen archieven op het web

tr

experimenteren met het toekennen van trefwoorden aan foto's door gebruikers.Taggen heet dat. Wat heeft dit nu te maken met een zogenaamde `comfortzone' van de archivaris?
De term `comfortzone' komt uit de wereld van het prestatiemanagement, en wordt gebruikt in discussies over stabiliteit
of verhoging van de prestaties van werknemers:"a behavioural
state within a person operates in anxiety-neutral condition,
using limited set of behaviours to deliver a steady level of performance, usually without a sense of risk."4 De stelregel is dat `succesvolle personen' uit hun comfortzone stappen wanneer ze
hun doelen willen bereiken of prestaties willen verhogen. In
het zog van de Web 2.0.-hype sloop de term `comfortzone' de

www.flickrcom/photos/guebosch/32829oo292

spanningen nodig: men moet de werking omschakelen, nieuwe paradignid's en nieuwe termen en methoden in het vak
integreren. Het vereist dus iets meer dan uit een warm bed
stappen.

meer en meer nadenken over hoe ze hun toegangen en digitaal materiaal online kunnen aanbieden op maat van `de archiefgebruiker'.

De comfortzone van een archivaris wordt bepaald door een samenspel van verschillende factoren. Het begint met de oplei-

fortzone van de archivaris, is de samenwerking met andere
collectiehoudende erfgoedinstellingen (musea, erfgoedbiblio-

ding. Het spreekt voor zich dat de kans groter is dat een archi-

theken). No wordt deze crosssectorale samenwerking nog
naar voren geschoven als iets wenselijks, interessants, mogelijk verrijkend maar zeker niet als noodzakelijk. Maar als ik kijk

Een evolutie die ten slotte meer structureel ingrijpt op de com-

varis met een gedegen opleiding op academisch niveau, of
iemand die bereid is om levenslang te leren, over meer competenties zal beschikken wanneer er zich een nieuwe rol aandient.Tenminste, als de aard van het beestje meezit. Want de
invloed van iemands persoonlijkheid wordt vaak onderschat.
Je hebt nu eenmaal introverte en extraverte karakters, behoudsgezinde archivarissen, vernieuwers en onverbeterlijke
dwarsliggers. En dan hangt het ook nog of van welke taken
iemand uitvoert. Je hebt archivarissen die een gevarieerd pakket van archieftaken mogen uitvoeren terwijI anderen lijken te
moeten berusten in het alleen maar vullen van dozen. Cruciaal
is echter de instelling waar men werkt. Algemeen kan worden
gesteld dat de comfortzone van `de archivaris' hierdoor in gro-

naar wat er zich in het buitenland afspeelt, kan ik alleen maar
concluderen dat de structurele samenwerking een noodzaak
zal worden. De evoluties in sommige werkgebieden zullen
onze archieven spreekwoordelijk met de neus op dit gegeven
drukken. In het bijzonder geldt dit voor digitale duurzaamheid
ofwel het duurzaam bewaren van digitale informatie, zodanig
dat we na twintig jaar onze digitale archieven kunnen consulteren. Barbara Sierman van de Koninklijke Bibliotheek in Nederland legt in haar artikel legpuzzel van digitale duurzaamheid', dat verscheen in de FARO-publicatie Erfgoed 2.0, de
nadruk op het felt dat "... digitale duurzaamheid een activiteit

te mate wordt bepaald. Een archivaris mag dan nog over alle
mogelijke competenties en de gedrevenheid van een Jong veulen beschikken, als zijn werkgever hem/haar verbant naar het

[is] die alleen in een gezamenlijke aanpak tot goede resultaten
kan leiden: het vergt simpelweg te veel verschillende kwaliteiten om door een instelling gedaan te worden." 8 Ondanks de

depot om er levenslang te ontnieten dan wordt dat, willens
nillens, zijn/haar comfortzone. Of hij/zij moet andere oorden
opzoeken.

wetenschap dat we dringend werk moeten maken van een

Er zijn allerlei factoren en evoluties die invloed hebben op de

langetermijnstrategie, die moet voorkomen dat er gaten in
ons digitaal geheugen ontstaan, valt er in de Vlaamse erfgoedsector weinig beweging te bespeuren. Nochtans bestaat
er in de ons omliggende landen zowel bij instellingen als het
beleid een sense of urgency rond de problematiek van digitale

comfortzone van de archivaris. De laatste tien jaar is dit onder
meer de verschuiving van het takenpakket, dat het best kan
worden samengevat als: van archivaris naar cultuurmanager.
Er wordt immers van een archivaris steeds meer verwacht dat

duurzaamheid. In Engeland bestaat sinds 2003 de Digital Preservation Coalition (DPC), in de Verenigde Staten lanceerde
men in 2000 het National Digital Information Infrastructure &
Preservation Program (NDIIP), in Duitsland werd in 2oo3 Nestor

hij/zij een culturele rol opneemt. Met als gevolg dat hij/zij zijn
of haar primaire taken (bewaren, beschrijven en beschikbaar

opgericht en ook in Australia en Nieuw-Zeeland werken bibliotheken en archieven samen.

stellen) moet uitbreiden met een hele reeks van secundaire
taken.?

zaamheid (NCCD) in Nederland op haar website het rapport

BUITEN DE COMFORTZONE

De culturele rol van een archivaris mag dan wel zijn toegenomen, over de fraaie heg van het erfgoed kun je ook zien dat de
rol van de archivaris in het documentbeheer van instellingen
en openbare besturen steeds belangrijker wordt. De reden
hiervoor zijn de born digital archieven waardoor er een andere
selectiemethodiek nodig is, waarbij de archivaris proactief in
het documentbeheer ingrijpt. De archivaris als informatiedeskundige.

In juli

2009

publiceerde de Nationale Coalitie Digitale Duur-

Toekomst voor ons digitaal geheugen: duurzame toegang tot informatie in Nederland. Deze nationale verkenning van de situatie in Nederland, die dient als basis voor het ontwikkelen van
een strategisch programma, kan voor Vlaanderen als een eyeopener werken. 9 Een alternatief is dat de overheid, in overleg
met de sector, een beleidsvisie uitwerkt en sturend optreedt.
Zoals in Engeland en Wales, waar in de strategische beleidsnota Archives for the
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century de crosssectorale samenwer-

Zoals ik hierboven reeds aanhaalde, heeft het sociale web er-

king wordt gezien als een noodzaak om de duurzame toe-

voor gezorgd dat de relatie tussen de archivaris en de leeszaal-

komst van archieven te verzekeren.'°

bezoeker werd verbreed tot het concept van 'a rchiefgebruiker'

tout court. Het louter aanbieden van een pdf van een inventaris op de website volstaat niet meer. Archivarissen moeten

In de studie Beyond the Silos of the LAMS werd door de Amerikaanse onderzoekster Diane Zorich (en haar collega's) een tra-

ject voor samenwerking tussen erfgoedbewarende instellingen uitgewerkt." Het is een inspirerend voorbeeld dat in een
"Collaboration Continuum"aantoont wanneer mensen uit hun
instellingsgebonden comfortzone treden als ze met collega's
uit andere instellingen samenwerken. Dit zorgt voor veranderingen, waardoor het soms nodig is om een mentale sprong,
een leap offaith, te ma ken wil men vooruit gera ken. Zorich verwijst in haar studie naar een uitspraak van Ken Soehner's van
het Metropolitan Museum of Art die het beeld van een trapezist gebruikt wanneer het gaat over de samenwerking tussen
instellingen die structurele veranderingen teweegbrengen:
"that is akin to letting go of one trapeze in midair before a new
one swings into view"'
Kritische succesfactoren voor samenwerking liggen in het zoeken naar interoperabiliteit op technisch, semantisch en organisatorisch vlak. Daarbij valt op dat niet zozeer de technische
verschillen in de weg staan. De Nederlandse studie Cultuur in
Context van de Reinwardt Academie wees uit dat samenwerking vaak spaak loopt op de cultuurverschillen tussen de sec-

http://commons.wikimedia.org/wiki

toren. Peter van Mensch formuleerde het scherpzinnig:"Toch
blijkt ook nu weer dat techniek niet het grootste knelpunt is.
Ondanks alle goede intenties blijkt bij erfgoedbrede samenwerking steeds de eigen traditie van de partners een beperkende rol te spelen (...) Een eerste inventarisatie geeft de indruk dat de verschillende sectoren op een heel andere manier
kijken naar erfgoed (...) De deelnemers hadden het als waardevol ervaren dat zij de gelegenheid hadden gehad `een kijkje in
de keuken van de ander [te] nemen met de benen op tafel'. Eigenlijk hadden ze daar nog meer de gelegenheid toe willen
hebben. Interoperabiliteit van mensen dus, in plaats van interopera biliteit van metadata." 13

DISCOMFORTZONE
Uit je comfortzone stappen kan er soms voor zorgen dat je in
een discomfortzone terechtkomt. Zo zorgen verschuivingen in
het takenpakket vaak voor spanningen, die soms aan de oppervlakte komen. Bijvoorbeeld tijdens de studiedag Archiefbeheer in Vlaanderen: recente decretale ontwikkelingen en initia-

tieven die op 24 november 2008 door de VVBAD werd
georganiseerd. In het versiag dat werd gepubliceerd in de Bibliotheek - & Archiefgids kun je het volgende lezen: "Voorts
uitte hij [Rijksarchivaris Karel Velle, BDN] felle kritiek op het
Vlaamse erfgoedparadigma waardoor archivarissen zich volgens hem noodgedwongen veeleer moeten opstellen als verkapte cultuurambtenaren, terwijI dat niet hun kerntaak is. [...]
Dat lang niet alle toehoorders zich konden vereenzelvigen met
de opvattingen van de Algemeen Rijksarchivaris, is een understatement. Zij repliceerden dat het Erfgoeddecreet tal van interessante kansen bood en sterk had bijgedragen tot een grotere zichtbaarheid van de archiefsector in Vlaanderen, al
ontkende zeker niet iedereen dat de Algemeen Rijksarchivaris
wel een punt had." 14 Een voor zich sprekend voorbeeld dat duidelijk maakt dat de steeds groter wordende spreidstand van
het beroepsprofiel van de archivaris tussen cultuurmanager
en informatiemanager zorgt voor pijnlijke spanningen en
vooral ook wederzijdse misverstanden. Nochtans is het onvermijdelijk dat hoe meer de archivaris buiten zijn comfortzone
zal treden, des te diffuser zijn beroepsprofiel zal worden. Vanuit het perspectief van de crosssectorale samenwerking zullen
steeds meer archieftaken sectoroverschrijdend worden uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat archivarissen zich steeds meer
zullen bezighouden met de identiteit van hun beroep. Wat is
een archivaris nog? Wat is de core business van de archivaris?

tale toegangen op archieven en het feit dat de archiefgebruiker in toenemende mate uitsluitend op het web zoekt naar
informatie heeft het probleem de laatste jaren scherper gesteld. Als een archivaris wenst dat zijn archieftoegangen online tot bij de archiefgebruiker geraken, moet hij rekening houden met de specifieke competenties (opleiding, digibeet ...)
van verschillende soorten archiefgebruikers (historici, genea-

gerachtig, om niet te zeggen sceptisch, tegenover de Web 2.0hype. Niet zozeer uit angst om het publiek toe te laten, maar
vooral uit vrees de controle over hun content te verliezen. Het
idee dat niet-professionele gebruikers zomaar materiaal kunnen gebruiken en ook beschrijven, Iigt moeilijk. Dit bleek onder

logen ...). In hun uitmuntende scriptie EigentOse toegankelijkheld onderzochten de Nederlandse archivarissen Julia RomijnWixley en Aron de Vries welke rol de competenties van
archiefgebruikers spelen bij het raadplegen van digitale toegangen van archieven.1 8 Hun conclusie is onder meer dat we

meer tijdens een focusgroepgesprek met archivarissen in het
kader van het IBBT-project Erfgoed 2.0. De aanwezige archivarissen stonden neutraal tegenover users generated content, zolang die maar ver gescheiden bleef van hun databanken. 15

nieuwe instrumenten en technieken zullen moeten ontwikkelen zodanig dat de "postmoderne" archivaris rekening kan
Nochtanskevrzigophfnadesctun

een archief ook wat opleveren. Dit bewees de Flickr-pilot die
het Nederlands Nationaal Archief positief evalueerde in het
rapport Taking Pictures to the People: 6 De commentaren die gebruikers gaven aan foto's uit de collectie van het Nationaal Ar-

De integratie van de content van archiefgebruikers in het maken van toegangen op archieven kan meehelpen aan de oplossing van een meer fundamenteel probleem, namelijk de grote
kloof die gaapt tussen de verwachtingen van gebruikers en de
wijze waarop archivarissen hun collecties beschrijven. Het is
een oud zeer zoals onder meer blijkt uit een analyse van dertig
jaar gebruikerstudies in archieven door de Amerikaanse onderzoekster Jennifer Schaffner.'? Het toenemend aantal digi-

Een niet te onderschatten factor in dit proces is de rol van het
sociale web in de relatie van de archivaris met de archiefgebruiker. Archivarissen en archiefinstellingen staan vaak wei-

archivaris en de buitenwereld bij het beschrijven van collecties

www,flickr.com/photosigarhol/3o776o4642

houden met de competenties van archiefgebruikers.
De digitale wereld van de archivaris reikt echter veel verder
dan het sociale web. In vergelijking met het digitaal archiveren
zijn de Web 2.o-toepassingen, waarmee een archief zijn gebruiker centraal kan plaatsen, zowel archieftheoretisch als

chief leverden soms bruikbare feitelijke informatie op (namen,

technologisch eerder spielerei. De rol van de digitale archivaris
vraagt competenties die verder gaan dan het opzetten van

plaatsen, data, e.d.). Daarnaast zorgden de indexering van de

een blog. Hij moet, zoals de Amerikaanse onderzoeker Jerome

foto's in Google en de tags van gebruikers ervoor dat de foto's

P. McDonough schreef in een artikel over het archiveren van

beter vindbaar werden. Het rapport concludeerde onder meer

games, zich kunnen verdiepen in de eigenheid van digitale ob-

dat Flickr kan dienen "als een platform waarop de eindgebruiker kan participeren in de kerntaken van het Nationaal Archief:

jecten. 19 In Vlaanderen is Filip Boudrez van het expertisecentrum eDavid hiervan een pleitbezorger:"Zij moeten een promi-

het ontsluiten van de archieven en collecties."

nente rot spelen in het rreatie- en beheersproces van digitale

informatie. De positie van archivaris als ontvanger, beheerder
en beschrijver van informatie die zijn primair nut verloren
heeft, moet deels worden verlaten. In de plaats daarvan moet
hij of zij een actieve speler zijn in het records management
proces en als informatiearchitect het records continuum vorm
geven. Dit vraagt natuurlijk andere competenties dan het inventariseren en beschikbaar stellen van informatie met erfgoedstatus. Een grote kennis van de informatietechnologie is
een must. Inzicht in het gegevensbeheer van digitale bedrijfsapplicaties en een vertrouwdheid met normen en standaarden zijn belangrijk. Gelet op de snelle evolutie in de IT-sector is
specialisering in dit vakgebied geen overbodige luxe, wel integendeel."" Kortom, er is nood aan een specifieke opleiding
voor de digitale archivaris en bijgevolg een aangepast beroepsprofiel.

MORAAL VAN HET VERHAAL
Alle nieuwe concepten, middelen en omgevingen ten spijt is
de comfortzone van de archivaris een evoluerend proces. De
`nieuwe omgeving' van nu is de comfortzone van morgen. BeIangrijker is dat ook de archiefopleidingen, beroepsprofielen
en 'het beleid', zowel op instellingsniveau als het overheidsbeleid, mee evolueren. En daar knelt nu het spreekwoordelijke
schoentje. Over het algemeen maken archivarissen er in de gegeven context het beste van, ze roeien met de riemen die ze
hebben. Maar het ontbreken van een erfgoedbrede opleiding
op academisch niveau en een beleidsvisie over archieven in de
toekomst maken dat elke poging om uit de comfortzone te
stappen een stap in het ongewisse is. De beste raad die ik aan
de huidige en nieuwe generaties archivarissen kan geven is:
wees trapezist, maak u klaar voor de mentale sprong, durf
loslaten! En meng u in het debat over bijscholingen en vooral
over de opleidingen van toekomstige collega's.

STUDIEDAG ARCHIEFOPLEIDINGEN
Op 9 februari 2010 organiseren FARO. Vlaams steunpunt
voor cultureel erfgoed vzw en VVBAD een studiedag met
als thema archiefopleidingen. De studiedag kadert in het
FARO-reflectietraject Erfgoedgeleerden? Reflecties over
competenties, leren en de erfgoedsector, waarmee we het
debat over de verdere professionalisering van de sector en
de uitbouw van een gevarieerd onderwijsaanbod voor
competente erfgoedwerkers willen openen.
Tijdens deze studiedag willen we nagaan (reflecteren
over) hoe de archiefopleiding zich kan aanpassen aan de
verbreding en specialisatie van de taken van een archivaris. Tijdens deze studiedag leggen we sterk de nadruk op
de inbreng van de deelnemers. Het is immers onze bedoeling om een rapport uit te brengen met aanbevelingen
van uit de sector.
Keynotespreker is Karen Anderson, professor Archieven en
Informatiewetenschappen aan de Mid Sweden University
en vicepresident International Counsil on Archives - Section for Archival Educators.
Meer info op www.fa ronet. be
r rit Imo r mom 'ra+s

www.zazzle.corn

CANNON.

Bart De Nil is historicus en stafmedewerker archieven en ICT bij FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.
2

Een interessante en nog actuele analyse van de samenwerkingsvormen die archieven kunnen aangaan werd in 2004 gemaakt door Bart De Keyser in diens uitmuntende studio In de zon en in de schaduw. Gemeentearchieven in het Vlaamse erfgoedbeleid. Antwerpen, VVBAD/CBV, 2004.

3 Op 15 juni 2009 gaf ik samen met Yvonne Bos-Rops van het Nationaal Archief Nederland tijdens de KVAN-dagen in Haarlem de presentatie De Comfort Zone van de

Archivaris. Vervolgens heb ik de presentatie in eon herwerkte versie nog eons gehouden op 29 juni 2oo9 tijdens de reflectievoormiddag Durven loslaten over de
cultureel-erfgoecIfora. Doze tekst is hiervan de neerslag. Zie: www.faronet.beiblogs/gregory-vercauteren/durven-loslaten-verslag-van-de-reflectievoormiddag
4 Zie: http://en.wikipedia.org/vviki/ComfortZone__Theory
Citaat sit: A. WHTE, From Comfort Zone to Performance Management, April 2oo8; zie: www pm - sol utions.com /Pe rform a rice_Ma n age m entApri I2oo8.pdf
5 J. RomuN-Wixuy,`Ruimte voor de nieuwe archivaris?' In: Archievenblad, mei 2oo9,4, p. 34.
6 Er bestaat zelfs eon sociaal network voor archivarissen in Nederland en Vlaanderen,`Archief 2.0', die zich (willen) bezighouden met Web 2.0. In de eerste plaats is Archief 2.0 eon onlinegemeenschap waar contacten kunnen worden gelegd on kennis wordt gedeeld. De leden kunnen reacties op de profielpagina's van andere leden
achter laten, nieuwe leden uitnodigen op het network, discussies starten, eon themagroep starten, foto's on filmpjes toevoegen, enzovoort, enzovoort. Daarnaast
organiseert Archief
voor de Archivaris
7 In

2009

2.0

2.0',

ook allerlei activiteiten die de ingang van de Web 2.o-principes (gebruiker staat centraal) moeten bevorderen. Zo lanceerden ze eon 'Manifest

word eon succesvolle studiedag in 's-Hertogenbosch georganiseerd en bieden ze eon, aan het archief aangepaste, Web 2.o-cursus aan.

organiseerde het Forum Afgestudeerden Archivistiek & hedendaags Documentbeheer (FAAD) eon studiedag getiteld

Van BBB - Bewaren, Beschrijven, Be-

schikbaar stellen naar CCC - Competenties, Cornmunicatie en Centen? Van archivaris tot cultuurmanager
8 B.
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Toekomst voor ons digitaal archief Duurzame toegang tot informatie in Nederland. Den Haag, NCDD, juli

2009; Zie:

www.ncdd.nl/documents/NCDDToe -

komst2oo9 000.pdf
Zie: vvww.nationalarchives.gov.uk/archivesconsultation/4teng
D. ZORICH e.a., Beyond the Silos of the LAMS. Collaboration Among Libraries, Archives and Museums; zie: www.ocic.org/programs/publications/reports/2oo8-o5.pdf
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Id., p. 5.

13 Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang. Amsterdam, Reinwardt Academie, 2oo9, p. 85-86.
14 `Kroniek', in: Bibliotheek- & archiefgids,85 (20°9) 2, p. 35.
15 Zie: https://projects.ibbt.be/erfgoed2.o/fileadmin/user_uploaci/frontendfiles/WP1.1%2oBehoeftenonderzoek%2odigitaal%2oerfgoed%2obij%2oerfgoedexperts.pdf
16 J. MOORTGAT, Taking Pictures to the Public. Evaluatieverslag Nationaal Archief & Spaarnestad Photo op Flickr The Commons, 8 juni 2009, Versie to; zie: www.nationa a Ia rchief. n I /i m ages/3 1637o.pdf.
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Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed. Brussel, Pharo Publi-

vrijwilligerswerk I Patrick Van den Nieuwenhof

---> Erfgoed Rupelstreek in vogelvlucht

De Rupelstreek is een regio van vijf gemeenten (Rumst, Boom,
Niel, Schelle en Hemiksem) met een belangrijk industrieel verleden: ze was en is bekend om haar baksteennijverheid. Daarnaast
waren in de regio ook andere nijverheden aanwezig, al dan niet
ontwikkeld in het zog van de baksteennijverheid, zoals de pantoffel- en diamantnijverheid, de scheepsbouw, de glasnijverheid
en de keramiekindustrie. Er zijn heel wat vrijwilligers gepassioneerd met het nijverheidsverleden van de Rupelstreek bezig.
Steenbakkerip en heemkundige musea bouwden en bouwen
verzamelingen uit, maar een overzicht van wat verzameld is en
wat eventueel belangrijke lacunes zijn, was er niet. Dat is wat
het project Colibri in kaart heeft gebracht.

Het letterwoord `Colibri' start voor Collectie-Inventarisatie en
Beheer Rupelstreek Industrieel erfgoed. Het project liep gedurende twee jaar (april 2oo7-maart 2009) en kon rekenen op
financiele ondersteuning van de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en Toerisme Rupelstreek vzw. De afkorting Colibri was in eerste instantie een knipoog: Joke Kievit startte het
project op en na wat spelen met letters, kwam de afkorting
Colibri uit de bus. Maar na verloop van tijd bleek deze een diepgaandere betekenis in zich te hebben. De kolibrie kan door zijn
zeer snelle vleugelslag bijzonder hoge snelheden halen, in de
lucht blijven hangen en als enige vogel achteruit vliegen. De
kolibries kunnen zelfs recht omhoog vliegen. De omhoogvliegende kolibrie symboliseert dan ook het optimisme dat het
cultureel-erfgoeddiscours in de Rupelstreek kent. Nieuwe ontwikkelingen en de verhoogde aandacht voor erfgoed helpen
de vluchtigheid en de ongrijpbaarheid van cultureel erfgoed
tegen te gaan.
Het departement Cultuur van de provincie Antwerpen co6rdineerde het project, samen met Toerisme Rupelstreek vzw. De
centrale partners waren enkele erfgoedactoren uit de Rupelstreek (zie verder). Twee erkende musea zorgden voor inhoudelijke ondersteuning: het MIAT (Gent) en het MOT (Grimbergen). De cultuurbeleidscoordinatoren van de Rupelgemeenten
volgden het project mee op en verstevigden het draagvlak
voor erfgoedzorg bij hun besturen.

WAT VOORAFGI NG
Het Colibri-project is de uitloper en voortzetting van een traject dat reeds enkele jaren geleden van start ging. In 2004 ondertekenden de provincie Antwerpen, Toerisme Rupelstreek
vzw en de vijf Rupelgemeenten een samenwerkingsovereenkomst met als doel de ontwikkeling van de Rupelstreek op cultureel, economisch en toeristisch vlak te ondersteunen. Erfgoed kwam daarbij regelmatig in beeld. In opdracht van (toen
nog) Culturele Biografie Vlaanderen vzw schreef Pieter Mols
een visietekst rond erfgoed en de Rupelstreek. 2 Vervolgens
stelde Joke Kievit (Arba Minch) een studie samen, waarin een
analyse gemaakt werd van de erfgoedorganisaties. 3
De constante in beide visieteksten is dat erfgoed geen statisch
begrip hoeft te zijn, maar wel een dynamisch gegeven. Het (h)
erkennen van, het voortdurend nieuwe betekenis geven aan,
Bron: Deelcollecties erfgoed Rupelstreek. Rapport. Patrick Van den
Nieuwenhof in samenwerking met Arba Minch. 2oo8, Provincie
Antwerpen, departement Cultuur - dienst Erfgoed.

het werken met en herwerken van het (cultureel) erfgoed
vormt een uitdaging voor de Rupelstreek. Twee citaten om dit
te verduidelijken:"Het vormen van een interface waarin identiteit, relatie en historie de speerpunten vormen, zou voor de
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-3 Site Frateur (Boom).
Foto: Jacques Sonck

Rupelstreek een goede format zijn om in een Iandschappelijke
omgeving een positieve wending te realiseren." 4 en: "De Site
Rupelstreek, het beoogde erfgoedcentrum is geen museum
van de steenbakkerijgeschiedenis. Het centrum is ook geen
museum voor oude opgravingen of volkskunde. Noch vinden
we in het centrum statische huiskamers van het verleden. (...)
De musea moeten en kunnen zich transformeren van bewaarplaats van het verleden tot werkpiaats van het geheugen." 5 Bij
het invullen van deze visie(s) is de kennis over het aanwezige
erfgoed noodzakeiijk.

lende erfgoedomgevingen. De onderstaande grafiek geeft een
overzicht van het aantal voorwerpen opgedeeid in deelcollecties. Het is een niet-exhaustief overzicht, dat in aigemene termen een indicatie geeft van wat voornameiijk in de steenbakkerijmusea bewaard wordt. Het aantal kan in de toekomst nog
wijzigen aangezien collecties kunnen aangroeien en krimpen.
Voorwerpen
■
■

Beeldmateriaal
Dierlijk materiaal
Geluidsmiddelen / apparatuur

HET RUPELS ERFGOEDVELD

tr

Een eerste stap was het identificeren van de organisaties in de
streek die als kerntaak het beheer van erfgoed hebben. De
missie, de bestaansreden en het werkingsgebied van de organisaties geven een inzicht in het collectiebeleid van deze verenigingen. Kernpartners in het Colibri-project waren: Steenbakkerijmuseum 't Geleeg en de site Frateur (Rumst en Boom),
Museum Rupelklei (Rumst-Terhagen), Ecomuseum en Archief
van de Boomse baksteen (EMABB), Gilliot- en Roelantsmuseum (Hemiksem) en het Niels ErfgoedArchief (NEA). 6 In de Rupelstreek zijn verder ook een aantal geschied- en heemkundige kringen actief. 7
Erfgoed is een ruim begrip. De aandacht in dit project ging
voornamelijk uit naar roerend erfgoed. 8 Een eerste aigemene
indeling werd gemaakt op basis van het soort roerend erfgoed
(zie grafiek Verhouding tussen deelcollecties').

■

Gemengde collecties
Gereedschappen en uitrusting
Houders
Informatievormen
Interieurinrichting

■

Kieding

Bron: Deelcollecties erfgoed Rupelstreek. Rapport. Patrick Van den
Nieuwenhof in samenwerking met Arba Minch. 2oo8, Provincie
Antwerpen, departement Cultuur - dienst Erfgoed.

Opvallend is het groot aantal voorwerpen in de categorie gereedschap en uitrusting. Heel duideiijk is Kier een link met het
steenbakkersverieden. In grote lijnen voigen de bewaarde
werktuigen het productieproces op een steenbakkerij: van de
ontginning van klei, de bewerking ervan, de vorming van steen,
het bakken tot de distributie van de steen.Voor wat betreft het
documentair erfgoed geeft dit volgend resultaat, voornamelijk
gebaseerd op de collecties bij de heemkundige kringen.9

Verhouding tussen deetcollecties

Documentair erfgoed

■

Documentatie

■

Affiches

■

Voorwerpen

■

Doodsprentjes, rouwbrieven

■

Geluidsopnames (26)

Archief

Foto's, dia's, prentkaarten

Bibliotheek

Kaarten of plannen

46

Bron: Deelcollecties erfgoed Rupelstreek. Rapport. Patrick Van den
Nieuwenhof in samenwerking met Arba Minch. 2oo8, Provincie
Antwerpen, departement Cultuur - dienst Erfgoed.

Om verder snel een zicht te krijgen op het bewaarde erfgoed

Knipselmappen, onderwerpsmappen
Filmopnames, videobanden (46)

Bron: Deelcollecties erfgoed Rupelstreek. Rapport. Patrick Van den
Nieuwenhof in samenwerking met Arba Minch. 2oo8, Provincie
Antwerpen, departement Cultuur - dienst Erfgoed.

werd gewerkt met deelcollecties. Een deelcollectie is een
groep objecten die samenhang met eikaar vertonen. Dat kan
doordat ze dezeifde functie hebben (bv. landbouwwerktuigen), uit hetzeifde materiaal bestaan (bv. ziiverwerk), over het-

Het merendeel van de collecties dateert uit de 19 e en 20 e eeuw.
Voor wat betreft de voorwerpen is er een link met het industri-

zelfde onderwerp gaan of uit dezeifde periode stammen (bv.

eel verleden. Voor het documentair erfgoed is er een verband

Eerste Wereldoorlog) of eenzeifde functie hebben (bv. brieven).

met het werkingsgebied van de heemkundige kringen, die zich

Het concept `deelcollectie' kan gebruikt worden in de verschii-

voornameiijk focussen op eind ige eeuw tot midden 20 e eeuw.

INVENTARISATIE EN REGISTRATIE
In samenspraak met de erfgoedactoren werd een oplijsting
gemaakt van die deelcollecties die voor hun organisatie van
groot belang zijn. Aan deze collecties werd prioriteit gegeven
om op stukniveau te inventariseren. Om de vrijwillige registratoren vertrouwd te maken met het inventariseren, kregen zij
vorming aangeboden rond de praktijk van het registreren en
documenteren en rond het werken met het programma Adlib.
Daarna konden ze onder begeleiding van de projectco6rdinator aan de slag, waarbij de verschillende organisaties verschillende klemtonen legden:
- Museum 't Geleeg: inventarisatie van werktuigen en
machines gebruikt op de steenbakkerijen en het
bedrijfsarchief Verstrepen;
- Museum Rupelklei: inventarisatie van beelden en de
fossielencollectie;
- EMABB: inventarisatie van steenbakkerijwerktuigen en
Booms glas;
- Gilliot- en Roelantsmuseum: inventarisatie van de tegelcollectie Gilliot;
- Niels ErfgoedArchief: inventarisatie van schilderijen en
archieven van onder andere de Witte Brigade Niel;
- Gemeente Boom: inventarisatie van de gemeentelijke
historische fotocollectie.
In totaal werkten twintig vrijwilligers aan de inventarisatie
van deze erfgoedstukken. Nog lang niet alle collecties zijn geinventariseerd. Er is dus nog veel werk aan de winkel, maar beIangrijk is dat de vrijwilligers vertrouwd zijn met de wijze
waarop dit dient te gebeuren. Door bij de verschillende partners op verschillende soorten erfgoed te focussen, leerde men
de registratie van verschillende soorten objecten en documenten aanpakken.Tussen de vrijwilligers is er spontaan een informeel overleg gegroeid waarin ze elkaar confronteren met vragen en problemen.

Pierre Van Haute, vrijwilliger EMABB
Fotograaf:Jacques Sonck

Steekspade van de steenbakker.
© MOT

IDENTIFICATIEFICHES VAN WERKTUIGEN
In de Rupelstreek en zeker op de steenbakkerijen werd een
zeer specifieke terminologie gehanteerd om objecten, in het
bijzonder werktuigen, te benoemen. Om de kennis over deze
werktuigen vast te leggen en raadpleegbaar te maken, stelden
Paul de Niel (EMABB) en Johan David (MOT) identificatiefiches
op. Zij selecteerden 39 referentie-exemplaren (of holotypes)
van typische handwerktuigen uit de steenbakkerij. Deze handwerktuigen vond men terug in het EMABB, 't Geleeg en Museum Rupelklei. Van elk werktuig werd een lijntekening en een
foto gemaakt. De fiche vermeldt de benaming van het holotype, synoniemen, vertalingen of andere gekende (dialect)benamingen en een beschrijving van het voorwerp. Deze fiches
zijn opgenomen in ID-DOC, een online databestand ontwikkeld door het MOT, dat een hulpmiddel is bij het identificeren
van werktuigen. Ze verschenen ook in de vorm van een losbladige publicatie De steen-, pannen- en tegelbakker. Veldmap. 1 °
Met deze 39 fiches is de Veldmap nog niet volledig. Zo zijn bijvoorbeeld werktafels en recipienten nog niet opgenomen. In
de toekomst zal de Veldmap dan ook verder aangevuld worden.

Lydia De Loenen, vrijwilliger Museum Rupelklei
Fotograaf Jacques Sonck

Keuken uit Geraardsbergen in het Gilliot- en Roelantmuseum (Hemiksem).
Foto: SYB'LS-pictures

EEN TOEKOMST VOOR ERFGOED RUPELSTREEK

onale visieontwikkeling op het vlak van erfgoed? Een ding is

Zoa Is vermeld, investeren diverse overheden en erfgoedverenigingen sterk in het behoud, het beheer en de ontsluiting van
het erfgoed in de Rupelstreek. Hoewel dit gebeurt op project-

duidelijk: het culturele en historische Iandschap is in belangrijke mate gevormd of misvormd door de steenbakkerijen en

matige wijze, is het toch een gestaag opbouwen van een

het gebied aan de rechteroever van de Rupel tot de Rupelstreek maakt? Welke is de rol geweest van de Iaatmiddeleeuw-

draagvlak voor de zorg voor het erfgoed. Het risico bestaat
echter wel dat deze inspanningen verloren gaan als er geen

aanverwante bedrijfstakken. Maar is dit de unieke factor die

se heren van Niel, van Rumst en van Boom? Of wat was de rol

structurele en continue werking gegarandeerd wordt. De in-

van Romeinse vestigingen in de streek? Met andere woorden:

ventarisatie van het erfgoed biedt een stevige basis voor de

wat maakt van de Rupelstreek 'de Rupelstreek'? Is er sprake
van een collectieve, unieke identiteit?"

verdere uitwerking van `klassieke' en `hedendaagse' erfgoedprojecten. Diverse deelprojecten kunnen de interne en externe
werking van de verenigingen versterken. Maar er is meer. Wat

Vragen die een Iangetermijnvisie en erfgoedwerking veron-

is de baseline van deze (deel)projecten? Welke dieperliggende

derstellen. Een erfgoedconvenant zoals opgenomen in het

motieven spelen mee? In hoeverre draagt een erfgoedwerking

Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 lijkt daartoe een

in de Rupelstreek bij tot een regionale, Iandelijke en internati-

bruikbaar instrument. Als uitloper van het Colibri-project werd

een traject tot aanvraag van een erfgoedconvenant opgesta rt.
Deze denkoefening zal eind 2009 afgerond worden in de vorm
van een erfgoedbeleidsplan. Vast staat in elk geval dat het erfgoed in de Rupelstreek kan rekenen op de inzet van vele vrijwilligers. Het afsluitende rapport van Colibri brengt hen dan
ook letterlijk prominent in beeld. 12

Victor Van Dock, vrijwilliger NEA
Fotograaf: Jacques Sonck

Dirk Campsteyn, beheerderl Geleeg
Fotograaf: Jacques Sonck

Patrick Van den Nieuwenhof is zelfstandig erfgoedconsulent. Vanuit deze functie coordineerde hij het Colibri-project. E-mail:
2

patrick.nieuwenhof@hotmail.com

P. Mob, Rupelstreek in ontwikkeling. Visietekst, oktober 200 4.

3 J. KIEVIT, Dakpansgewijs. Het opbouwen van een visie voor een erfgoedconvenant Rupelstreek, november zoos.
4 P. Mob, Rupelstreek in ontwikkeling, p.15.
5 J. KIFVIT, Dakpansgewijs, p. 34.
6 Een volledig overzicht van de musea en hun werkingsgebied is to vinden op: www.toerismerupeistreek.beltriu,,a/
7 Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome (Boom), Heemkring en Heemmuseum Heymissen (Hemiksem), Het Wiel, Tijdschrift voor de geschiedenis van de Rupelstreek (Niel), Heemkring Rumesta (Rumst), Heemkring Scella en Heemmuseum Bystervelt (Schelle) en Heemkring De Root (Rumst (Reet))
8 Een overzicht is opgenomen in volgend rapport: P. VAN DEN NIEUWENHOF, Deelcollecties erfgoed Rupelstreek. Antwerpen, maart 2oo8.
9 Zie: www.lokaalerfgoed.be/
P. DE NIEL

en J. DAVID, De steen-, pannen- en tegelbakker. Veldmap. Antwerpen, 2009.

11 P. VAN DEN NIEUWENHOF, "Erfgoedgemeenschap en erfgoedwaarden als uitdaging voor de Rupelstreek", in: P. VAN DEN NIEUWENHOF,

Erfgoedgemeenschap Rupelstreek.

Antwerpen, maart 2009, p.7-16.
12 P. VAN DEN NIEUWENHOF,

Erfgoedgemeenschap Rupelstreek. Antwerpen, maart 2009, p. 31-42. Bij dit artikel vindt u enkele foto's van de vrijwilligers terug.
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EETiKET I Sophie Serraris' & Hildegarde Van Genechten 2

Gesprek met
Dea Bi rkett'
--> Museumrestaurants zijn het neusje van de zalm voor gezinsvriendelijke musea

FARO sprak met Dea Birkett over gezinsvriendelijke musea en
dito museumrestaurants. 4 Dit naar aanleiding van het engagement van 22 musea in Vlaanderen en Brussel om — onder impuls
van EETiKET5, de Week van de Smoak en FARO. Vlaams steunpunt
voor cultureel erfgoed vzw in hun eet- en drinkgelegenheid bijzondere aandacht te geven aan kinderen en gezinnen.

Er was eens ... een Engelse dame, Deborah Birkett. Maar iedereen noemde haar Dea (spreek uit als `Die'). Dea had drie kinderen waaronder twee zoontjes, een tweeting van twee jaar oud.
Samen maakten ze graag gezellige uitstapjes. Op een dag bezocht het gezelschap een museum in Londen. Ze genoten volop van dit museumbezoek tijdens die regenachtige namiddag.
Plots hielden moeder en kinderen halt bij een imposant beeld,
getiteld de Eagle Man. Een van de zoontjes riep bij het aanschouwen van deze indrukwekkende en fantasierijke figuur,
luidkeels uit: "Monster! Monster!" Dea voelde zich wel trots op
dat moment en dacht bij zichzelf:"Fijn, mijn zoon weet kunst te
waarderen!"Maar dat was buiten de boze wolf, euh, zaalwachter gerekend. Die meende in het familiaal gezelschap regelrechte relschoppers te herkennen en wees het prompt de deur.
Dea en haar kinderen werden niet meer of minder dan het
museum uitgezet ...

KIDS IN MUSEUMS
Dit verhaal is echt gebeurd. En toevallig was de moeder in dit
verhaal Dea Birkett, journaliste van The Guardian.' Dea Birkett
klom na het museumbezoek verontwaardigd — hoe zou u zelf
zijn? — in haar pen en schreef een artikel over haar ervaring.
Het stuk verscheen in The Guardian en nog diezelfde dag ontving ze meer dan Soo reacties per e-mail. Ook de daaropvolgende dagen bleef het reacties regenen: allemaal afkomstig
van gezinnen die aangaven dat ze de manier waarop ze in musea werden behandeld, meer dan beu waren. En meermaals
stelden deze gezinnen daarbij de vraag aan de journaliste:"En
wat goat u eraan doen?" Zo ontstond Kids in Museums 7, een
onafhankelijke organisatie die een warm museumonthaal
voor iedereen — ongeacht de leeftijd — als missie vooropstelt.
Dea Birkett is er directeur.
Kids in Museums ontwikkelde in de eerste plaats een manifest
dat inmiddels twintig punten telt. 8 Musea kunnen zich hiermee gemakkelijk meten: aan hoe meer punten ze kunnen beantwoorden, des te gezinsvriendelijker ze hun werking mogen
Dea Birkett met Eagle Man
© Dea Birkett

beschouwen. Dea Birkett geeft aan dat ze het eerste punt van
het manifest het belangrijkste vindt:"Be welcoming—from the

cafe to the curator. Emphasise the museum is family friendly in
publicity and on the website." Ze zegt over dit punt dat dit eigenlijk al de helft van het werk is. Het heeft helemaal niets te
maken met de collectie of presentatie, maar alles daarentegen
met comfort, onthaal en verwelkoming. De weg naar het museum is voor velen erg moeilijk. "Getting through the door: it is

Icietr in
ilAustv4V

the most difficult thing for families" weet Dea Birkett. Daarom
moet ook buiten de museummuren zo duidelijk mogelijk worden gemaakt dat gezinnen welkom zijn, dat ze belangrijk zijn
en dat het museum hun noden ter harte neemt. De communicatie van het museum moet dit voortdurend in al zijn aspecten (gaande van gedrukte folders tot en met de website) uitstralen. Dit punt geldt overigens voor iedere culturele
instelling, voegt Dea eraan toe.
Daarnaast organiseert Kids in Museums ieder jaar de uitreiking van de Guardian Family Friendly Museum Award. 9 Deze
prijs wil bovenal een stimulans zijn voor musea om prioriteit
te geven aan gezinsvriendelijkheid. leder jaar opnieuw genereert deze prijs tal van reacties bij het publiek. Hieruit wordt
een lijst van genomineerde musea samengesteld, die een professionele jury herleidt tot een shortlist. De musea die op deze
shortlist vermeld staan, moeten vervolgens de finale test
doorstaan: een geheim bezoek van een familie!
Dea Birkett benadrukt dat enkel musea die echt het verschil
maken, een kans maken bij het publiek: "We moeten ons namelijk realiseren dat gezinnen eigenlijk een enorm grote inspanning moeten leveren voor een bezoek (plannen, verplaatsen,financiele kost ...). Het bezoek moet voor hen dus werkelijk
de moeite waard zijn: het moet een echte en unieke ervaring
zijn, en niet gewoon meer van hetzelfde, of van datgene wat
men thuis ook kan doen of bekijken. Dit betekent niet dat er
altijd grootse dingen moeten worden georganiseerd in het
museum — magische momenten schuilen immers vaak in een
klein hoekje."

um. Een aantal musea heeft dit al goed begrepen. Het Museum of the American Indian" bijvoorbeeld: op het menu biedt
het traditionele gerechten aan die de geschiedenis van de indianenbevolking voor een stuk mee vertellen. Het museumrestaurant ondersteunt in andere woorden datgene wat in het
museum wordt verteld. Of veel verregaander gesteld: wat op
het menu wordt aangeboden, heeft men tot een wezenlijk onderdeel van de collectie gemaakt. Het museumrestaurant
heeft bijgevolg ook een plaats verworven in de missie van het
museum.
Het Roald Dahl Museum' ziet de rol van het museumrestau-

NAAR EEN GEZINSVRIENDELIJK MUSEUMRESTAURANT
Om duidelijk te maken welke rol een museumrestaurant kan

rant dan bijvoorbeeld weer iets actiever: Café Twit organiseert
er cookery classes waar kinderen en ouders worden ingewijd in

spelen in de gezinsvriendelijke werking,vertelt Dea Birkett het
verhaal van Dulwich Picture Gallery.'° Dit museum behoorde in

Matilda. 13

het recept van de befaamde chocoladecake uit het verhaal van

2008 tot een van de genomineerde musea op de shortlist van
de Guardian Award. Een (weliswaar grote) familie bracht het

Ouders een actieve rol geven, helpt hen zeker een drempel

museum het ultieme testbezoek. Alles ging goed tot het gezin
het museumcafe bezocht en enkele tafeltjes bij elkaar wilde

over, verzekert Dea Birkett ons. En via het betrekken van eten
en eetcultuur kunnen heel wat onzekerheden worden wegge-

schuiven om met z'n allen aan een tafel te kunnen zitten. Het

werkt. Over eten weet iedereen namelijk wel lets te vertellen,

verschuiven van tafels bleek niet toegestaan. Resultaat: The

maar over een tentoonstelling met een specifiek onderwerp

Dulwich Picture Gallery won de prijs niet. Zo eenvoudig kan

heel vaak niet. Linken maken tussen je collectie en eetcultuur

het soms zijn. En zo snel is de rekening dus gemaakt.

kan dus een heel dankbare manier zijn om de tentoonstelling

Dea Birkett geeft aan dat een leuk en toegankelijk museum-

of activiteiten veel toegankelijker te maken en om ouders te

restaurant wel degelijk een doorslaggevende factor kan zijn

betrekken. En eten is overal: elk museum vindt wel aankno-

voor een gezin om wel of niet terug te kcrcn naar het muse-

pingspunten in zijn of [war collectie.

Een heel gemakkelijke ingreep als startpunt voor een gezinsvriendelijk museumrestaurant is bovendien het herbenoemen
van het menu. Het kost weinig moeite om de gerechten van
een nieuwe naam (gerelateerd aan de collectie) te voorzien.
Cafe Twit in het Roald Dahl Museum biedt bijvoorbeeld "pantobulous lunches" met onder andere "snozzcumber sandwiches"
aan. En op de kinderkaart tref je "babychocs" en "babyccinos"
aan. Andere musea in het Verenigd Koninkrijk hebben ondertussen bijvoorbeeld al een "space menu" of "bugs menu" in het
leven geroepen. Het Tinderbox Storytelling Museum 14 presenteert eveneens een erg speelse kaart: het Prinses-op-de-erwtbroodje is er een groot succes bij kinderen die dit broodje zorgvuldig, laagje per laagje oppeuzelen tot ze helemaal onderaan
de erwt bereiken.

Tot slot benadrukt Dea Birkett: "Don't say ssssshush!" Musea
moeten volgens haar plaatsen zijn voor gezinnen waar ze wel
degelijk met elkaar kunnen spreken en discussieren."We moeten de discussie dan ook zoveel mogelijk aanmoedigen; vooral
in het museumrestaurant dat uiteraard een erg dankbare
plaats is. Probeer in het restaurant dus zeker sleutels te voorzien die het gesprek aanwakkeren."
Maar opgelet, welke ingreep of aanpassing je ook doet, deze
moet gedragen zijn door diegenen voor wie het is bedoeld.

"We should stop Consulting'families; we should start 'involving'
them!", zo besluit Dea.

EETIKET - KINDVRIENDELIJKE EN LEKKERE MUSEA IN
VLAANDEREN EN BRUSSEL
Met de start van de Week van de
Smaak op 12 november 2°09 15 trad
ook het nieuwe EETiKET-jaar in
werking. EETiKET is een project
van FARO, op impuls van de
Vlaamse minister van cultuur
(achtereenvolgens Bert Anciaux
en Joke Schauvliege), dat kinderen wil leren en laten genieten van eetcultuur. Gezinnen, scholen en restaurants
werken in het kader van EETiKET samen en vullen elkaar
aan om kinderen warm te maken voor alles wat met eten
en tafelen te maken heeft. Dit jaar nemen musea deel aan
de EETiKET-campagne.
22 uiteenlopende musea in Vlaanderen en Brussel voldoen aan de speciale criteria die EETiKET opstelde en zij
hebben het EETiKET-label ontvangen voor hun inspanningen. Dit EETiKET-label duidt hen aan als kindvriendelijke
en "lekkere" musea.`Lekker' kan op de eerste plaats letterlijk gelnterpreteerd worden: het restaurant of café dat bij
elk museum hoort, zorgt namelijk voor een kindvriendelijke menukaart en voor andere extra's aan tafel. Daarnaast maakt ieder museum in zijn aanbod of collectie een
link met eetcultuur. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in het
BELvue museum in Brussel terecht voor een zoektocht
naar vroegere eetgewoonten en aansluitend een gezond
hapje in het museumcafe eten. Het MHKA in Antwerpen
komt met een gloednieuwe kindermenukaart en onderleggers met kunstwerken erop, en het museum organiseert diverse smaakactiviteiten voor kinderen. In het
Stadsmus in Hasselt krijgen de jongste bezoekers een
Prinses-op-de-erwt-broodje in het Tinderbox Storytelling
Museum. © Dea Birkett

lekker menuutje met speculaas en een boekje over deze
typisch Hasseltse lekkernij.

1

Sophie Serraris was projectmedewerker EETiKET van 1 juni 2008 t.e.rn. december 2009 bij FARO. Vlaams steunpunt voor cultured erfgoed vzw.

2 Hildegarde Van Genechten is bachelor in het sociaal-cultureel werk en master in de communicatiewetenschappen. Ze is stafmedewerker publiekswerking bij FARO.
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw sinds 2008.
3 Dea Birkett is directeur van Kids in Museums, een bezoekersgestuurde organisatie die ijvert voor gezinsvriendelijkere musea. Kids in Museums werkt aan een Manifest en reikt ieder jaar The Guardian Family Friendly Museum Award uit. Dea Birkett is tevens journaliste en schrijft o.a. voor de krant The Guardian en de BBC. Ze
schreef by. ook regelmatig de column Eating with Kids voor vvww.takethefarnilycom. Daarnaast is Dea Birkett creative director van filmmaatschappij Many Rivers
en codirecteur van TextWorkshop, een bureau dat training en consultancy biedt rond het schrijven van teksten.
4 Museumrestaurant wordt in dit artikel als overkoepelende term gebruikt. Er worden zowel museumcafes, -cafeteria's als -restaurants mee bedoeld.
5 Zie: www.eetiket.be .
6 The Guardian, wyyw.gua rdia

7 Kids in Museums Campaign: www.kidsinrnuseums.org.uk .
8 Kids in Museums Manifesto,

2009

:

wvvw.kicisinmuseums.org.uk/ow-manitesto/2009-kids-in-museums manifesto.

9 The Guardian Family Friendly Museum Award: vvww.kidsimmusetin -is.org.uk/the guardian award.
10 Dulwich Picture Gallery, London (UK): www.dulwichpicturegallery.org.uk .
11 National Museum of the Native American Indian, Washington, D.C. (US): wvvw.nmai.si.edu .
12 Roald Dahl Museum, Buckinghamshire (UK): www.roalcidahlmuseum.org .
13 R. DAHL, Matilda, London, Cape, 2002.
14 Fyrtojet (Tinderbox), Odense (Denemarken): www.fyrtoejet.com .
15 Diezelfde dag vond in Brussel ook de inspiratiedag Museummm...!!! plaats. Verslag en tips: wwvv.faronet.be (`dossier Museummm...!').
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ARCHIVESCANADA.cA:

veel mogelijk Canadezen te bereiken, het is"an ongoing project
that benefits Canadians of all ages from coast to coast." Daarom

CANADA ' S ARCHIEFINFORMATIENETWERK

www.archivescanada.ca

kan men er ook zoeken in gedigitaliseerde foto's en documenten, virtuele tentoonstellingen enzovoort. Zodanig dat ieder-

Het kunnen zoeken via een webcatalogus in alle archiefcollecties in Vlaanderen blijft de natte Broom van menig onderzoeker.
Het volt echter te betwijfelen of dit in Vlaanderen de eerstkomende jaren zal warden gerealiseerd. In afwachting zijn er alvast in het buitenland enkele landelijke archiefnetwerken die
inspirerend kunnen werken.

een, van schoolkinderen tot onderzoekers, er terechtkan voor
objecten en informatie. Een belangrijk deel van een gedigitaliseerd materiaal kwam er dankzij het Archival Community Digitization Program, een subsidielijn voor digitaliseringprojecten
van archieven. Om in aanmerking te komen, moet het resultaat van een project zijn dat uniek gedigitaliseerde content
online raadpleegbaar wordt en tevens gratis beschikbaar is.
Het resultant is dus meer dan plaatjes op het Internet; digitate
erfgoedobjecten worden langs een website thematisch ont-

FRANVIS

SEARCH ARCHIVES NETWORKS I VIRTUAL EXHIBITS i LINKS I HELP I CONTACT US I ABOUT US t SURVEY ,oNTRIBuTORSSECliON

sloten met veel aandacht voor erfgoededucatie.
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reness", of het bewustmaken van het grote maatschappelijke
belang van archieven bij politici, de media en het brede publiek. Vandaar de missie van www.archivescanada.ca om zoveel mogelijk Canadezen te bereiken.
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De drijvende kracht achter www.archivescanada.ca is de Canadian Council of Archives, een overheidsorganisatie die inspeelt op de noden van archieven rond opleidingen, standaardisatie, archiefbeschrijvingen, behoud en beheer, enzovoort.
Ze hebben ook enkele subsidieprogramma's zoals voor digitalisering en het creeren van stageplaatsen voor studenten. Een
van haar aandachtspunten is de promotie van "archives awa-

sc -ipt,ns and 1 , n,
We gratefully ac,:no Madge the financial
support of the Department of Canadian
Heritage and Library and Archives Canada
through the Canadian Culture Online Program .

1 41 2:11;" Patrirnoine

Een van mijn favorieten is www.archivescanada.ca , dat zichzelf omschrijft als de "toegangspoort tot Canada's verleden."
Het is een nationale databank die toegang geeft tot de collecties van meer dan Boo archiefinstellingen over heel Canada.
De archiefinstellingen leveren, langs het portaal van het provinciaal of territoriaal netwerk waartoe ze behoren, beschrijvingen van hun bestanden aan. Het bereik van de beschrijvingen gaat verder dan klassieke archiefbestanden. Ook collecties
louter bestaande uit kaarten, foto's, radio-opnames, video's
enzovoort worden opgenomen. De beschrijvingen zijn gebaseerd op de ISAD(G)-standaard (General International
Standard for Archival Description) voor beschrijvingen op bestandsniveau. Samengevat is www.archivescanada.ca een
gouden gids voor de archieven in Canada.
Het mooie aan www.archivescanada.ca is dat het niet stopt
bij een vlakke catalogus voor onderzoekers, lees: traditionele
archiefgebruikers. De website heeft immers als missie om zo-

ARCHIEFBANK VLAANDEREN

ARCHIEFBANK STADSARCHIEF AMSTERDAM

www.archiefbank.be

https://stadsarchiefamsterdam.nliarchieven/archiefbank/
introductie/index.nl .html
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Snef zoeicen

In de

Ook Vlaanderen heeft een gouden gids voor archieven, zij het
dat onze gids is beperkt tot private archieven. Archiefbank
Vlaanderen verzamelt de gegevens van de archieven van per-

Een andere invulling van de term archiefbank wordt gegeven

sonen, van families of van privaatrechtelijke verenigingen, or-

door het Stadsarchief Amsterdam. Via deze archiefbank kun je

ganen, bedrijven of instellingen. De archieven worden be-

integraal zoeken in de inventarissen. In een aantal inventaris-

schreven volgens de internationale ISAD(G)-standaard. Er zijn

sen is ook de inhoud in de vorm van scans raadpleegbaar. Door

26 velden voorzien, wat het mogelijk maakt om niet enkel ba-

middel van een boomstructuur, zoals bij de Windows verken-

sisinformatie over archieven op te nemen, maar ook beschrij-

ner, kun je gemakkelijk zoeken doorheen een inventaris. Waar

vingen op bestandsniveau. Archiefbank Vlaanderen wordt ge-

er gescande documenten beschikbaar zijn, wordt dit aangege-

vuld door de zogenaamde 'partners in het erfgoedveld' die de

ven. Het zijn mini-afbeeldingen die een indruk geven van het

gegevens aanleveren of zelf invoeren in de databank. Voor de

type van document. IVIaar om de scans in leesbare kwaliteit te

gebruikers biedt www.archiefbank.be een eenvoudige en uit-

bekijken en te downloaden, moet je betalen. Een groot gedeel-

gebreide zoekmodule aan. Na een zoekvraag krijgen ze een

te van de inventarissen is echter nog niet gedigitaliseerd.

resultaatslijst met de bestanden die ze kunnen downloaden,

Wens je ze gedigitaliseerd dan kun je gebruikmaken van 'digi-

printen of mailen. Als je op de titel van het bestand klikt, krijg

taliseren op aanvraag'. En ook hiervoor moet worden betaald.

je een pop-upvenster met de fiche van het bestand met daarin

Als reden voor het betalen van scans haalt het Stadsarchief

alle gegevens. Ook de bewaarplaatsen worden systematisch

Amsterdam aan dat scans gelijkstaan aan reproducties, zoals

beschreven volgens de internationale ISAAR-standaard (Inter-

de aanschaf van kopieen in de leeszaal. Een argument dat

national Standard Archival Authority Record for Corporate Bo-

hout snijdt en dat zorgt voor een stroom van inkomsten die

dies, Persons and Families). De beste manier om Archiefbank

investeringen in een permanente digitalisering van hun ar-

Vlaanderen te leren kennen is door het gewoon eens uit te tes-

chief mogelijk maken. Het geeft wet een pecuniaire invulling

ten. Al doende leert men.

aan de term archiefbank.

de laatste blik

Roel Daenen'

0 Wouters en Fasseur
Zaterdagochtend 24 oktober

2009: de kathedraal van Antwerpen. Op de voorgrond schrijdt een van de iconen van de Vlaamse
strip, Jommeke — onmiskenbaar met zijn `strooien dakje', de
korte, zwarte broek en het blauwe debardeurke — door het schip
van de kerk, langsheen een stel priesters, in de richting van de
uitgang. De begrafenisliturgie is net afgelopen en de stoet zet
koers naar het Schoonselhof, Nys' laatste rustplaats. Het Jom-

meke van dienst draagt een foto van Jef Nys (7927-2oo9). Achter
hem volgt de begrafenisstoet, op het trage tempo van de zes dragers die de kist torsen.
Naar aanleiding van het overlijden van Jef Nys hebben de media uitgebreid bericht over 's mans verdiensten. Hij was, naast

tie waartoe hun auteur hen in 't Parochieblad had voorbestemd. Zo helpt Jommeke geregeld de pastoor van Zonnedorp
(onder andere bij diens strijd tegen degenen die voor het luiden de kerk uitgaan — Jommeke haalt een leeuw van stal), of
gaat hij een lekker kopje koffe drinken bij Juffrouw Begonia in
het begijnhof Naast Jommeke tekende Nys overigens een
aantal realistische biografische strips, over het voorbeeldige leven van heiligen en (door God geInspireerde) kunstenaars, zoals Pius X, van volksjongen tot paus, De Grote Zwartrok, Berten
Rodenbach en Edward Poppe. Het schone avontuur van een bakkersjongen en De wonderbare jeugd van Pieter Breughel. Anders
dan bij zijn collega Herge en diens Kuifje blijft Jommeke ook na
Nys' dood voortbestaan en nieuwe avonturen beleven. Nys liet

Willy Vandersteen en Marc Sleen, een van de grondleggers van
het Vlaamse beeldverhaal'. Het universum dat hij nalaat, kent,
naast Jommeke en zijn boezemvriend Filiberke, erg kleurrijke

echter testamentair vastleggen dat "geen geweld, geen wapens, geen seks en geen drugs" mochten opgevoerd worden.

en archetypische figuren als de immer verstrooide professor

Jommekes re enactment op de begrafenis van Nys herinnert
ook on een andere manier aan Herge. Deze meesterlijke marketeer avant la lettre liet zijn gekuifde held op 8 mei 193o 'in het

Jeremias Gobelijn — professor in alles — de scherpzinnige, sprekende en bijwijlen nogal ijdele papegaai Flip, de tweelingzusjes
Annemieke en Rozemieke en de eeuwige tegenstanders Anatool en het opmerkelijke taalvirtuoze duo Kwak en Boemel. De
reeks, zo werd terloops op de begrafenis gesteld, was sinds het
eerste optreden van Jommeke in Kerkelijk Leven in 1955 uitge-

-

echt' opdraven. In Le Petit XX, de bijlage van de katholieke krant
waarin Kuifje zijn avonturen versloeg,werd de terugkeer van de
heroIsche reporter uit het land der Sovjets uitgebreid aange-

groeid tot een absoluut verkoopskanon in Vlaanderen.Jomme-

kondigd. Er werd — bij gebrek aan een geschikte knaap — een
meisje uitgekozen dat Kuifje moest spelen. Herge schminkte

ke was goed voor 54 miljoen verkochte albums, ongeveer een

haar naar verluidt eigenhandig, voorzag een Russisch kostuum

miljoen verkochte albums per jaar: astronomische cijfers.

met rode laarzen en vond ook nog eens een witte (weliswaar
met een grote, bruine vlek) fox terrier. Gedrieen trokken ze naar

Jommeke was duidelijk een product dat getuigde van de (ver-

Keulen, vanwaar ze de trein naar Brussel namen. Bij hun aan-

zuilde) tijd waarin het tot stand kwam. Zo beantwoordden de

komst in het Noordstation stond een mensenzee hen op to

protagonist en zijn entourage helemaal aan de voorbeeldfunc-

wachten en toe to juichen. Een succes dus.
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