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‘Mooie’, ‘interessante’ en ‘veilige’ geschiedenissen over het verleden – dát krijgt de 
erfgoedtoerist meestal op zijn of haar bord. Heeft dat te maken met de marktlogica, 
waarbij erfgoedspelers ervoor kiezen om een zo breed en divers mogelijk publiek te 
bedienen zonder daarbij iemand – bezoekers, overheden, partners of sponsors – voor 
het hoofd te stoten? Om maatschappelijk ‘moeilijke’ of ‘risicovolle’ thema’s wordt wel 
eens met een ruime boog heengegaan, of ze worden onder de mat geschoven. 
Erfgoedwerkers hebben, net als historici, echter een belangrijke verantwoordelijkheid 
in de vormgeving van dat beeld van ‘het’ verleden. En dat is niet altijd even fraai. Het 
behoort tot de opdrachten van professionele erfgoedwerkers om het verleden te 
demystificeren en te ontdoen van glans en franjes.  

Sylvie Dhaene, directeur museum Huis van Alijn, reflecteerde tijdens haar lezing over 
wat een bewuste en bedachtzame omgang met erfgoed zoal kan betekenen voor een 
museum dat zich bezighoudt met het erfgoed van alledag, en ook wel een beetje over 
datzelfde ‘erfgoed als toeristisch product’. U vindt haar lezing in bijlage. 

Piet Chielens, directeur In Flanders Fields Museum, en Patrick Allegaert, Museum Dr. 
Guislain, hielden een duopresentatie over het traject dat heeft geleid naar de 
tentoonstelling Oorlog & Trauma. Deze dubbeltentoonstelling werd door beide musea 
samen uitgewerkt vanuit het idee dat aan de vooravond van de grote herdenkingen van 
de Eerste Wereldoorlog de aandacht naar het lot van de mensen moet uitgaan. Het In 
Flanders Fields Museum in Ieper behandelt de organisatie van de algemene medische 
zorg aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het Museum Dr. Guislain in Gent 
zoomt in op verschillende conflicten tijdens de twintigste eeuw, maar dan met de 
klemtoon op die specifieke tak in de geneeskunde, de psychiatrie. 

Herman Van Goethem, conservator van Kazerne Dossin in Mechelen, ging in zijn betoog 
in op keuzes die hebben geleid tot het introduceren van het daderperspectief in een 
museum over de Holocaust. Kazerne Dossin wil vanuit de Holocaust op zoek gaan naar 
tijdloze mechanismen van groepsdruk en collectief geweld die in sommige 
omstandigheden kunnen uitlopen op massamoord en genocide. Het proces van pesten 
op de speelplaats naar lynchpartijen waarbij het gedrag van daders en meelopers in 
beeld wordt gebracht. In de hoop dat bezoekers zich bewust worden van dit 
mechanisme en er zich tegen kunnen verzetten.  

 
 

http://www.faronet.be/files/bijlagen/pagina/20131025_verslag_sessie_7_bijlage.pdf
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Conclusie 

Ondanks drie totaal verschillende praktijkvoorbeelden was iedereen ervan overtuigd 
dat het tot de verantwoordelijkheid van erfgoedwerkers behoort om te demystificeren, 
om het publiek te confronteren met de culturele constructies en mentale categorieën 
die de wereld die wij waarnemen kleuren. 

De maatschappelijke opdracht van erfgoedinstellingen wordt algemeen erkend als zeer 
belangrijk. Zeker vanuit een internationaal perspectief is er binnen archieven en musea 
een toenemende aandacht voor hun maatschappelijke rol en de mogelijkheid om 
individuen en gemeenschappen te laten participeren aan hun werking.  

Erfgoedprofessionals kennen de valkuilen wanneer erfgoed wordt gebruikt in een 
toeristische context of wordt vertaald naar een breed publiek. Bijvoorbeeld wanneer 
communicatiebureaus of marketeers onbezonnen aan de slag gaan gebeuren er soms 
dingen die haaks staan op de visie van een erfgoedinstelling. Vaak gebeuren die dingen 
buiten de wil om van erfgoedinstellingen. Het komt er dus op aan waakzaam te blijven 
én duidelijk te maken waar de grens ligt. Wat kan én - vooral - wat niet kan. 

 


