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“Mille merveilles et 10.000 choses prodigieuses” 
 

Meneer de minister, beste leden van dit parlement, beste toehoorders, 

 

Blij dat ik vandaag de gelegenheid krijg om mij tot jullie te richten en om zo - toch even - uit mijn 

onzichtbaar en (bijna) vergeten bestaan te treden. Want - om eerlijk te zijn - die eeuwenlange 

stilzwijgendheid is aan mij niet besteed. 

Misschien zal ik jullie eerst vertellen wie ik ben, waar ik vandaan kom en waar ik nu woon. Op die 

manier zullen jullie mijn bekommernissen beter begrijpen. Hopelijk vind ik onder jullie, 

beleidsverantwoordelijken en erfgoedmedewerkers, vrienden en gelijkgezinden.  

Zeggen wie ik ben, is voor mij niet makkelijk. Je zou mij als een migrant kunnen beschouwen, een 

erfgoedmigrant met dubbele nationaliteit, een Oosterse en een Westerse. Gelukkig ben ik geen “sans 

papier”. Het fragiele papier waarop ik ben gedrukt, is iets waar ik bijzonder fier op ben.  Wij, 

Chinezen, hebben het papier immers uitgevonden, meer dan 2000 jaar geleden al. Ook mijn binding 

is ongewoon, geen Westerse codex zoals jullie die kennen, maar authentiek Chinees bindwerk. Eerst 

is mijn papier dubbelzijdig geplooid en bedrukt, daarna heb ik 4 gaatjes in mijn zij gekregen en zo ben 

ik netjes met zijdedraad samengebonden. Zoals in elk Chinees boek, lees je mij van achter naar voren 

en de kolommen, van boven naar beneden en van links naar rechts.   

Hoewel mijn vorm bescheiden is, beschouw ik mijn inhoud als voornaam. Ik ben namelijk een boek 

over Westerse wetenschap en wetenswaardigheden. “Mille merveilles et 10.000 choses 

prodigieuses” is mijn welluidende titel. Wij, Chinezen houden van poëtische namen.  

Je kan mij beschouwen als een encyclopedie voor het gewone volk. Ik geef uitleg over tal van 

inzichten uit de Westerse wetenschap, die de gewone Chinees in de tijd dat ik geboren ben, als 

“wonderbaarlijk” beschouwde.  Op 33 folianten en aan de hand van meer dan 70 illustraties, geef ik 

uitleg over de werking van de zintuigen en de natuur. Bij mij kan je lezen en zien hoe huid en gevoel, 

oog en perspectief, oor en geluid, tong en smaak functioneren. Hiervoor maak ik gebruik van 

inzichten uit de biologie, plant- en natuurkunde, de fysica en de geometrie. Ik toon ook tal van 

eigenaardigheden uit het Westen, die voor ons Chinezen toen niet gekend waren, zoals mannen met 

lange baarden of mannen die een struisvogel als rijdier gebruikten. Verder leg ik uit hoe 

gezichtsbedrog werkt en wat de verklaring is achter goocheltrucs. Dit is immers iets waar wij 

Chinezen bijzonder door gefascineerd zijn.  

Je zou kunnen zeggen dat mijn inhoud ook iets over mijzelf vertelt. Hoewel ik als Chinees ben 

geboren, voel ik mij  - na al die jaren - meer en meer Westerling. Ik ben namelijk geadopteerd door 

Westerlingen, missionarissen, die bij ons, via de weg van de Wetenschap de Waarheid kwamen 

verkondigen. Op die manier ben ik - na een lange boottocht - in hun archieven in Heverlee 

terechtgekomen. Op mijn bescheiden – en aan de randen ietwat vergeelde omslag - draag ik het nog 

steeds het materiële bewijs van mijn adoptie. Het etiket met als opschrift “Bibl. Miss. Lov.” 

(Bibliotheca Missionem Lovaniensis)” en het handgeschreven signatuur 103 hoofdletter H, beschouw 

ik als mijn Westerse identiteitskaart. In mijn nieuwe thuis ben ik goed onthaald en werd ik met 

respect behandeld. Ik geef eerlijk toe, waren de missionarissen er niet geweest, ik bestond wellicht 

zelf niet meer. Mijn geboorteland heeft de voorbije 100 jaar tal van ingrijpende omwentelingen 

meegemaakt, zelfs een periode waarin elke vorm van kennis, cultuur en traditie – de essentie van 

mijn bestaan - als anti-revolutionair en gevaarlijk werden beschouwd. In die tijd had ik zeker moeten 

onderduiken om niet te worden vernietigd. Alleen al om die reden ben ik blij, dat ik hier ben en nog 

besta.  
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Sinds kort heb ik een nieuwe thuis. Toen bleek dat ik in Heverlee niet kon blijven wonen, kreeg ik een 

nieuwe plek aangeboden, in een Leuvense erfgoedbibliotheek. Opnieuw ben ik in goede handen. Nu 

wordt er zelfs op toegezien dat het niet te droog of te vochtig wordt in mijn huis zodat ik het zelf niet 

te warm of niet te koud kan krijgen. Op die manier blijf ik, ondanks mijn leeftijd, lenig en sprankelend 

van geest. Sinds kort ben ik zelfs opgeborgen in een zuurvrije omslag. Een aanrader, naar het schijnt. 

Op die manier blijf je van rimpels gespaard. Als ik goed geïnformeerd ben, bestaat er zelfs een plan 

om mij in een zuurvrije doos op te bergen, op maat. Een beproefd middel tegen veroudering en 

vergrijzing. Ik kijk er al naar uit.  

 

 

Beste toehoorders, 

zoals ik al zei, ondanks mijn leeftijd en mijn voorgeschiedenis ben ik erin geslaagd om in de Westerse 

samenleving een comfortabel leven uit te bouwen. Nochtans heb ik een aantal bekommernissen die 

ik graag met jullie wil delen. Comfort alleen maakt niet gelukkig. Als adoptiekind en erfgoedmigrant 

voel ik mij op een dubbele manier geamputeerd.  Mijn grote frustratie is dat ik gescheiden ben van 

mijn eerste deel: mijn gezicht en titelpagina, de eerste 17 folianten van mijn bestaan. Het is zo lang 

geleden dat ik mij de concrete omstandigheden niet meer voor de geest kan halen, maar het blijft 

wel mijn grootste jeugdtrauma. In het beste geval verblijft mijn geamputeerde tweelingbroer nog 

ergens in een Chinese bibliotheek. Veel waarschijnlijker is dat hij de vele turbulenties in ons 

geboorteland niet heeft overleefd. Als ik daaraan denk, word ik bijzonder neerslachtig.   

 

Ondertussen heb ik wel troost gezocht en gevonden bij een lotgenoot. Ik noem haar mijn Sino-

Japanse zus. Ze is ouder en wijzer als ik.  En hoewel ik het met tegenzin toegeef, haar illustraties zijn 

veel mooier en verfijnder dan de mijne. Het zijn echte kunstwerken, van de Japanse 

houtsnedekunstenaar Hokusai. Nochtans voelen wij ons, tot in onze diepste vezels met elkaar 

verwant. Ze weet perfect wat ik bedoel. Ook zij voelt zich geamputeerd van het 15-delige werk met 

meer dan 4000 schetsen uit 1814, waar zij deel van uitmaakt, de “Hokusai Manga”. Zo noem ik haar 

ook steeds, als troost. Ook zij heeft, zoals ik, zowel voeling met de Oosterse als de Westerse culturele 

tradities. Je zou zelfs – met enige zin van overdrijving - kunnen zeggen dat ze haar bestaan aan het 

Westen heeft te danken (soms plaag ik haar er wel eens mee). Het is juist door in contact te komen 

met de Westerse stijl dat haar geestelijke vader, de traditionele portretkunst heeft verlaten en zich 

gericht heeft op thema’s uit het dagelijks leven. Zijn natuurlandschappen, taferelen over de jacht, de 

visvangst, de krijgskunst, de irrigatie en woningbouw spreken nog steeds tot de verbeelding. Op hun 

beurt hebben ze de stijlevolutie in het Westen beïnvloed, via de Art Nouveau en het impressionisme.  

 

Hoewel Hokusai Manga mij het meest dierbaar is, heb ik in mijn nieuw verblijf veel geestesgenoten 

ontdekt. Men noemt ons “gedeeld erfgoed”, omdat we gemeenschappelijke wortels hebben met 

erfgoedgemeenschappen in het Oosten, het Noorden of het Zuiden. Vaak zijn we wel door 

Westerlingen of hun toedoen tot stand gekomen, verzameld of bewaard, maar we 

vertegenwoordigen culturen en tradities uit de verste uithoeken van de wereld, vandaar onze 

“gedeelde” herkomst, ons “gedeeld” bestaan. We hebben de meest uiteenlopende inhouden en 

vormen: verhalenbundels, legendes, fabels en spreekwoorden, taallexica, woordenboeken, 

spraakkunsten en grammatica, cartografische studies, etnografische beschrijvingen, landkaarten, 

dagboeken, geluidsopnames. We spreken onnoemelijk veel talen:  Japans en Chinees, Russisch, 

Oekraïns of Kroatisch, maar ook het Arabisch, het Kikongo, Lingala, Swahili of talen die bijna 
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verdwenen zijn zoals het Tetela. Zelfs het spijkerschrift dat Canadese Eskimo’s gebruikten in hun 

dagboeken is ons niet vreemd.  

  

Wij, erfgoedmigranten, hebben een gedeelde zorg. We willen niet langer als slapende exoten, 

vergeten prularia of zwijgende preciosa door het leven gaan. We vragen met aandrang ons slapend 

bestaan te doorbreken. Breng ons opnieuw in contact met onze erfgoedgemeenschappen, zodat we 

zowel voor hen als voor jullie ons verhaal kunnen vertellen, onze pracht en praal kunnen laten 

schijnen. Dit kan op een eenvoudige manier door een actielijn voor de ontsluiting en valorisatie van 

gedeeld erfgoed in het leven te roepen.  

 

1. Laat een expert uit onze “source community” voor korte tijd overkomen om onze geheimen te 

ontrafelen. Erfgoedparticipatie wordt op die manier mondiaal.  

2. Voorzie een budget om ons te laten digitaliseren, zodat we – minstens virtueel – verenigd worden 

met onze broers en zussen uit de vier windstreken. 

 3. Creëer mogelijkheden om erfgoedmedewerkers en onderzoekers uit diverse disciplines,  

continenten en gemeenschappen met elkaar in contact te brengen zodat onze inhoud en betekenis 

hen kan inspireren en naar diverse doelpublieken kan worden vertaald. 

  

Want ook jullie samenleving staat onder druk, zoals dit met de onze, zovele decennia geleden het 

geval was. Wij gaan er prat op kennis en wijsheid uit meerdere werelden in onszelf te verenigen. 

Door onze levenservaring, onze talenkennis en culturele diversiteit kunnen wij een brugfunctie 

vervullen met de nieuwe gemeenschappen die in jullie schoot zijn ontstaan. Als wereldburgers kiezen 

we voor vreedzame samenwerking.  Daarom stellen wij graag onze diensten en inhouden ter 

beschikking. Op die manier kan onze dubbele amputatie uitgroeien tot een dubbele meerwaarde.  

We zijn ervan overtuigd dat we de kennis en de kracht bezitten om verleden, heden en toekomst op 

een constructieve en vreedzame manier met elkaar te verbinden.  
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