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Onderhoud (het; g.mv.) 
4 samenspreking, gesprek: een langdurig onderhoud; een algemeen onder-
houd, een gesprek waaraan door de gehele kring wordt deelgenomen; een 
afzonderlijk, geheim onderhoud; een onderhoud onder vier ogen; in een onderhoud 
gewikkeld zijn, met iem. in gesprek zijn; een onderhoud afbreken (staken, besluiten 
enz.); een einde maken aan een onderhoud; stof tot onderhoud geven (of zijn), het 
onderwerp van het gesprek uitmaken; iem. een onderhoud toestaan. 

Meerstemmig (bn.; vgl. -stemmig) 
voor meer dan een zangstem gecomponeerd, resp. daardoor uitgevoerd, syn. 
polyfoon, tgov. eenstemmig: een meerstemmig lied. 

Conflict (het; -en) 
[1658 < Lat. Conflictus] 1 verschil van mening syn. botsing, geschil, strijd: in 
conflict komen met -; conflicten konden niet uitblijven; - ook als tweede lid in 
samenst. als de volgende, waarin het eerste lid aangeeft waarop het conflict 
betrekking heeft: handelsconflict, huurconflict, loyaliteitsconflict, machtscon-
flict, opvoedingsconflict, wetsconflict 2 toestand van onvrede die uit een botsing 
voortvloeit: een gewapend conflict, een innerlijk conflict, botsing van tegenstrijdi-
ge gevoelens of strevingen in een individu.  

COLOFON

COÖRDINATIE Roel Daenen
EINDREDACTIE Birgit Geudens en 
Annemie Vanthienen  VORMGEVING 

Silke Theuwissen  FOTO'S FARO, 
Helena Verheye

Het Groot Onderhoud 2019 vond 
plaats op dinsdag 26 november 
in hetpaleis, Antwerpen, in 
aanwezigheid van en met de 
enthousiaste medewerking van een 
vierhonderdtal erfgoedwerkers.

MET GROTE DANK AAN de Stad 
Antwerpen en hetpaleis, de sprekers, 
panelleden, de presentator, de 
verslaggevers en ook alle deelnemers 
voor hun aanwezigheid en inzet.

VIDEO EN AUDIO 

Bekijk de videoreportage op 
www.hetgrootonderhoud.be. U 
vindt er ook een opname van het 
voormiddaggedeelte en van sessie 
8, 'Beladen erfgoed: wat is de rol 
van een erfgoedorganisatie in het 
maatschappelijk debat?'

Benieuwd hoe het thema 
‘Meerstemmigheid en conflict’ verder 
vorm krijgt? Hou de FARO-website 
in de gaten, we houden u op de 
hoogte.

VORIGE EDITIES Lees, bekijk en 
download de verslagen van de vorige 
acht edities van het Groot Onderhoud 
op www.hetgrootonderhoud.be.

www.faro.be 
www.hetgrootonderhoud.be 

D/2019/11.524/ 9
v.u.: Jeroen Walterus, Priemstraat 51, 1000 Brussel

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.



PROGRAMMA

VERWELKOMING door Ann De Bie, 
presentator 

VERWELKOMING door Els De Bodt, 
directeur van hetpaleis  

UITEENZETTING door Jan Denolf, 
Departement Cultuur, Jeugd en 
Media 

PANELGESPREK met Jaouad Alloul, 
Rachida Lamrabet, Bleri Lleshi en 
Sayira Maruf o.l.v. Ann De Bie 

WRAP-UP door Tina De Gendt 

UITEENZETTING door Jan De 
Maeyer, Adviescommissie Cultureel 
Erfgoed 

LUNCH 

PARALLELSESSIES 

RECEPTIE 
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Alles begon met de fundamentele 
vraag: welke kijk op het verleden én 
heden hebben we? En wie is die 
‘we’ in de eerste plaats? Hoe wordt 
de kijk op dat verleden bepaald en 
verspreid? Waar zitten de blinde 
vlekken, zaken die we niet zien, of niet 
wensen te zien? Waarom zijn het bij-
voorbeeld vooral mannen, wit, he-
tero, burgerlijk en welgesteld, die in 
het collectieve geheugen van eender 
welke (cultuur-)geschiedenis zijn ge-
grift? Waar zijn de vrouwen, mensen 
van kleur en niet-hetero’s? Het is een 
vraag, die de (internationale) acade-
mische en erfgoedwereld al jaren be-
heerst.      

Maar de voorbije jaren is het inzicht 
gegroeid dat de cultureel-erfgoed- 
sector in dit debat een belangrijke 
rol kan opnemen. Onze erfgoedinstel-
lingen en -organisaties kunnen men-
sen inzicht geven in de complexiteit 
van de wereld, en aanzetten tot 

reflectie en kritisch bewustzijn. De 
organisaties zelf beginnen zich grondig 
te bezinnen over de manier waarop ze 
verzamelen, tentoonstellen, participa-
tief werken, en hoe ze kunnen timme-
ren aan maatschappelijk draagvlak.   

Een meerstemmige blik kan het pu-
bliek laten inzien dat er nooit één 
waarheid is, maar dat er vanuit een 
waaier aan perspectieven naar geke-
ken kan worden. Hetzelfde geldt trou-
wens voor het denken over ‘identiteit’ 
en het ontwikkelen van een ‘canon’. De 
uitdaging is om ook hier het blikveld 
zo meerstemmig, inclusief en open 
mogelijk te houden. Tijdens het Groot 
Onderhoud dachten erfgoedwer-
kers hierover samen na, trokken ze 
de dialoog op gang en voerden ze een 
respectvol debat over die verschillende 
opvattingen.   

INTRO 

Op dinsdag 26 november bliezen de medewerkers van archieven, 
erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, documentatiecentra, 
musea, restauratieateliers, onderzoeksinstellingen, 
vrijwilligersorganisaties en tal van beleidsmakers verzamelen in 
hetpaleis in Antwerpen voor de 9e editie van het Groot Onderhoud. De 
bedoeling? Samen nadenken en ervaringen uitwisselen over het thema 
‘Meerstemmigheid en conflict’ en … de besparingen. Met meer dan 400 
deelnemers zat hetpaleis nokvol.   
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VERWELKOMING  

door Els De Bodt, directeur van hetpaleis 

 “Ik ben blij met het thema van dit Groot 
Onderhoud. Dit leeft enorm in hetpaleis. 
Ook wij proberen onze werking meer-
stemming, divers en inclusiever te maken. 
Voor wie ons niet zo goed kent: produc-
ties, receptief, uitgebreide kunsteducatie-
ve werking zowel in de vrije tijd als voor 
scholen. In totaal zijn er op jaarbasis 135 
vrije voorstellingen, 180 schoolvoor-
stellingen en 170 op tournee. We willen 
graag een open huis zijn dat podiumkun-
sten maakt en presenteert ‘voor iedereen’. 

In Antwerpen zijn er 166 verschillende 
nationaliteiten, 51 procent van de inwo-
ners heeft een migratieachtergrond. Als 
je als theaterhuis voor iedereen wil wer-
ken, moet je je verhouden tot die cijfers. 
Via schoolvoorstellingen bereiken we 
kinderen die een weerspiegeling zijn van 
de stad. Maar in de vrije tijd is dat nog 
lang niet het geval. Toen ik drie jaar gele-
den begon als directeur van hetpaleis was 
dat een van de grootste uitdagingen. En 
dat betekende dat we de manier waarop 
we werkten moesten veranderen. 

We hebben er van bij de start voor geko-
zen om een shift te maken op drie vlak-
ken: diversiteit in onze hele werking laten 
doordringen, dus zowel op de scène als in 
het publiek als in onze personeelsploeg. 
Vandaag zijn we er nog lang niet.” 
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UITEENZETTING  

door Jan Denolf, Departement Cultuur, Jeugd en 
Media 

“Ik besef dat velen onder jullie het moeilijk 
hebben met de manier waarop sommigen de 
beleidsaccenten voor cultureel erfgoed wegzetten 
als een ‘veilige’ keuze voor dode objecten en een 
identitair verhaal. Het Museumoverleg heeft deze 
klacht ook expliciet geuit in de media. Die klacht 
is uiteraard terecht. De beleidskeuzes liggen in 
het verlengde van het beleid van de vorige rege-
ring om de historische onderfinanciering van de 
cultureel-erfgoedsector weg te werken. Die keuze 
stelt ook niemand echt in vraag, denk ik.

Maar vooral: kiezen voor cultureel erfgoed is 
natuurlijk niet ‘identitair’ of ‘veilig’ – of hoeft dat 
toch niet te zijn. En niets bewijst dat beter dan 
het thema van deze dag. Dat wil niet zeggen dat 
erfgoed niets met identiteitsvorming te maken 
heeft, integendeel. We vormen onze identiteiten 
mee in dialoog met het erfgoed. Vaak gaat het 
om een vriendelijke conversatie, soms eerder om 
ruzie. Erfgoed vormt mee de verhalen die we ver-
tellen, over onszelf en over de zaken en groepen 
waarmee we ons identificeren. Die verhalen gaan 
over wat we mooi en waardevol vinden – maar 
ook over de dingen waar we ons vragen bij stellen, 
of waar we ons tegen afzetten. En dat is cruciaal: 
erfgoed mag niet enkel gaan over wat we leuk 
vinden of waar we het allemaal over eens zijn. De 
donkere periodes en de zaken waar we het niet 
over eens zijn horen er ook bij.

Het cultureel-erfgoedbeleid betreft daarbij 
uiteraard het erfgoed van iedereen en het betrek-
ken van iederéén. De minister-president stelt dit 
ook expliciet voorop in zijn beleidsnota “Via een 
geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid […] zet ik 
in op het borgen en ontsluiten van het geheugen 
van de samenleving. In een inclusief en gedeeld 
geheugen hebben alle groepen en individuen een 

volwaardige plaats en komen verschillende stem-
men en perspectieven aan bod.”

Dat streven naar inclusiviteit veronderstelt na-
tuurlijk óók de mogelijkheid tot tegenspraak en 
dissensus. Denk aan: Aalst Carnaval, straatnamen 
en standbeelden in de publieke ruimte, het om-
gaan met het oorlogsverleden … Vaak gaat het om 
vragen en problemen waar geen juist of eenduidig 
antwoord op is. Maar het debat aangaan is al een 
eerste stap. 

Meerstemmigheid gaat over meer dan conflict 
en onenigheid. Het gaat over een stem geven aan 
iedereen en het tonen van verschillende per-
spectieven. Dat is uiteraard een mooi streven, 
maar hoe doe je dat eigenlijk? Want wegen alle 
stemmen in het debat even zwaar door? Zijn de 
cultureel-erfgoedorganisaties daarbij enkel neu-
trale moderatoren in het debat, die zich verder 
niet uitspreken? Wat doe je dan in geval van con-
flict – of manifeste onwaarheden? En kan je wel 
‘neutraal’ zijn in ethisch geladen discussies? Jullie 
gaan hier de hele dag over discussiëren, maar 
voor ons als departement zijn belangrijke vragen 
hierbij alvast: 

• Wat is de rol van een overheid hierin? 

• Kan/moet zij inclusiviteit en meerstemmig-
heid mee bevorderen en ondersteunen? Of 
vormt de overheid soms net een rem? 

• Is er bijvoorbeeld risico op zelfcensuur door 
organisaties?”

Na een toelichting over de geplande besparingen en het belang van 
de Beleidsnota Cultuur 2019-2024 zette Jan Denolf de visie van het 
departement op erfgoed en meerstemmigheid uiteen.
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FARO vroeg aan de panelleden met welk beeld ze iets wilden 
vertellen over zichzelf en het thema ‘meerstemmigheid’. 

“OUM KHALTOUM is een alom bekende zangeres van 
klassieke Arabische muziek, afkomstig uit Egypte. Via 
mijn moeder heb ik haar oeuvre leren kennen. Haar 
muziek heeft ontegensprekelijk een sterke invloed 
gehad op mij als performer. Oum Khaltoum was een 
sterke vrouw en draagt een heel ander beeld uit dan 
datgene wat mensen vaak hebben over vrouwen in de 
Arabische wereld. Wat ik jammer vind is dat haar werk 
nog te vaak wordt gezien als ‘wereldmuziek’ of een 
zijtak in de muziekgeschiedenis die zich op het Westen 
lijkt te concentreren. Terwijl de Arabische taal en poë-
zie net heel erg rijk en poëtisch is.”  

Jaouads missie is om mensen te verbinden via kunst en 
dialoog. Hij is voormalig patisseriechef, drag-artiest en  
The Voice van Vlaanderen semifinalist. Hij toert momen-
teel met zijn eerste theaterproductie, De meisje, en zopas 
verscheen ook zijn eerste album, #MESSIAS .

“In de MENENPOORT staan de namen gebeiteld van 
vermiste soldaten, onder hen ook enkele Brits-In-
dische. Mijn vader, die geschiedenis studeerde in 
Pakistan, nam me af en toe mee naar dit bekende 
monument in Ieper en toonde me de namen. Nog 
steeds word ik er stil van wanneer ik daar sta. Deze 
jongemannen waren niet voorbereid op deze oorlog, 
ver weg van hun thuis, in een ander continent. Dit 
perspectief moet zeker ook verteld worden. In 
schoolhandboeken ontbreekt dit nog te vaak.” 

Sayira is actief in de Brusselse socioculturele sector. 
Ze is bestuurslid bij Ella vzw, kenniscentrum gender en 
etniciteit, stafmedewerker bij LABO vzw, zelfstandig 
cultuursensitief psycholoog en schrijfster. Daarnaast 
geeft ze les in de opleiding Diversiteitscommunicatie van 
Studio Sesam.

PANELGESPREK 

JAOUAD ALLOUL SAYIRA MARUF 

MET JAOUAD ALLOUL, SAYIRA MARUF, BLERI LLESHI EN 
RACHIDA LAMRABET, O.L.V. ANN DE BIE
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“Ik grijp terug naar DE ICONISCHE MERCEDES- 
BENZ 207. Dat was een wagen waarmee veel man-
nen en vrouwen van de eerste generatie jaarlijks in 
de zomer naar Marokko terugkeerden. Een huisje 
op wielen, volgeladen met proviand, bagage en ge-
schenken. Het is een symbool van migratie. We doen 
vaak erg paniekerig over migratie. Het krijgt ook 
geen volwaardige plek in ons narratief. Nochtans 
hoort migratie er wel bij, en is het ook positief. We 
moeten ook dat verhaal vertellen.” 

Rachida is een Vlaamse schrijfster van Marokkaanse 
origine. Ze was tot begin 2017 naast auteur ook juriste 
voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racisme-
bestrijding.

 “Nog voor MIJN DOCHTER INAYA geboren was, 
schreef ik haar een brief. Een hele lange brief. Die 
brief werd uiteindelijk een boek van 207 bladzijden. 
Ik wou haar vertellen over de wereld waarin ze ging 
geboren worden, over zaken zoals racisme en discri-
minatie, maar ook over hoop. Ik wou haar ook iets 
meegeven over het belang om je wortels te kennen. 
Ik werk vaak met jongeren en merk dat zij eigenlijk 
weinig weten over hun migratieroots. Mensen weten 
ook amper iets over mensen die al meer dan 50 jaar 
geleden naar België migreerden. Nu moeten we deze 
jongeren een perspectief geven en deze migratiever-
halen vertellen.”  

Bleri is filosoof, politicoloog en documentairemaker en 
auteur. Zijn meest recente werk: De neoliberale straf-
staat. Zijn onderzoek is gericht op verschillende thema’s, 
zoals identiteit, interculturaliteit, sociale ongelijkheid, 
neoliberalisme en Brussel.

RACHIDA LAMRABET BLERI LLESHI 
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De vraag is niet ‘of organisaties 
moeten veranderen’, de vraag is wel: 
‘Hoe gaan ze veranderen?’” 

Jaouad 

Ik wil me welkom voelen in mu-
sea, en niet enkel naar de geschiede-
nis van anderen gaan kijken. Ik wil 
het gevoel hebben dat er een groot 
verhaal is waarvan ik onderdeel ben. 
Aandacht hebben voor meerstem-
migheid moet meer zijn dan een 
cosmetische ingreep. Het moet om 
een fundamentele aanpak gaan. Er 
is meer nodig dan een collectie. Het 
gaat niet enkel om wat je toont, welk 
publiek je aantrekt. Het gaat ook om 
wie de macht heeft te beslissen.”  

Rachida 

Je kan altijd samenwerken met 
een brede waaier aan mensen en 
organisaties. Vaak zien we dat men 
wel iets maakt voor, maar niet met 
deze mensen.”  

Bleri 

Het gaat al beter met het creëren 
van betrokkenheid. Er is een groei-
end bewustzijn in sectoren. Maar 
het mag niet blijven bij loze praat-
jes. Als je het echt meent, moet je 
veranderen. Put your money where 
your mouth is!”  

Rachida 

Als mens is het onze aard om te 
migreren, ons te verplaatsen. Alleen 
is de vorm soms anders. Mijn vader 
werd gerekruteerd in Marokko om 
in België te gaan werken. Hij wist 
op voorhand niet wat voor werk hij 
zou gaan doen. Die migratie werd in 
gang gezet. Maar migratie kent ook 
andere vormen.”  

Jaouad 

Mensen moeten ook zelf in actie 
komen en hun ruimte opeisen. Maar 
ze hebben wel steun nodig op een 
structureel niveau.”

Bleri 

Waar focus je op? Behalve op 
verbinden zijn er ook verschillen. Je 
moet ook dat omarmen. Het raakt 
niet opgelost door het niet over ver-
schillen te hebben. Hoe gaan we met 
conflicten om? Kritiek mag je niet 
als iets negatiefs zien. Wij zijn deel 
van dezelfde samenleving en probe-
ren er ook voor de hele samenleving 
te zijn. Je moet het beste geven van 
jezelf. Ik geef als raad om je plek op 
te eisen, maar ook steun te geven 
aan anderen.” 

Bleri 

Je moet mensen op een ernstige 
manier betrekken. Geef hen een 
plek aan tafel. Zij weten vaak het 
beste wat er speelt en hoe een ver-
haal kan verteld worden.”

Rachida 

Luister echt. Er wordt nog te veel 
geantwoord voor er echt geluisterd 
wordt. Luisteren is moeilijk, zeker 
als je altijd in een positie was waar-
bij je altijd hebt gesproken.”

Jaouad 

Breng ook in de besturen meer-
stemmigheid. Het moet gedragen 
worden in heel de organisatie, van 
beneden tot boven.”

Sayira 
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Beluister het volledige panelgesprek op www.hetgrootonderhoud.be of 

bekijk de videoreportage over het verloop van de dag.
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door Tina De Gendt

WRAP-UP DE OGEN HALF DICHTGEKNEPEN

Onze ogen zijn open. Daarin konden de panel-
leden ons geruststellen. Het panelgesprek in het 
plenaire gedeelte van het Groot Onderhoud was 
weliswaar bedoeld als eyeopener, maar de panel-
leden ervaren in contacten met de erfgoedsector 
doorgaans een grote bereidheid en openheid om 
het erfgoed in een ander/nieuw licht te bekijken. 
Natuurlijk zien we nog niet alles helder. Op dit 
moment kijken we in de sector zo’n beetje naar 
diversiteit en meerstemmigheid, zoals iemand die 
recht in de zon probeert te kijken: de ogen half 
dichtgeknepen, knipperend door de wimpers, 
overweldigd door het licht.

Onze ogen zijn open, dat wel, maar wat hopen we 
eigenlijk te zien? Op dat vlak hadden de panelle-
den een aantal bedenkingen. Waar zijn erfgoedin-
stellingen in Vlaanderen eigenlijk naar op zoek? 
Is het hen om méér te doen dan het ‘bereiken van 
een divers publiek’, het hervertellen van dezelf-
de verhalen in een nieuw, superdivers jasje, het 
sussen van een debat dat net op gang begint te 
komen?

DE OGEN OPENEN

In de plaats van in dat nieuwe licht meteen een 
vorm te proberen vinden, nodigen de panelle-
den de sector uit zich niet blind te staren op de 
zon zelf, maar het licht te laten binnensijpelen 
en gebruiken om rondom te kijken. Naar onze 
omgeving en onze samenleving die in sneltempo 
verandert, maar ook naar het verleden. En vragen 
te stellen: blijven de duizenden bezoekers aan de 
Menenpoort ook stilstaan bij de namen van de 
sikhstrijders van WOI? Welke plaats heeft Oum 
Khaltoum in het Vlaams erfgoed? Hoelang zullen 
we migratiegeschiedenis nog blijven beschouwen 
als de geschiedenis van de ander? En wanneer 
wordt het Mercedes-minibusje waarin arbeids-
migranten in de jaren zestig en zeventig naar 
Marokko reden, erkend als authentiek Vlaams 
erfgoed? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze 
musea zelf geen museumstukken worden, maar 
levende instellingen waar alle burgers in dialoog 
kunnen treden met hun erfgoed?



19

EERST LUISTEREN 

Om dat te bekomen hoeven we de ogen 
niet nog meer te openen, maar moeten 
we wel dringend beginnen te luiste-
ren, aldus het panel. De ogen zijn het 
probleem niet, maar de oren zitten goed 
verstopt in de erfgoedsector. We nodi-
gen de mensen waarover we het hebben 
wel mee uit aan tafel om te spreken, 
maar we zijn niet altijd bereid ook te 
horen wat ze te zeggen hebben. Daarom 
herhaalde het panel deze boodschap-
pen: 

1. Aan cosmetische ingrepen heeft 
niemand iets. Door alleen in te grijpen 
in de collectie en het publiek zal je 
niet ver komen. De enige plaats waar 
koerswijzigingen kunnen gebeuren is in 
de controlekamer. Stel jezelf de vraag: 
wie zit daar en hoe worden de lijnen 
uitgetekend?

2. Denktanken zijn fijn, maar 
kritische denkers zijn allergisch aan 
praatbarakken. Een gouden regel: no-
dig geen mensen uit als je niet van plan 
bent om kritiek te aanvaarden. Omhels 
het conflict, niet door het toe te dekken, 
maar door het toe te laten. Benoem de 
zaken waarover je het oneens bent. 

3. Wil je betrokkenheid? Fijn. Maar 
‘put your money where your mouth 
is’. Investeer in mensen en projecten, 
betaal mensen die een bijdrage leveren.

4. De mensen hebben een stem. Je 
hoeft ze geen stem te geven. Je hoeft 
er alleen maar naar te luisteren. Breek 
de muren van het museum, archief of 
bibliotheek af en trek de straat op. Ver-
schans je niet in je gebouw.

DIALOOG IS DE ENIGE OPTIE

Na zien, komt horen. Om meerstem-
migheid te bekomen, is dialoog de enige 
optie. Door alleen dialoog te voeren 
met mensen binnen onze eigen sec-
tor, zullen we niet veel verder komen. 
Daarvoor hebben we partners nodig. En 
de meest voor de hand liggende part-
ners zijn de honderden verenigingen 
van etnisch-culturele minderheden die 
Vlaanderen rijk is. Daarom een warme 
oproep aan iedereen die oprecht wil 
werken aan diversiteit en meerstemmig-
heid in de erfgoedsector, om solidariteit 
te tonen met het bedreigde middenveld.

Until the lions have 
their own historians, 
the history of the hunt 
will always glorify the 
hunter.  
        Chinua Achebe
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Jan De Maeyer, voorzitter van de adviescommissie 
Cultureel Erfgoed, lichtte kort de werking van deze 
commissie toe. De adviescommissie leidt de beoorde-
ling van aanvragen op het Cultureelerfgoeddecreet in 
goede banen en brengt op basis hiervan ook beleidsad-
vies uit. In het voorbije jaar evalueerde de adviescom-
missie het verloop van de grote erfgoedronde 2019-
2023 en bracht ze een beleidsadvies uit over de stand 
van zaken in de cultureel-erfgoedsector na de grote 
ronde. Dit gebeurde telkens samen met de voorzitters 
en ondervoorzitters van de beoordelingscommissies 
uit deze grote ronde.

In het beleidsadvies stelt de commissie onder meer dat 
een inclusieve en meerstemmige aanpak het gehele 
beleid moet schragen. Cultureel-erfgoedwerking, 
het zorgen voor en omgaan met cultureel erfgoed, is 
immers enkel zinvol wanneer een brede gemeenschap 
hier belang aan hecht en mee betekenis geeft aan het 
erfgoed. Alle geledingen van de maatschappij moeten 
zich in het erfgoed kunnen herkennen en hun stem 
hoorbaar kunnen maken. Er wordt dan ook gestreefd 
naar een pluralistische houding die openstaat voor 
verschillende interpretaties.

In het beleidsadvies benadrukt de commissie ook de 
nood aan voldoende financiering van de basiswerking, 
gekoppeld aan ruimte voor vernieuwing en evolutie. 
Bij de inhoudelijke uitvoering van het decreet formu-
leert de commissie prioritaire aandachtspunten om-
trent het belang van samenwerking en netwerking; het 
versterken van de internationale werking; een regierol 
voor de Vlaamse overheid op het vlak van depot en 
digitaal beleid; inzetten op herkennen en verzamelen; 
de versterking van de zakelijke werking; het zorgen 
voor kwalitatieve en inzichtelijke dienstverlening en 
het valoriseren van de expertise over duurzaamheid. 
Daarnaast wijst de commissie op het belang van een 
coherent flankerend beleid.

Het beleidsadvies van de commissie is gebaseerd op 
een grondige sectoranalyse. Deze teksten vormen mee 
de basis voor het traject van het Departement CJM om 
te komen tot een voorstel voor de Strategische Visieno-
ta Cultureel Erfgoed van de minister van Cultuur voor 
de nieuwe beleidsperiode.

Alle documenten omtrent het beleidsadvies en de evalu-
atie van de voorbije ronde vindt u op de website van het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media: cjsm.be/cultuur.

door Jan De Maeyer

TOELICHTING 
ADVIESCOMMISSIE

http://cjsm.be/cultuur
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Hoe maakt u uw personeelsbeleid en uw raad 
van bestuur meer inclusief? Geen enkele 
organisatie kan het zich permitteren om een 
witte instelling te blijven. Dat we ons in tijden 
van verandering bevinden blijkt telkens weer 
uit bijdragen van vooruitziende marketeers 
en experten in dekolonisering, maar wordt 
vooral ook aangetoond door de onomkeerbare 
demografische cijfers. Wie relevant wil blijven, 
moet op de trein naar meer inclusie springen. 
Maar hoe gaat u daar nu mee aan de slag? Welke 
drempels ervaart u daarbij? En hoe vermijdt 
u om mensen te stigmatiseren?   

Met Hakim Benichou, consultant inclusieve 
arbeidsorganisatie bij Teamspeler. 

WAT DE DEELNEMERS ZEIDEN:   

Er zit ontzettend veel dynamiek in de nieuwe 
generaties, ze brengen zoveel meer leven in de 
brouwerij.”   

We gebruikten het woord ‘moedertaal’ in een 
vacature, maar beseften nadien pas hoezeer dat 
mensen uitsluit.” 

Het kan niet zo zijn dat we maar op een manier 
naar erfgoed kijken, we hebben een grotere 
diversiteit aan referentiekaders nodig in onze 
organisaties.”

Where everyone thinks the same, no one is thin-
king very much.”

Duurzame inclusie vergt een totaalaanpak: van 
strategie tot borging en continu verbeteren.”

HOE SCHRIJFT U EEN VACATURE VOOR 
EEN BREED PUBLIEK? 

• Val op, en geef aan waarom het zo boeiend en 
fijn is om deze job uit te voeren. Gebruik daar-
voor ook eens een video, of een reeks foto’s. 

• Beschrijf de functie vanuit het perspectief van 
de lezer. Zo krijgt hij/zij/x een beter inzicht 
in wat er dagelijks gebeurt in uw organisatie. 
Vermijd te academisch taalgebruik en geef aan 
waarom hij/zij/x deze job niet wil missen. 

• Zet diploma’s en ervaring niet te veel centraal, 
maar geef aan dat u samen met de kandidaat 
wil onderzoeken wat hij/zij/x aan de organisa-
tie te bieden heeft. 

• Leg het accent op groei en geef aan hoe de or-
ganisatie de kandidaat wil begeleiden om extra 
competenties te verwerven. 

• Maak motivatie belangrijker dan een lijst di-
ploma’s. 

• Zet concrete informatie over de organisatie 
onderaan de vacature in plaats van bovenaan: 
u lokt immers meer nieuwe mensen via een dy-
namische jobinhoud. 

• Maak de inspanningen van de organisatie op 
vlak van inclusie duidelijk en blijf niet steken 
in een algemeen zinnetje dat vaak een lege 
doos verraadt. Bijvoorbeeld: “Wij hebben een 
goed uitgewerkt antidiscriminatiebeleid op de 
werkvloer.” Voeg een link naar een website toe 
waarop meer uitleg te vinden is. 

 

DE WITTE INSTELLING VOORBIJ: MAAK 
WERK VAN EEN DUURZAME INCLUSIE IN UW 
ORGANISATIE!   
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ANDERE TIPS BIJ AANWERVINGEN:  

• Creëer stageplaatsen voor functies die in de 
nabije toekomst vrijkomen en richt een men-
tortraject op. Zo creëert u voor aanwerving al 
heel wat kansen. 

• Verspreid de vacature via een breder netwerk 
(bv: DUO for a JOB, studentenverenigingen, 
organisaties voor minderheden …).  

• Licht de vacature toe op plekken waar uw 
doelgroep langskomt.

• Nodig een externe uit in de jury, en dan liefst 
niet zozeer vanuit een specialistische invals-
hoek, maar vanuit ervaring met diversiteit. 

• Organiseer het gesprek op een fijne locatie die 
vertrouwen geeft, in plaats van in een saai kan-
toor. 

• Denk goed na over het moment van het ge-
sprek: kan dat bijvoorbeeld ook ’s avonds? 

• Bel mensen die niet gekozen werden persoon-
lijk op en geef hen individueel feedback. 

• Bereid uw werkomgeving voor en denk na 
over de manier waarop u de medewerker in de 
organisatie kan houden. 

Ik merk dat de cultureel-erfgoed- 
sector wil inzetten op een meer 
divers personeelsbeleid, maar het is 
nog een uitdaging. Ik voelde in deze 
dynamische sessie veel goesting om 
hier verder mee aan de slag te gaan. 
Ik zou dan ook zeggen: ga ervoor! 
Alles in een keer veranderen lukt 
niet, maar dat mag niet verlammend 
werken. Begin met een kleine stap 
en gebruik die als verdere hefboom. 
Wees open en kritisch en leer uit 
de ervaringen. Gefaseerd werken 
brengt de beste resultaten mee.

Nog even over de term ‘moedertaal’. 
In sommige gevallen wordt bijvoor-
beeld poetspersoneel gevraagd met 
Nederlands als moedertaal, terwijl 
dat in dit geval niet noodzakelijk 
is. Het is een manier om mensen te 
discrimineren: men kan evengoed 
een goeie kennis van het Nederlands 
vragen. Veel werkgevers vergeten 
dat het strafbaar is om dat soort 
eisen te stellen als ze niet noodzake-
lijk zijn voor de job. In de wet staat 
ook het begrip ‘indirecte discrimi-
natie’: een ogenschijnlijk neutrale 
maatregel waarvan het effect nega-
tiever is voor bepaalde personen of 
groepen, die beschermd zijn door 
de antidiscriminatiewetgeving.

 
  Hakim Benichou
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Kruispuntdenken of intersectioneel denken 
houdt u een spiegel voor over uw eigen 
referentiekader en is een must om talent 
en kwaliteit alle kansen te geven. Maar 
hoe ontwikkelt u nu een zo inclusief 
mogelijke werking die rekening houdt met 
het feit dat mensen vaak getroffen worden 
door meerdere, op elkaar inwerkende 
uitsluitingsgronden (etniciteit, geslacht, 
klasse, gezondheid, etc.)? Hoe overstijgt 
u het denken in blokken, en komt u tot een 
en-en-en-visie? Wat betekent het om 
aan kruispuntdenken te doen, wat vraagt 
het van de organisatie (structuur, cultuur, 
personeelsbeleid, communicatie, financiën) en 
welke effecten kunt u verwachten? 

Met: Sarah Scheepers van Ella vzw, kenniscentrum 
gender en etniciteit

Vanaf de jaren 1960 werden gelijke kansen vooral 
via affirmative action nagestreefd, zoals bv. de 
rassenstrijd. Vanaf het begin van de jaren ’90 pri-
meerde de idee van diversiteit. Vandaag hebben 
we het over inclusie, kruispuntdenken. De kern 
van kruispuntdenken werd eigenlijk al ver-
woord in de speech van Sojourner Truth ‘Ain’t I 
a Woman?’ (1851).  

Kruispuntdenken vertrekt van de veertien assen 
van identiteitsvorming (zie afbeelding). 

DE KERN
"(…) Elk individu is gesitueerd op het kruispunt 
van verschillende machtsassen of dimensies: die 
van gender en etniciteit, maar ook die van klasse, 
seksualiteit, leeftijd … De verschillende assen (…) 
komen alle samen en kruisen elkaar op meer-
dere vlakken en bepalen zo ieders positie en de 
organisatie van de samenleving. Het kruispunt-
model bekijkt (…) al de verschillende assen samen 

die deel uitmaken van onze identiteit. (…) Het 
laat zien hoe bijvoorbeeld sociale achtergrond 
invloed heeft op ons vrouw- of man-zijn of hoe 
ons geslacht mee de invulling van onze etnische 
identiteit bepaalt. (…)" (Zie de Handleiding 
intersectioneel denken van Ella vzw, www.ellavzw.
be/node/4/publicaties/handleiding-intersectio-
neel-denken)  

In veel organisaties bestaat een diversiteitsbeleid, 
ingebed in HR, in de cel publiekswerking, of ge-
concentreerd in één medewerker. Dat is een 
waardevol startpunt, maar het proces zelf verloopt 
traag en in stapjes. Omgekeerde discrimina-
tie werkt daarentegen dodelijk. Vandaag vertrekt 
men van een liberale visie op gelijke kansen waarin 
gewerkt wordt aan gelijke startkansen. Jongeren 
uit arbeidersgezinnen worden bv. extra voorbereid 
op een goede start aan de universiteit. Voor de ra-
dicale visie, waarin niet alleen maatregelen geno-
men worden om gelijk aan de start te komen maar 
er bv. ook een juiste begeleiding tijdens de univer-
sitaire loopbaan voorzien wordt, is onvoldoende 
draagvlak (= positieve discriminatie). Bepaalde 
groepen hebben niet altijd een vrije keuze. Een 
voorbeeld: 80 % van de vrouwen werkt deel-
tijds. Is dit een vrije keuze of is het een keuze 
binnen een kader? Zijn dit écht gelijke kansen?  

WAT DE SPREKER ZEI
 

Er is geen discriminatie zonder privilege.”  
We moeten ons bewust zijn van die ongelijkheid.   

Vandaag staat het verschil tussen mensen 
centraal. Afbeeldingen van diversiteit tonen bv. 
diverse groepen als ‘wij samen’. Verschil is 
oké. Ongelijkheid is niet oké. Verschil evolueert 
soms ongemerkt naar ongelijkheid. Wanneer ver-

NAAR EEN INCLUSIEVE  
ORGANISATIE VIA KRUISPUNTDENKEN
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enigingen op individuen mikken, mikken ze op verschil en 
minder op ongelijkheid.” 

Echte verandering vraagt een grondig ingrijpen in je 
organisatie. Je moet je directie niet overtuigen van een 
inclusief beleid, maar haar ertoe verleiden. Het helpt 
indien er sprake is van een urgentie, zoals wanneer een 
organisatie beslist om de komende jaren zo goed als 
exclusief in te zetten op de aanwerving van medewerkers 
met een diverse achtergrond. Die noodzaak is er omdat 
het publiek van de organisatie zeer divers wordt en het 
voortbestaan van de organisatie in gevaar komt met en-
kel witte medewerkers. Het aanwervingsbeleid biedt dan 
een oplossing op korte termijn. Een dergelijk argument 
vergroot het draagvlak waardoor je ook de top van de 
organisatie kan meekrijgen.”

TIPS, SUGGESTIES EN BEDENKINGEN VAN DE 
DEELNEMERS 

Laat toegankelijke filmpjes over diversiteit zoals die 
van Jitske Kramer zien aan de hele museumploeg. ”
Zie de filmpjes op deze pagina: https://faro.be/node/56139.

Zorg dat iedereen in je organisatie zich bewust is van 
wat inclusie inhoudt.” 

Een inclusieve werking kan je opstarten door collega’s 
van alle niveaus informeel uit te nodigen en samen na te 
denken over wat meteen een voordeel oplevert voor de 
organisatie.” 

Inclusief werken doe je door in je basisaanbod, bv. een 
tentoonstelling, voldoende componenten te stoppen die 
diverse culturen aanspreken. Daarop moet je je publieks-

beleid afstemmen. In je communicatie moet je via ande-
re kanalen duidelijk aangeven: ‘This is for you’.”

Om kruispuntdenken te kunnen realiseren is een echte 
omslag in de hele organisatie nodig. Voor een kleine orga-
nisatie is dat haalbaar. Voor een grote organisatie liggen 
de zaken veel moeilijker, want daar is vaak een loggere 
besluitvorming. Voor een regionale erfgoedcel kan het, 
maar alle gemeenten moeten mee zijn in het verhaal. Is 
het op politiek vlak haalbaar? Mogelijks wel, maar met de 
huidige besparingen kan het sneuvelen. Een goede 
tip vonden we dat de organisatie / directie een zekere ur-
gentie moet aanvoelen vooraleer ze in beweging komt. 
Als je hen kan doen inzien welke voordelen kruispuntden-
ken met zich meebrengt, ben je een winnaar.”

BESLUIT
Voor wie ontwikkel je iets? Wie bezoekt je tentoonstel-
lingen? Stel jezelf deze vragen en vraag je op alle assen 
van identiteitsvorming af: “Voor wie maken we dit aan-
bod?” Bedenk eventueel een bijzonder aanbod op maat en 
vraag om mensen een zijspoorverhaal te laten vertellen. 
Dit biedt een heel andere insteek en een nieuw verhaal, 
waardoor een diverse aanpak kan werken. Kruispunt-
denken betekent wel dat je bereid moet zijn om trager te 
werken. Maar je creëert zo een duidelijke meerwaarde op 
de langere termijn.

AANBEVOLEN LITERATUUR 
• Ella vzw, Intersectioneel denken. Handleiding voor 
professionelen die intersectionaliteit of kruispuntdenken in de 
eigen organisatie willen toepassen.   
Zie: www.ellavzw.be/node/4/publicaties/handleiding-intersectioneel-denken  

• Jitske Kramer, JAM Cultures. Over inclusie: meedoen, 
meepraten, meebeslissen. Amsterdam (Management Im-
pact), 2019. 
 

http://www.ellavzw.be/node/4/publicaties/handleiding-intersectioneel-denken  
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Wat kunnen benaderingen omtrent mensenrechten 
betekenen voor cultureel-erfgoedorganisaties? In 
een eerste deel van deze sessie zoomt prof. dr. 
Bert Demarsin (KU Leuven) in op het juridische 
kader ter bescherming van de mensenrechten dat in 
de voorbije decennia via allerhande verdragen door 
de internationale gemeenschap tot ontwikkeling 
werd gebracht. Vervolgens duidt hij de relevantie 
ervan voor de artistieke/museale praktijk. Thema’s 
als vrije meningsuiting en censuur liggen daarbij 
vanzelfsprekend voor de hand, zodat deze ruim aan 
bod komen op basis van een levendige analyse van 
mijlpaalcases uit de cultuursector met betrekking 
tot racisme, blasfemie, pornografie … Daarnaast 
toont Demarsin evenwel aan dat in de voorbije 
decennia vooral het respect voor de (private) 
eigendom zich als grondrecht in de erfgoedsector 
en de museale praktijk heeft laten gevoelen. Vanuit 
die invalshoek snijdt hij de restitutieproblematiek 
aan, een bijzonder gevoelig thema dat beheerders 
van collecties met een ‘beladen verleden’ overal 
ter wereld tot nadenken dwingt. In enkele 
afsluitende kritische bedenkingen toont hij aan 
hoe het bestaande mensenrechtelijk kader voor 
het vraagstuk van het koloniaal erfgoed van een te 
individualistische benadering getuigt en daardoor 
veelal onaangepast is.   

WAT ZIJN ‘MENSENRECHTEN’? 
De basis voor de huidige mensenrechtenverdragen 
ligt in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM), die in 1948 door de Verenigde Naties 
werd afgekondigd. Dit was het antwoord van de we-
reldgemeenschap op de gruwel en de genocide tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. De UVRM is een aanbeve-
ling en juridisch niet bindend. Europa nam in 1950 
een verdrag aan, het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM), dat wel bindend is.  

Mensenrechten garanderen in de eerste plaats bur-
gerrechten en politieke rechten. De UVRM geeft 
eenieder het recht op:

• Gelijkheid  
• Waardigheid  
• Privacy  
• Onderwijs 
• Godsdienstvrijheid 
• Vrijheid van meningsuiting 
• Eigendom 
• Het stichten van een gezin  
• Een eerlijk proces (recht van onschuld)  
• Vrijheid van beweging  
• Asiel 
• Een nationaliteit
• Zich te verenigen 
• Deel te nemen aan het bestuur (kiesrecht) 
• Een goede levensstandaard (woning, gezondheid ...) 
• Arbeid
 
Lees de volledige verklaring: www.amnesty.nl/ency-
clopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-
de-mens-uvrm-volledige-tekst .

ZIJN MENSENRECHTEN INCLUSIEF? 
Mensenrechten kunnen voor mannen iets anders be-
tekenen dan voor vrouwen, bijvoorbeeld als het gaat 
over fysieke integriteit. Kinderen hebben ook eigen 
mensenrechten (recht op spel, onderwijs …). Voor 
sommige gemeenschappen zijn de mensenrechten te 
veel gericht op de rechten van het individu. Wat met 
de rechten van een stam, of collectieve mensenrech-
ten? Het Afrikaans Handvest voor de Mensenrechten 
focust op collectieve rechten.  

OOK CULTURELE RECHTEN ZIJN 
MENSENRECHTEN 

Art 27 UVRM: “Eenieder heeft het recht om vrijelijk 
deel te nemen aan het culturele leven van de gemeen-
schap, om te genieten van kunst en om deel te hebben 
aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten 
daarvan. Eenieder heeft het recht op de bescherming 
van de geestelijke en materiële belangen, voortsprui-

MENSENRECHTEN, EEN KWESTIE VAN 
ERFGOED? 
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tende uit een wetenschappelijk, letter-
kundig of artistiek werk, dat hij heeft 
voortgebracht.” 

Culturele rechten zijn tweevoudig: ener-
zijds is er het recht om deel te nemen en 
bij te dragen aan cultuur en het recht om 
de eigen taal te spreken, anderzijds is 
er de bescherming van het auteursrecht 
en de vrijheid van wetenschappelijk 
onderzoek. 

ERFGOED EN 
MENSENRECHTEN … 

Erfgoed kan aanleiding geven tot (juridi-
sche) controverse, denk recent aan Aalst 
Carnaval, Zwarte Piet of andere tradities 
zoals het visjesdrinken op het Krake-
lingenfeest, of het koloniale erfgoed 
(beelden, straatnamen, enz.). Of wat met 
racistische taferelen op de gouden koets 
van het Nederlandse koningshuis? 

… EN WAT MET RESTITUTIE? 
Als toegang tot de (eigen) cultuur een 
mensenrecht is, dan moet er een debat 
gevoerd worden over restitutie. Er be-
staat (nog) geen bindende wetgeving of 
Europees beleid over restitutie of terug-
gave van cultuurgoederen buiten Europa 
(wel binnen Europa). Teruggave van pu-
blieke collectiestukken is een politieke 
beslissing, gebaseerd op politieke good-
will. Private stukken worden door het 
burgerlijk recht beschermd, dat vooral 
het respect voor de (private) eigen-
dom garandeert. Dat helpt het debat 
over restitutie niet vooruit. 

KUNST EN MENSENRECHTEN   
De Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens van de Verenigde Naties 
vormde voor het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Brussel het kader 
voor het traject Kunst en mensenrechten in 
samenwerking met Amnesty Internatio-
nal. Met filmpjes en met een speciaal par-
cours lichten gidsen en experts cruciale 
mensenrechten toe aan de hand van 
werken uit de museumcollecties. 

In het tweede deel van deze sessie delen 
Isabel Vermote (KMSKB), Jean-Phi-
lippe Theyskens (KMSKB) en Althéa 
Williams (Amnesty International) 
ervaringen over hoe ze het parcours 
ontwikkelden en hoe ze inzetten op de 
begeleiding van gidsen en het aanbod 
voor schoolklassen, volwassenen en 
individuen.   

Neem een kijkje op fine-arts-museum.be 
of op YouTube: 
• https://www.youtube.com/ 
watch?v=pM-yyQFKOnM  
• https://www.youtube.com/watch?v=NJYk-
k9m8Ryo&t=40s.  

RAPPORTEN 
• Felwine Sarr en Benedic-
te Savoy, Restituer le patrimoine afri-
cain. Broché, 2018.
• Magdalena Pasikowska-Schnass, Ac-
cess to culture in the European Union. Eu-
ropean Parliament Think Tank, 2017.

Better to light a candle  
than curse the darkness.

 
 Amnesty International  

De rechten van de mens 
zijn gebaseerd op de in-
herente waardigheid van 
de mens, en komen niet 
van een goddelijk wezen.

 
  Bert Demarsin  

Zelfs erfgoed kan met 
mensenrechten botsen.

 
  Bert Demarsin  

https://www.youtube.com/watch?v=pM-yyQFKOnM
https://www.youtube.com/watch?v=pM-yyQFKOnM
https://www.youtube.com/watch?v=NJYkk9m8Ryo&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=NJYkk9m8Ryo&t=40s


28

PARALLELSESSIES  

Verschillende immaterieel-erfgoedpraktijken 
roepen in meer of mindere mate debat op. Of het 
nu gaat om Aalst Carnaval, het drinken van levende 
visjes tijdens het dubbelfeest van Krakelingen en 
Tonnekensbrand in Geraardsbergen of de figuren 
van Sinterklaas en Zwarte Piet: immaterieel erfgoed 
en discussie gaan in al deze gevallen hand in hand. 
En dat is prima. Schurende meningen, debat en 
conflict zijn immers eigen aan een democratie. 
Maar hoe gaan we als erfgoedwerkers om met deze 
maatschappelijke discussies? Hoe geven we ruimte 
aan conflicterende stemmen? Op welke manieren 
kunnen we een constructieve dialoog voeren? Wat 
kunnen we betekenen als bemiddelaar?   

Chantal Bisschop (CAG) en Piet Vanthemsche (Trek-
paardenraad) lichten hun erfgoedzorgtraject met de 
gemeenschappen rond de cultuur van het Belgische 
trekpaard toe. Mathieu Charles (Minderhedenfo-
rum), auteur Gerda Dendooven en Frea Vancraeynest 
(Histories) doen het maakproces van het boek Piet en 
Sint en het slimme kind uit de doeken, hun bijdrage 
aan het debat rond de figuur van Piet. Jorijn Neyrinck 
(WIE) vat het geheel beschouwend samen en kadert 
de praktijksituaties in het internationale verhaal van 
de Conventie voor het borgen van het immaterieel 
cultureel erfgoed van UNESCO (2003).

ACHT TIPS OM OM TE GAAN MET 
MEERSTEMMIGHEID EN CONFLICT INZAKE 
(IMMATERIEEL) ERFGOED * 

1. Breng alle partijen rond de tafel en durf de 
discussie samen aan te gaan. Betrek ook de meest 
dwarse stem.

2. Stel een ‘neutrale’ en gedragen spilfiguur als 
begeleider aan. Het is van essentieel belang dat deze 
begeleider zijn persoonlijke mening opzij kan zetten.

3. Voer het debat op een respectvolle en waardige 
manier, zowel voor leden van de erfgoedgemeen-
schap(pen) als voor tegenstem(men) uit de rest 
van de maatschappij. Tegenstanders mogen niet 
vragen dat de erfgoedgemeenschap haar tradi-
tie opgeeft, maar de erfgoedgemeenschap moet 
zelf ook (leren) openstaan voor maatschappelijke 
gevoeligheden.

4. Neem de tijd om meningsverschillen bespreekbaar 
te maken en bewustwording te creëren. 

5. Breng alle gevoeligheden in kaart en geef hierbij 
duiding en nuance. Waar draait het eigenlijk om? 
Wat zit er achter bepaalde emoties? Wat zijn pre-
cies de argumenten pro en contra?

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED;  
DE CONTROVERSE NOOIT VOORBIJ? 
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6. Zoek een gemeenschappelijke grond of 
doel. Het op de spits drijven of stopzetten van 
de dialoog is in niemands voordeel. Als het 
debat toch vast komt te zitten, parkeer dan 
tijdelijk de grote struikelblokken.

7. Hou de zaken bespreekbaar. Vermijd hierbij 
interne of externe druk op het proces. Pro-
beer niet krampachtig in een rechte lijn aan 
een oplossing te werken, maar laat de groep 
het tempo bepalen. 

8. Onthoud en leg uit dat tradities levend en 
dus veranderlijk zijn. Verandering staat niet 
gelijk aan verlies. Zoek hierover voorbeelden 
en documentatiemateriaal. Hou evenwel in 
gedachten dat verandering niet afdwingbaar 
is. 

*  Er zijn echter geen kant-en-klare oplossin-
gen voorhanden. Iedere gemeenschap, iedere 
situatie is anders en vergt dan ook een aanpak 
op maat.

VRAGEN EN BEDENKINGEN

• Als erfgoedwerkers zijn we lang niet altijd uit-
gerust met de nodige competenties om met 
meerstemmigheid en conflict om te gaan, ze-
ker niet als er raciale aspecten bij te pas ko-
men. Hier is nog werk aan de winkel.

• Hoe betrek je grote groepen mensen in het de-
bat? Nu zijn inspanningen vaak gericht op spe-
cifieke doelgroepen. In een groot maatschap-
pelijk debat is er geen duidelijke spilfiguur of 
moderator.

• Hoe breng je (terug) voldoende lucht in een 
debat? Hoe vermijd je dat een bepaalde groep 
zich zodanig onder druk gezet voelt dat een 
dialoog onmogelijk wordt?

• Het helpt niet om erfgoed als controversieel 
te bestempelen, spreek liever van ‘erfgoed in 
beweging’, zoals ook de samenleving in bewe-
ging is.

• Het is een utopie te denken dat we altijd een 
consensus kunnen bereiken, soms is slagen in 
een ‘agree to disagree’ al heel wat. 
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‘Emotienetwerken’ is een vorm van 
collectieve mindmapping. Zo ontstaat een gesprek 
over ideeën over erfgoed en over betekenissen 
die hieraan worden toegekend. Die kunnen soms 
schuren en recht tegenover elkaar staan. Dat hoeft 
niet negatief te zijn: het maakt ons net (erfgoed)
wijzer. 

‘Emotienetwerken’ kan bijvoorbeeld ingezet worden 
ter voorbereiding van een tentoonstelling over een 
gevoelig onderwerp. Het kan dan zinvol zijn om 
de oefening samen met diverse externe stemmen 
te doorlopen. Of ‘emotienetwerken’ kan worden 
georganiseerd als publieksactiviteit, met een klas of 
groep. 

Hester Dibbits houdt zich bezig met hoe we in het 
heden omgaan met het verleden voor de toekomst. 
Ze ontwikkelde de methode samen met Marlous 
Willemsen, directeur van Imagine IC. Hester Dibbits is 
bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, lector Cultureel erfgoed en directeur 
van de internationale master Museology aan 
de Reinwardt Academie. De methodiek werd samen 
met en in het veld ontwikkeld. 

Erfgoedwijsheid is een competentie die mensen in staat 
stelt om zich kritisch tot erfgoed te verhouden. Het 
maakt een gesprek mogelijk waarin mensen oog hebben 
voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de 
eigen positie daarin. Dat houdt ook in dat men het in 
deze gespreksvorm niet eens hoeft te zijn met elkaar. 
Men hoeft niet tot een consensus te komen. Het is een 
reflectiegesprek. ‘Emotienetwerken’ ondersteunt deel-
nemers in dit ‘erfgoedwijs worden’. ‘Emotienetwerken’ 
is immers een methode die inzicht geeft in het ingewik-
kelde samenspel van emoties en belangen rond erfgoed. 
Vanuit een netwerkbenadering worden de samenhang 
en wisselwerking tussen mensen onderling en die met 
een erfgoeditem onder de loep genomen. Het idee is 
dat deelnemers de onderlinge relaties zien veranderen 
en zich daardoor bewust(er) worden van de complexe 
dynamiek rond erfgoed. 

WORKSHOP EMOTIENETWERKEN EN 
MEERSTEMMIGHEID 

Tijdens deze sessie proefden we ook zelf van de 
methodiek aan de hand van een oefening rond Hal-
loween, carnaval en Driekoningen. Het is belangrijk 
om aan de workshop deel te nemen als jezelf, als 
een persoon met emoties, en niet vanuit een professio-
nele context (of met de ‘erfgoedpet’ op).  

Wat hebt u nodig om een workshop ‘emotienetwer-
ken’ op te zetten? 
• Een groot vel papier; 
• stiften in diverse kleuren; 
• een erfgoeditem (object of onderwerp);
• het ‘emotienetwerken’-sjabloon; 
• achtergrondinformatie over dat erfgoeditem. 

 
Start met een nulmeting over de erfgoedwijsheid van 
de deelnemers. Vraag aan iedereen om te noteren hoe 
erfgoedwijs hij/zij denkt te zijn: helemaal niet – niet 
zo – gemiddeld – behoorlijk – heel erg. Aan het einde 
van de workshop wordt deze vraag herhaald. 

STAP 1 Vraag de groep welke emoties het erfgoeditem 
oproept. Laat iedereen deze emoties in het schema 
zetten.  

STAP 2 Nodig de deelnemers uit om hun gevoel toe te 
lichten. 

STAP 3 Vraag de deelnemers na de uitwisseling om 
hun positie in het emotienetwerk opnieuw te bepalen 
door een lijn te trekken van hun eerste positie naar 
hun nieuwe positie. 

STAP 4 Deel de vooraf verzamelde informatie aan de 
deelnemers uit en geef tijd om verschillende perspec-
tieven te lezen en te bekijken. 

STAP 5 Vraag deelnemers om hun positie opnieuw 
te bepalen. 

EMOTIENETWERKEN: OVER HET 
IN KAART BRENGEN VAN DIVERSE 
STEMMEN 
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STAP 6 Vraag deelnemers om zoveel mogelijk 
stakeholders ook een plek te geven in het emotie-
schema. Bespreek met elkaar hoe deze stap het 
netwerk beïnvloedt. 

Rond af met een nameting: vraag opnieuw aan 
de deelnemers hoe erfgoedwijs zij zich voelen. 
Bespreek het emotienetwerk en vat de verande-
ringen die hebben plaatsgevonden samen. 

IMPRESSIES NA DE WORKSHOP 

• De twee uitersten in meningen (mild versus 
intens; positief versus negatief ) brengen dyna-
miek in de discussies, zorgen ervoor dat milde 
posities extremer worden, en maken het ge-
sprek soms ook politiek geladen.  

• In het begin van de discussie denken deelne-
mers misschien nog vaak: “Wat is hier nu zo 
problematisch aan?”. Naarmate de discussie 
vordert, groeit de kennis en verschuiven me-
ningen. 

• Cultureel-erfgoedprofessionals zijn bezig met 
tradities en beseffen dat die in beweging zijn. 
Daardoor zijn ze eerder mild. ‘Emotienetwer-
ken’ kan waardevol zijn om het gesprek dan 
toch eens tot uitersten te dwingen. 

• ‘Emotienetwerken’ nodigt deelnemers uit om 
zich kwetsbaar op te stellen. Dit voelt  in het 
begin moeilijk aan, maar is zeer waardevol 
om actief aan deel te nemen. 

• Heb wel aandacht voor de finaliteit van de 
sessie. Standpunten en posities hangen deels 
af van de reden waarom de workshop met het 
team plaatsvindt. Als er besluitvorming aan 
vasthangt, zijn posities al een pak minder vrij. 

• Uitgedaagd worden om zich te positioneren is 
de kracht van het concept.  

• Groepen die van mening verschillen samen 
aan tafel krijgen is anno 2019 niet evident. Als 
dat op deze manier wel lukt, is dat alleen al 
daarom bijzonder waardevol.  

• En vooral: ‘emotienetwerken’ stimuleert men-
sen om empathie op te brengen voor elkaar en 
voor andere meningen. 

WAT VONDEN DE DEELNEMERS 
ERVAN? 

De workshop bood veel stof tot nadenken.” 

Je leert mensen kennen die een heel andere 
connectie hebben met een thema. Door te luisteren 
naar hun verhalen leer je empathie opbrengen.” 

Het was fijn om een hands-onmethodiek aan-
gereikt te krijgen waarbij je zelf meningsverschil-
len ondervindt en er mee leert omgaan.” 

Na de workshop zat ik wel nog wat op mijn 
honger over hoe je dan moet omgaan met de 
hevige emoties die zo’n momenten naar boven 
brengen.” 

Is het naïef om te denken dat mensen met 
tegengestelde opinies zomaar bereid zouden zijn 
om samen rond de tafel te gaan zitten?” 

De emoticons en lijntekeningen in het 
netwerk zijn een fijne manier om te proberen om-
gaan met eventuele taaldrempels in een discussie. 
Niets is zo frustrerend als de juiste woorden niet 
vinden in een gesprek …”

MEER WETEN?

• Bekijk het webinar dat Hester Dibbits over dit 
onderwerp gaf in het kader van de Internationale 
week van de kunsteducatie. Die had in 2019 het 
thema ‘Betwist Erfgoed’: www.lkca.nl/artikelen/
emotienetwerken.
• Hier leest u meer over het onderzoek en ontdekt 
u praktijkvoorbeelden: https://emotienetwerken.nl.  
  

https://www.lkca.nl/artikelen/emotienetwerken
https://www.lkca.nl/artikelen/emotienetwerken
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Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw 
is er in de geschiedschrijving meer 
aandacht merkbaar voor een 
geschiedenis van onderuit, waarbij 
het geven van een stem aan de 
stemlozen centraal staat. Onder meer 
de opkomst en popularisering van 
mondelinge getuigenissen als een 
methode om geschiedenis te schrijven 
is een gevolg van deze beweging. Het 
is een evolutie die traag doorsijpelde 
naar de archiefinstellingen. In die 
mate zelfs dat er vanaf het begin van 
deze eeuw wordt gesproken van een 
verschuiving van het archiefparadigma 
naar participatieve archieven. Dat 
zijn archieven die het werken met 
gemeenschappen als uitgangspunt 
nemen. Tegelijkertijd zien we ook 
een beweging van onderuit, waarbij 
gemeenschappen bewust omgaan met 
hun eigen geschiedenis en erfgoed en 
hun plek opeisen in het onderwijs, 
onderzoek en maatschappelijk debat.  

 

Deze drie punten vatten de inhoud van 
de sessie samen:

1. Alles begint met de opbouw van ver-
trouwensbanden in gemeenschappen.

2. Er gaapt evenwel een kloof tussen 
‘willen’ en ‘kunnen’.

3. Bovendien is er een grens van wat 
(openbare) archieven kunnen doen. 
Idem dito voor de persoonlijke inzet 
van de medewerkers.

JAN, AN EN AMAN. 
GESCHIEDSCHRIJVING VOOR  
IEDEREEN? 
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Het begint niet met verhalen zoeken, maar 
met luisteren naar wat mensen te zeggen heb-
ben. De eerste stap die een museum moet zetten 
bestaat er niet in om mensen met bepaalde 
etnisch-culturele achtergrond naar de eigen 
instelling uit te nodigen, maar bij hen op bezoek 
te gaan en deel te nemen aan hun activiteiten. 
Archieven en ander erfgoed verzamelen volgt pas 
later. Daaraan vooraf gaat een lang traject van 
prospectie, elkaar leren kennen, deelnemen aan 
de activiteiten van organisaties, bruggen bouwen, 
erfgoedactiviteiten in de migrantengemeenschap-
pen organiseren, enzovoort.”

Ondanks de paradigmaverschuiving naar 
meer participatieve archieven ligt de nadruk bij 
archieven nog steeds op hun kerntaak, namelijk 
het bewaren. We weten dat we daarmee een een-
zijdig verhaal brengen, maar we doen ons best om 
ook andere verhalen op te sporen. Als een klein 
onderdeel van tientallen andere taken.”

Niemand zegt ons dat we het niet mogen 
doen, maar niemand komt ons zeggen dat we het 
kunnen doen.”

De stafkaart van het migrantenmiddenveld 
en zijn erfgoed in Vlaanderen van KADOC en 
Amsab-ISG is een goed voorbeeld van hoe een 
lang volgehouden investering in het uitbouwen 
van een netwerk en expertise op lange termijn 
kan renderen. Net zoals we dat gedaan hebben in 
het verleden met het klassieke Vlaamse midden-
veld.”

Kleine publieksmomenten vormen voor 
mensen vaak een aanleiding om hun verhaal te 
vertellen. Het is een manier om vertrouwen te 
kweken waarop je kan voortwerken.”

 Organisaties die in de buurt actief zijn zitten 
vaak in een bepaald kamp. Erfgoedinstellingen 
worden als neutraal gezien omdat ze niet interfe-
reren in de buurt.”

Iets kunnen doen voor weinig geld is een 
privilege dat niet iedereen heeft. Iets kunnen 
doen tot je erbij neervalt is iets waarvoor sommi-
ge mensen kiezen en waarin anderen geen keuze 
hebben. Kijk dus ook naar de governance van de 
instelling. Laten we altijd de structuren boven 
ons aanspreken die de context bepalen. Zo hoef 
je niet louter terug te vallen op de goodwill en de 
veerkracht van het individu.”

Minderheidsgroepen kunnen een ander 
perspectief bieden op een geschiedenis die we 
denken al te kennen. Je kan mensen met een 
Zuid-Amerikaanse achtergrond aan de slag laten 
gaan met de gevolgen van de ontdekkingsrei-
zen op het Zuid-Amerikaans continent tot op 
vandaag.”
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Woorden doen ertoe. Iedereen kent wel een situatie 
waarin één verkeerd gevallen woord tot ruzie 
leidde. Of heeft een bepaald woord dat steeds weer 
hard binnenkomt tijdens een gesprek. Woorden 
kunnen leiden tot schaamte of juist trots: zo is 
er lang discussie geweest over het Rotterdamse 
Witte de With Center for Contemporary Art. 
Mag de naam van die koloniale marineofficier 
wel blijven voortleven? Is dat niet beschamend? 
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam 
kondigde dit jaar trots aan dat de straten in het 
nieuwe Amsterdamse Centrumeiland namen 
krijgen van Surinaamse verzetshelden uit de 
koloniale tijd: een primeur voor de stad. Ook het 
Tropenmuseum in Amsterdam (onderdeel van het 
Nationaal Museum van Wereldculturen, NMVW) buigt 
zich over woorden en de impact hiervan. In 2018 
lanceerde het NMVW Woorden doen ertoe. Deze 
publicatie brengt gevoelige en discriminerende 
woorden in kaart: waarom zou u woorden als ‘stam’ 
of ‘Berber’ liever niet gebruiken? En wat zijn 
bruikbare alternatieven? 
 

In deze workshop wees Lisa Kleeven (Senior coördi-
nator educatie, Tropenmuseum Amsterdam) op het 
belang van bewust taalgebruik in educatieve pro-
gramma’s. We bespraken in een levendige discussie 
enkele woorden uit programma’s rondom gender en 
koloniaal verleden: ‘hut’, ‘cultuur’, ‘wij’, ‘niet-westers’, 
‘blank’, ‘dag dames en heren’. We dachten daarbij na 
over de vragen: “Wanneer of waarom is dit mogelijk 
een gevoelig woord?”, “Hoe zou je het anders kunnen 
zeggen/aanpakken?”, “Welke woorden of situaties 
ben jij tegengekomen?” En zo kwamen we bij beladen 
woorden in onze organisaties. En manieren waarop 
mensen worden aangesproken. Gouden raad: “Als je 
niet weet hoe je iemand moet aanspreken, vraag het 
dan.”

Lisa Kleeven gaf aan dat er in de organisatie over 
moet nagedacht worden en dat er soms radicale 
keuzes moeten gemaakt worden. Zo koos het Tropen-
museum ervoor om het woord ‘slaaf’ overal en altijd 
te vervangen door ‘tot slaaf gemaakt’. Dat maakt de 
teksten weliswaar niet minder leesbaar – wel waren er 
discussies over het gebruiken van ‘tot slaaf gemaakt’ 
vanwege het aantal woorden en de daarmee samen-
hangende ruimte op tekstbordjes. Al leest het minder 
lekker, toch is er expliciet voor gekozen. Anders blijft 
het woord in gebruik. Andere musea opteren voor 
een disclaimer waarin ze melden dat overal waar het 
woord ‘slaaf’ staat, ‘tot slaaf gemaakt’ bedoeld wordt.

Een mogelijke leidraad is alvast: wees specifiek. Ge-
bruik bv. ‘Europees’ in plaats van ‘Westers’. Benoem 
het land of de regio. Vraag je af vanuit welke context 
je spreekt of voor wie je iets schrijft. Richt je meer tot 
personen in plaats van tot groepen. Je zal daardoor 
ook persoonlijker worden en ook mensen meer het 
gevoel geven dat ze erbij horen.

MEER WETEN?

De publicatie Woorden doen ertoe is een work in pro-
gress. U kan ze downloaden op: https://www.tropen-
museum.nl/nl/over-het-tropenmuseum/words-mat-
ter-publicatie of via https://faro.be/node/54385. 

In deze publicatie gaat het over woorden waar een 
geschiedenis aan verbonden is.

WOORDEN DOEN ERTOE:  
INTERACTIEVE WORKSHOP OVER 
WELKOM WOORDGEBRUIK 
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https://www.tropenmuseum.nl/nl/over-het-tropenmuseum/words-matter-publicatie
https://www.tropenmuseum.nl/nl/over-het-tropenmuseum/words-matter-publicatie
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Steeds vaker hebben musea in binnen- en 
buitenland de ambitie om een maatschappelijke 
rol op te nemen. Ze worden zelfs gezien 
als motoren van sociale verandering. Kijk 
maar naar de toenemende aandacht voor 
meerstemmigheid, culturele diversiteit en 
andere samenlevingsvraagstukken (over bv. 
radicalisering, migratie, klimaatcrisis, dekolonisatie, 
sociale ongelijkheid, genderissues). Makkelijk 
is dat allesbehalve. Wat houdt die maatschappelijke 
rol dan precies in? Waar liggen de grenzen en 
hoe kunnen we zorgen voor maatschappelijk debat, 
zonder het conflict uit de weg te gaan maar ook 
zonder te polariseren? Wat als erfgoedcollecties zélf 
debat uitlokken? En heel praktisch: hoe kunnen de 
maatschappelijke intenties omgezet worden naar de 
dagelijkse praktijk?  

De werkgroep ‘Musea met een beladen thema’ 
buigt zich over deze vragen. Tijdens deze sessie 
formuleerden Maarten Van Alstein (Vlaams 
Vredesinstituut), Piet Chielens (In Flanders Fields 
Museum Ieper), Bart Marius (Museum 
Dr. Guislain Gent), Karen Moeskops (Red 
Star Line Museum Antwerpen) en Bruno 
Verbergt (AfricaMuseum Tervuren) een pittig 
antwoord op deze vragen. Vervolgens leidde 
Patrick Allegaert (Museum Dr. Guislain Gent) het 
panelgesprek in goede banen.  

Er ontspon zich een boeiende discussie met het pu-
bliek. Een greep uit de vragen en reacties:  

Zitten we als cultuurwerkers niet in een soort bub-
bel? Zijn we onszelf niet aan het overtuigen van iets 
– meerstemmigheid – waar ‘wij’ al achter staan, 
maar dat misschien veel minder leeft in de brede 
samenleving?   
Bart Marius en Piet Chielens, elkaar aanvullend: 
“Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Tegenstem-
men en vooroordelen sijpelen wel degelijk binnen in 
een museum of erfgoedinstelling, bv. via scholen- of 
andere groepen die het museum bezoeken. Het is 
dan net de taak van het museum om een adequaat 
antwoord te geven en nuance aan te brengen, uit-
gaand van de historische kennis die aanwezig is in het 
museum zelf.”  
Karen Moeskops: “Maar inderdaad, werken met 
verschillende meningen – extern, maar ook intern, 
binnen je eigen organisatiestructuur – en ruimte laten 
voor meerstemmigheid vraagt de nodige inspannin-
gen. Denk aan leerkrachten, voor wie je bepaalde tools 
ontwikkelt, en waarmee ze aan de slag kunnen gaan in 
de klas.”

Voelen de musea geen druk om een ideologisch 
(partijpolitiek) standpunt in te nemen? 
Karen Moeskops: “Net door een veelheid aan stem-
men aan het woord te laten en door heel participatief 
te werken, bewaar je als erfgoedinstelling je onpartij-
digheid en zorg je ervoor dat je niet voor elke ideo-
logische kar gespannen wordt. Door dat te doen, en 
geen partijpolitiek standpunt in te nemen, kan je de 
nodige afstand bewaren tot een ideologische agenda.”  

 BELADEN ERFGOED: WAT IS DE ROL 
VAN EEN ERFGOEDORGANISATIE IN 
HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT?  
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Hoe kan die methodiek van agonisme meegenomen 
worden in de discussie over de Vlaamse canon? 
Bruno Verbergt: “Door precies dit te vertellen waar-
over we het tijdens deze sessie hebben. Je brengt best 
meerdere stemmen in de discussie binnen.” 
Maarten Van Alstein: “Geschiedenis is altijd meer-
stemmig en weerbarstig. En daar moet je rekening 
mee houden. Wie wil leren uit de geschiedenis, ver-
trekt vanuit die historische meerstemmigheid en ziet 
dat als een aanzet tot reflectie over historische gebeur-
tenissen.” 
Piet Chielens: “Meerstemmigheid zegt iets over de 
keuzes die we voortdurend moeten maken. Wat vertel 
je wel, en wat vertel je niet? In een samenleving moet 
je de vinger aan de pols houden om die thema’s eruit 
te halen die relevant zijn. Net dat spreekt een canon 
tegen, want een canon zet dingen vast en geeft er een 
hiërarchie aan. En dat is allesbehalve ‘agonistisch’.” 

Hoe kunnen erfgoedinstellingen die niet onmid-
dellijk inhoudelijke expertise hebben toch op een 
adequate manier omgaan met meerstemmigheid? 
Piet Chielens: “Dialogeren moet je leren, en die 
dialoog moet je echt als een doel op zich hanteren. 
Enkel door te praten kan je tot een vorm van con-
sensus komen. En die laat vervolgens discussie toe. 
En al is er eerst nog geen oplossing, net die discussie 
vormt wel de aanzet tot een oplossing.”  
Maarten Van Alstein: “Daarbij is het overigens be-
langrijk om grenzen te bewaken. Die grenzen hangen 
af van het thema van je museum en van de context. Zo 
kan je bijvoorbeeld, bij wijze van experiment, met 
meerstemmigheid aan de slag in een educatieve con-
text zonder daarbij noodzakelijkerwijs meerstemmig-
heid toe te laten in andere domeinen.”  
Bruno Verbergt: “Ook als kleine erfgoedinstelling 
moet je durven een standpunt in te nemen. Ga bij-
voorbeeld op zoek naar een object dat conflict uitlokt. 
Durf je standpunt uit te dragen en zo nodig bij te 
stellen. Beter dat dan je kop in het zand te steken.”  
Karen Moeskops: “Tot slot is ook kruisbestuiving erg 
belangrijk: ga met mensen praten, werk samen, laat 
hen aan het woord.”

Piet Chielens: “Vragen aan het verleden moet je van-
uit het heden stellen. Een instelling moet represen-
tatief zijn voor de samenleving waarin ze werkt en 
moet vertrekken vanuit diezelfde samenleving, 
die haar de middelen geeft om te werken. Niet meer-
stemmig werken is dus niet aan de orde”.  

 

• De audio-opname van de sessie kunt u herbe-
luisteren via www.hetgrootonderhoud.be.
• De teksten van de sprekers worden gebundeld 
in een publicatie en verspreid.  
• Hou ook de FARO-vormingskalender in de 
gaten: in 2020 zetten we de discussie voort, en 
organiseren we een studiedag over het ‘agonisti-
sche museum’.  

  

http://www.hetgrootonderhoud.be
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Overal in het land, zeker in de grote steden, vindt 
u verwijzingen naar ons koloniale verleden. Nu 
eens zijn deze verwijzingen heel duidelijk – denk 
aan monumenten en standbeelden in de openbare 
ruimte, dan weer zijn ze minder manifest aanwezig 
in het straatbeeld en vereisen ze enige duiding. In 
toenemende mate worden deze relicten gecontesteerd 
of geven ze aanleiding tot pittige discussies over de 
relaties tussen kolonisator en gekoloniseerde. En over 
de wijze waarop deze relaties tot op vandaag blijven 
doorwerken. In se vormen ze dus ideale kapstokken 
om het gesprek aan te gaan over de koloniale tijd 
en zijn lange doorwerking.  

Via de stadswandeling Verhalen over Congo in Vlaan-
deren willen Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk 
Delen het bewustzijn en de kennis over de koloniale 
erfenissen levendig houden en kritisch bevragen. Aan 
de hand van specifieke plaatsen in Antwerpen en de 
koloniale verhalen die ermee verbonden zijn vertelt 
journalist Guy Poppe het verhaal van Congo in Ant-
werpen. 

STADSWANDELING: 
VERHALEN OVER CONGO IN 
VLAANDEREN 
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Tijdens de receptie nam de belangenbehartiger van de cultureel-erf-
goedsector, Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), het woord. Hij pleitte 
voor een meerstemmige toekomst “voor het Vlaanderen van de toe-
komst.” Lees de volledige tekst op www.overlegcultureelerfgoed.be.

http://www.overlegcultureelerfgoed.be/cultuurprotest-cultureel-erfgoedsector-pleit-voor-een-meerstemmige-toekomst

