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De term wordt in Vlaanderen razend snel geadopteerd. "Cultureel 

erfgoed" biedt voor verschillende actoren (archieven, musea, schepenen,

heemkundige kringen ...) de mogelijkheid om problemen en oplossingen

te benoemen en aan te pakken. De beleidsbrief 2001 van de Vlaamse

Minister van Cultuur is daarvan een schoolvoorbeeld. In "cultureel

erfgoed" komen vele bekommernissen en verhaallijnen samen,

waaronder ook deze: "We gaan er daarbij vanuit dat niets zo verstikkend

is voor een object als dat het wordt opgenomen in een éénduidig lineair

verhaal met een sluitende plot. De vooropgestelde proliferatie van quasi-

subjecten veronderstelt namelijk ook een polyfone verteltraditie." Op het

eerste gezicht onbegrijpelijke en bijgevolg te negeren zinnen? Ze liggen

wel mee aan de basis van de erfgoedconvenants en het

nieuwe erfgoedbeleid. Wie de sleutels kent, ontwaart hier een spannend

project. Maar laat ons klein beginnen.

[ Marc Jacobs ]

Het Huis van Alijn slaagde tijdens het eer-

ste erfgoedweekend (19 en 20 mei 2001) in

een schitterende stunt. Vele honderden

tuinkabouters – 4000 naar verluidt -  wer-

den in het holst van de nacht door een

groep vrijwilligers in de stad Gent

geplaatst. Dankzij een goed uitgekiende

perscampagne waren zowel TV-ploegen,

radio- als krantenjournalisten aanwezig bij

de actie of bij de ontdekking. Late nachtvo-

gels namen een kabouterman mee.

Radioluisteraars stonden die zondag op

met de mededeling dat Gent geconfron-

teerd werd met een invasie van tuinkabou-

ters. De bebaarde mannetjes op straat kon-

den gewoon meegenomen worden.

De Gentse schepen van cultuur Sas van

Rouveroij vatte het diezelfde ochtend in

zijn speech bij de opening van een herin-

gerichte museumvleugel nog glunderend

en trots samen. Tijdens de grote museum-

dag in het kader van het erfgoedweekend

haalde een klein museum voor volkskunde

voluit het nieuws. Hij stelde dat hij zijn visie

op wat een museum voor volkskunde

anno 2001 kon betekenen, moest bijstel-

len: niet oubollig, maar net met verfrissen-

de projecten. Het viel op, een groep vrij-

willigers en professionelen die letterlijk

dag en nacht werkten voor een museum,

ver "beyond the call of duty". Het wekte

sympathie op, net als de kaboutermanne-

kes zelf. Geïnterviewde voorbijgangers

vonden het project leuk.

Museumdirecteur Sylvie Dhaene kan

zowel op het VRT- als op het VTM-journaal

duidelijk maken dat wat vroeger het

museum van volkskunde was nu het Huis

van Alijn wordt genoemd. Tegelijkertijd

maakte ze ook het statement dat "het ver-

schijnsel van tuinkabouters, volkscultuur,

ook een vorm van cultureel erfgoed was".

Deze boodschap kwam nationaal luid en

duidelijk over. Talloze mensen hebben

een kabouter in hun tuin en keken ver-

baasd op dat het cultureel-erfgoedwee-

kend iets met hun dagelijks leven te

maken had. Stof om over na te denken. De

verwachtingen voor de met deze stunt

aangekondigde tentoonstelling zijn nu

hooggespannen. Tegelijkertijd werd ook

een punt gemaakt dat ook aanwezig is in

een beleidsbrief over cultureel erfgoed

(mét een schema in de vorm van een puz-

zel) die datzelfde weekend ter perse ging.

De veelkleurige puzzel illustreert een

meerlagige beleidsvisie en een actieplan

CULTUREEL ERFGOED 
Een beleidsbrief in perspectief

Nieuwe vleugel geopend in het Huis van Alijn
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ten opzichte van een aantal culturele sec-

toren in Vlaanderen in de 21e eeuw. De

visie en het plan werden eind mei 2001 in

de Beleidsbrief 2001 voor het cultureel erf-

goed van de Vlaamse Minister van Cultuur

uiteengezet. Deze voor de geïntendeerde

lezer van Mores. Tijdschrift voor volkscul-

tuur in Vlaanderen uitermate relevante

tekst ligt in de lijn van andere opties en

projecten van de minister, die duidelijk

rekening heeft gehouden met het advies

– en de visie - van kabinetsmedewerkers,

in het bijzonder Bart de Baere, stafmede-

werker van het S.M.A.K. (Stedelijk Museum

voor Aktuele Kunst te Gent) en vanaf 2002

directeur van het MUHKA (het Museum

voor Hedendaagse Kunst te Antwerpen).

Musea, archieven, verspreid erfgoed, erf-

goedconvenants, volkscultuur en allerlei

regelingen en instellingen worden samen

in beeld gebracht en benaderd. "Cultureel

erfgoed" is de parapluterm of het code-

woord dat deze operatie dekt. Voor het

Vlaams Centrum voor Volkscultuur en de

doelpublieken en deelsectoren waarop

het VCV zich richt, is dit een belangwek-

kende ontwikkeling. Totnogtoe werd de

"sector" "volkscultuur" vooral benaderd

vanuit het perspectief van het sociaal-

cultureel werk ("volksontwikkeling"). Nu

wordt er dus een supplementair atten-

derend en structurerend referentieka-

der aan toegevoegd. Dit opent verschil-

lende nieuwe perspectieven. In deze

beschouwing poog ik enkele krachtlij-

nen van de beleidsbrief weer te geven.

Daarbij accentueer ik aspecten die mee

helpen verklaren en begrijpen waarom

wordt ingezet op "volkscultuur". Ten

slotte geef ik aan dat er enkele zeer

actuele wetenschappelijke lijnen in te

ontdekken vallen en dat is toch wel erg

verrassend. Het feit dat dit ook lijnen en

benaderingen zijn die instellingen zoals

het VCV of het Huis van Alijn exploreren

in een hedendaagse omgang met volks-

cultuur maakt dit dubbel interessant (en

veelbelovend).

POLYVALENTE PARAPLUBEGRIPPEN

Net zoals het woord "volkscultuur" vervult

het begrip "cultureel erfgoed" – meer

bepaald "roerend en immaterieel cultureel

erfgoed" - verschillende functies. De

begrippen slaan tegelijkertijd op meerdere

referentiekaders en fenomenen in onze

maatschappij. Er zijn voor- én nadelen ver-

bonden aan het gebruik van dergelijke

polysemische paraplubegrippen. "Volks-

cultuur" en "cultureel erfgoed" zijn bruik-

bare, welhaast homeopathische termen. Er

wordt van uit gegaan dat dergelijke woor-

den kunnen worden afgestoft, meerlagig

ingevuld, mobiliseerbaar gemaakt en

opnieuw op een positieve wijze relevant

kunnen worden voor het maatschappelijk

leven. Het genereren van win-win-winsitu-

aties is hier de onderliggende doelstelling.

Zo’n schema, zo’n beleid of de werking van

een steunpunt als het VCV kunnen best

begrepen worden als er niet essentia-

listisch gedacht wordt. Dit is niet zo een-

voudig maar wel nodig. Allerlei actoren

CULTUREEL ERFGOED
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moeten nog wennen aan flexibele, onder-

handelbare betekenissen van woorden.

In België structureren de complexe staats-

hervorming van de voorbije decennia,

resulterend in bevoegdheidsverdelingen

tussen gemeenschappen en gewesten, en

de historische ontwikkelingen van admi-

nistraties de beleidsruimte en het seman-

tisch veld van erfgoed zoals dat begrip in

de culturele sector in Vlaanderen gebruikt

wordt. Het internationale begrip "cultural

heritage", zoals dat door instellingen als de

UNESCO wordt gepropageerd, slaat door-

gaans - en vaak in eerste instantie - ook op

monumentenzorg, landschapszorg en

archeologie. Deze domeinen ressorteren in

Vlaanderen - tot nader order - echter niet

als culturele materie onder de bevoegd-

heid van de Vlaamse Minister van Cultuur

en de Vlaamse Gemeenschap maar wel

onder het Vlaams Gewest en het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien moet

men er bijvoorbeeld rekening mee houden

dat een segment van de archiefwereld in

Vlaanderen nog behoort tot het federale

(Belgische) niveau. Het is belangrijk dit

voor ogen te houden bij het interpreteren

van het pragmatische puzzelschema zoals

dat gepresenteerd wordt. Zo wordt cultu-

reel erfgoed in de beleidsbrief beperkt tot

roerend en immaterieel erfgoed en tot

bepaalde instellingen.

In de beleidsbrief 2001 wordt gepoogd een

operationele omschrijving te geven van

wat de beleidsmakers onder cultureel erf-

goed verstaan, voor zover dat onder de

bevoegdheid van de Minister voor Cultuur

ressorteert: "de brede waaier van het roe-

rend en immaterieel erfgoed":

• "het roerend erfgoed de historische

objecten, informatie of andere ‘dynami-

sche’ of  beweeglijke culturele bronnen

omvat die mogelijkheden inhouden van

gemeenschappelijke betekenissen, bij-

voorbeeld binnen een industrieel-tech-

nisch, archeologisch, artistiek, weten-

schappelijk, (cultuur)historisch of antro-

pologisch referentiekader;

• het immaterieel erfgoed en de immaterië-

le aspecten van het cultureel erfgoed de

beeldvorming via historische beschrij-

vingen of andere ‘dynamische’ of

beweeglijke culturele bronnen omvat-

ten die mogelijkheden inhouden van

gemeenschappelijke betekenissen, bij-

voorbeeld aller-

hande verhalen,

‘geschiedenissen’,

sporen, verban-

den en kleine(re)

en grote(re) refe-

rentiekaders."

Het wordt duidelijk dat het concept "cultu-

reel erfgoed" zoals het in elkaar gepuzzeld

is in belangrijke mate het (historische,

gestructureerde) resultaat van of beter een

(toekomstgericht, structurerend) voorstel

tot onderhandeling is.

IMPULSEN VOOR SECTOREN

De beleidsbrief van de Minister van Cultuur

over cultureel erfgoed die eind mei 2001

vrijgegeven werd, kan op verschillende

manieren gelezen en gebruikt – misschien

zelfs toegeëigend worden. Er zit duidelijk

een institutionele strategie in om een sec-

tor niet alleen in beeld maar ook in bewe-

ging te brengen. In de mate van het moge-

lijke wordt gestreefd naar een integrale

benadering van het erfgoed.Wie de archie-

vensector, de museumsector of de erfgoed-

sector in Vlaanderen vergelijkt met

Nederland of andere van de ons omringen-

de landen komt snel tot de conclusie dat

daar de voorbije jaren en ook vandaag nog

een veelvoud van middelen geïnvesteerd

wordt in deze sectoren. In de beleidsbrief

2001 wordt pragmatisch vastgesteld dat

het beter is bescheiden maar doelgericht te

beginnen in plaats van bij voorbaat de

handdoek in de ring te gooien. Bij het

maken van een round-up wordt vastge-

steld dat een aantal basisinstrumenten,

zoals inventarissen van erfgoed of experti-

se, niet voorhanden zijn. Door de eerder

geschetste beperkingen en marges die

worden opgelegd door de regelingen rond

onroerend erfgoed zijn een aantal moge-

lijkheden en beproefde formules geblok-

keerd.Het verrassende in het plan is dat van

de nood een deugd wordt gemaakt en dat

de handelingsmarge niet alleen maximaal

benut maar zelfs centraal wordt gesteld.

In de beleidsbrief 2001wordt het als volgt

geformuleerd. De aandacht kan "ten volle

gaan naar een werkzame ‘software’, een

voortdurend vernieuwde beeldvorming

waarbij het verle-

den wordt her-

dacht, herplaatst,

herverteld en uit-

eindelijk overgehe-

veld naar de toe-

komst. Een cultu-

reel-erfgoedbeleid dat het moet stellen

zonder zijn stevige onroerende basis, heeft

twee grote en ‘beweeglijke’ zones waarin

het kan opereren: het roerend erfgoed dat

opnieuw kan worden ingezet – de dingen

– en het immaterieel erfgoed dat kan wor-

den geactualiseerd – de verhalen." Een van

de onverwachte gevolgen is dat de sector

"volkscultuur" zich plots, wellicht tot de

eigen verbazing, midden in dit dynamische

gebeuren gekatapulteerd ziet en op aller-

lei manieren in beeld komt. Het gaat hier-

bij, want zoveel functies moet het concept

volkscultuur in de officiële teksten en het

decreet vervullen, zowel om de (groepen)

mensen die bepaalde fenomenen bestu-

deren als om een zeer brede verzameling

van bestudeerde of voor onderzoek vatba-

re fenomenen zelf. Deze ambiguïteit is ook

aanwezig in het decreet volkscultuur uit

1998. Deze sector zit op de grens tussen

cultureel erfgoed, wetenschappelijk onder-

zoek en verenigingsleven of netwerken.

In de beleidsbrief wordt duidelijk een

beroep gedaan op een groep "bemidde-

laars". "Volkscultuur" staat hier als pars pro

toto voor allerlei soorten onderzoekers,

zowel academisch geschoolden als autodi-

dacten, zowel professionelen als liefheb-

bers, die interesse hebben voor allerlei vor-

men van cultureel erfgoed en vaak in

groepsverband in de studie en/of ontslui-

ting ervan tijd en energie stoppen. Terecht

wordt gewezen op de vele honderden

lokale vrijwilligers die in hun eigen dorp,

wijk of streek met lokale geschiedenis bezig

zijn, de lokale verhalen kennen en ermee

werken. Zij worden aangesproken als inter-

mediairs, als gidsen en tussenpersonen.

Deze erkenning zal de lokale initiatiefne-

mers er hopelijk toe aanzetten zo’n bemid-

delingsrol ook effectief op te nemen en
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Cultureel erfgoed

"Volkscultuur" en

"cultureel erfgoed"

zijn bruikbare, welhaast

homeopathische termen



waar te maken, voor zover dat in de praktijk

al niet gebeurt. Het zijn ook vaak de meest

intensieve gebruikers van openbare archie-

ven en musea. Niet zelden beheren ze zelf

een collectie van cultureel erfgoed in de

vorm van een museum,bibliotheek of docu-

mentatiecentrum. De beleidsbrief stuurt er

duidelijk op aan dat er bruggen worden

geslagen en projecten worden uitgewerkt.

Om het soort van schottendoorbrekende

en meerlagige, ook wel reflexieve, functies

waar te nemen, is er echter nog veel werk

aan de winkel en is ondersteuning nodig.

In diverse onderzoeken, zoals de

‘Campagne Actuele Volkscultuur’, lijkt de

indruk te ontstaan dat vooral in de randzo-

nes interessante initiatieven ontstaan.

Belangrijk is ook de mogelijkheid tot het

slaan van bruggen tussen cultureel erf-

goed en sociaal-cultureel werk. Wat daar-

van de mogelijkheden zijn en hoe dit kan

worden ondersteund, wordt in het lopende

Project Alpha onderzocht.1

In de beleidsbrief wordt expliciet verwezen

naar de subsidieregeling voor periodieke

publicaties waarbij getracht wordt het sub-

sidiariteitsprincipe te laten spelen en de

grotere, meer omvangrijke, kwalitatief eruit

springende tijdschriften te ondersteunen

van op Vlaams niveau. Er wordt tegelijker-

tijd een krachtig signaal gegeven naar

gemeentebesturen en andere overheidsin-

stanties toe dat periodieke publicaties met

vooral een lokaal bereik en locale relevantie

ondersteuning waard zijn, ook en vooral in

het kader van zorg voor cultureel erfgoed

als onderdeel van het gemeentelijk cultuur-

beleid. Dit geldt trouwens ook voor andere

activiteiten of realisaties van deze groepen

en kringen, die het uiteraard wel zelf moe-

ten waarmaken.

Het bestaan van een Vlaamse subsidiere-

geling voor het realiseren (uitgeven) van

publicaties in boekvorm is misschien nog

te weinig bekend; het is ongetwijfeld nut-

tig dat in de Erfgoedbrochure 2  een referen-

tie aan dat reglement werd opgenomen. Er

worden ook nieuwe subsidieregelingen

gepresenteerd. De maatregelen die in het

vooruitzicht gesteld worden voor musea

en archieven zijn eveneens interessant en

het volgen waard. Bij de regelingen voor

permanente en tijdelijke ontsluiting wor-

den openingen gelaten voor (grotere) cul-

tuurhistorische tentoonstellingen, in en

samen met archieven, musea, bibliotheken

en culturele centra. De regelingen rond

depotvorming kunnen ook voor lokale

organisaties nuttig zijn. Ik kan alleen hopen

dat tal van verenigingen die onder de vlag

"volkscultuur" varen, zich aangesproken

voelen, ook al wordt de lat relatief hoog

gelegd. Het zal opnieuw van de creativiteit

van groepen vrijwilligers afhangen, daarin

bijgestaan door overkoepelende organen

en steunpunten zoals het VCV, om in te

spelen op subsidieregelingen die met de

nieuwe beleidsplannen gelanceerd wor-

den. De beschikbare budgetten zijn

beperkt maar organiseren wel een moge-

lijkheid tot een signaal. Als er geen aanvra-

gen of projectvoorstellen binnenkomen,

kan de indruk ontstaan dat er geen vraag

of nood zou zijn (en dus geen nood om

eventueel meer substantiële projectsubsi-

dies vrij te maken). Het zou met andere

woorden nuttig zijn die regelingen te

beschouwen als datgene wat één van hun

belangrijkste functies is, namelijk commu-

nicatie-instrumenten. Ook campagnes

zoals de Koning Boudewijnstichting orga-

niseert rond "actuele volkscultuur" of "roe-

rend en immaterieel erfgoed" vervullen

zo’n signaal- en barometerfuncties (zoals

de hoger aangehaalde suggestie over de

randsectoren aanduidt). In die zin kunnen

de dwarsverbindingen die hier suggestief

door de puzzelstructuur worden opgeroe-

pen, ook worden waargemaakt.

Zoals uit het schema en de beleidsbrief

2001 blijkt zijn er ook nieuwe accenten en

uitdagingen voor het VCV bijgekomen. Het

intensiever gaan samenwerken met ande-

re steunpunten in een confederatie, plat-

form en netwerkstructuren, om zo samen

de hele sector beter te ondersteunen, staat

duidelijk op het programma.

RODE DRADEN VANUIT EEN GROEN

BOEKJE

De decreten en reglementen kunnen erg

instrumenteel gelezen worden, in functie

van het verkrijgen van subsidies (geld,

erkenning, ...) of om de relatieve positie te

bepalen. Er zit echter wel meer in deze

brief. In het plan zijn er ook onderliggende

intellectuele strategieën te onderkennen

die aansluiten bij een aantal internationale

stromingen in de benadering van erfgoed

en volkscultuur. Die blijken perfect compa-

tibel met recente tendensen in de etnolo-

gie en bieden wellicht een supplementaire

verklaring waarom "volkscultuur" anno

2001 op deze wijze in het plaatje voor-

komt. Dit is ook verklaarbaar vanuit bij-

voorbeeld de evolutie van het UNESCO-

discours in de voorbije kwart eeuw, een

kwestie waarop later in dit tijdschrift nader

wordt ingegaan maar die niet van door-

slaggevend belang lijkt.

Bij de toelichting van de beleidsoriëntatie

wordt gesteld dat internationaal drie bena-

deringswijzen van cultureel erfgoed elkaar

hebben opgevolgd: 1) conservatie/bewa-

ren; 2) ontsluiting/toegankelijk maken en

tenslotte, recent; 3) maatschappelijke posi-

tionering. Dit laatste kan worden opge-

splitst in het losweken van maatschappe-

lijke interesse, verantwoordelijkheid en

bekommernis voor cultureel erfgoed ener-

zijds en bijdragen tot netwerkvorming en

identiteitsconstructies anderzijds. In de

beleidsbrief klinkt het respectievelijk als

volgt: "De vraag rijst of we niet eerst de

gigantische achterstand op het vlak van

conservatie en ontsluiting moeten weg-

werken, om pas daarna aan deze recente,

zingevende dimensie te denken. Nee, zegt

het huidige beleid, we vertrekken van de

actuele vragen en we gebruiken die als een

breekijzer om op een gerichte wijze de

andere dimensies aan te pakken." En:

"Zelfs een geconserveerd en ontsloten stuk

cultureel erfgoed blijft zinledig zolang het

niet is ingebed in de stromen waaruit het

voortkomt en waarin het opgenomen

blijft. Noem dat ‘de persoonlijkheid van een

streek en zijn maatschappij’."

Dit kan op verschillende manieren bena-

derd worden, ook met oplossingen die

geboden worden door de hedendaagse

("Nederlandse") etnologie. Hierbij kan voor-

eerst worden gewezen op het project van

de IDentiteitsfabriek Zuid-Oost (IDZO) waar

aan een culturele biografie wordt gewerkt.3

Vervolgens kan de vraag worden gesteld in
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welke mate het (op het eerste gezicht) uit

die continue stromen nemen ook niet erg

zinvol en buitengewoon effectief kan zijn

om de persoonlijkheid van een streek uit te

drukken en kracht te geven. Hiermee raken

we onmiddellijk het punt aan dat er drin-

gend nood is aan een aantal goede metafo-

ren en modellen om over de mogelijkhe-

den te denken of te discussiëren. In een vol-

gende bijdrage voor dit tijdschrift wijs ik

alvast op een interessant concept dat pre-

cies daarvoor geschikt kan zijn: "onver-

vreemdbare bezittingen" (Annette Weiner),

die de hoeksteen vormen in geschenken-

uitwisselingscircuits.

In de beleidsbrief wordt herhaaldelijk aan

een andere benaderingswijze gerefereerd:

aan de  mogelijkheid van onderhandelin-

gen over de betekenis van het object. In de

termen van de beleidsbrief klinkt het als

volgt: "men zou zelfs kunnen stellen dat

objecten immaterieel zijn, dat ze enkel

bestaan dankzij het weefsel van verhalen

om hen heen. Die verhalen bestaan op hun

beurt slechts als ze niet alleen worden ver-

teld, maar ook gehoord, ‘meegedragen’ en

herverteld." Dit wordt volgens mij ten volle

begrijpbaar vanuit de modellen van de

translatiesociologie.4

Een sleutel is te vinden in wat in erfgoed-

middens gemeenzaam het ‘groene boekje ‘

wordt genoemd: Kleine dramaturgie voor

een artefactenstoet.5 Deze publicatie is ver-

plichte kost voor wie wil begrijpen welke

hefbomen in stelling worden gebracht en

waarom deze operatie niet beperkt hoeft

te blijven tot het afstoffen van enkele bele-

gen disciplines, woorden, concepten en

instellingen of tot loodgieterswerk om

enkele noodlijdende sectoren financieel te

steunen.

Een van de opties is het streven naar het

laten kantelen van de blik van de toe-

schouwer. Hierbij wordt vooreerst gewe-

zen op de effecten van het gebouw of van

de institutie die het verwachtingspatroon

reduceert tot een interpretatiekader. In een

museum voor industriële archeologie ver-

wacht men ijzeren machines: "Vanuit dit

oogpunt wordt roerend erfgoed de facto

onroerend, aangezien het een verlengstuk

van een infrastructuur wordt. Deze vastge-

groeide verwachtingen die samenhangen

met een gebouw zorgen uiteindelijk voor

de institutionalisering van een welbepaal-

de blik. Hij krijgt vooroordelen en voor de

museumconservator rest de moeilijke taak

deze te doorbreken.Verwachtingen dienen

tot op zekere hoogte ingevuld te worden,

anders haakt het publiek af."6

Er wordt gewerkt met een dubbel bezoe-

kerspotentieel: de klassieke toerist en de

belevingsgerichte kijker. Deze groep van

mensen met verscherpte blik beweegt zich

door de stad en hoeft niet noodzakelijk

van buitenaf te komen. Er wordt niet inge-

zoomd op het verschijnsel cultuurtoerist

want het is net de bedoeling de tegenstel-

ling tussen de (niet geïnteresseerde)

‘bewoner’ en de geïnteresseerde ‘vreemde’

te overstijgen: de klemtoon ligt op (het 

creëren van) "geïnteresseerden".

In archieven, depots en privé-collecties is

de toegankelijkheid vaak beperkt want

plaatsgebonden en voorzien van strikte

regels.7 Dit impliceert dan onmiddellijk een

reflectie over toegankelijkheid en het con-

cept onroerend door bestemming. Gielen
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verwijst naar concepten van Bruno Latour,

zoals quasi-subjecten, objecten die gearti-

culeerd moeten worden in de maatschap-

pij. Hij pleit voor de voordelen van een a-

humaan denken, dat uitgaat van het erf-

goed zelf. Heel deze theoretische reflectie,

die perfect compatibel is met het "onder-

handelingsparadigma" dat door de transla-

tiesociologie beïnvloed is, mondt in dit

werk uit in een pleidooi voor erfgoedcon-

venants. Hier duiken de quasi-subjecten als

interpretatie van de artefacten opnieuw op.

STEMMEN

In het ‘groene boekje’ wordt een interes-

sante analyse gemaakt die uitmondde in

een legitimerend vertoog voor een samen-

werkingsplatform van de Gentse musea.

Deze instituties stelden dat ze gezamenlijk

het roerend cultureel erfgoed van de stad

zouden beheren. Dit gaf aanleiding tot een

keuze voor vlakke synergie, een minimale

bovenstructuur waarbij in de mate van het

mogelijke gespecialiseerde opdrachten

aan één partner werden toegewezen. Het

al genoemde ‘groene boekje’ gaat van een

interessante theoretische positionering

over in een (succesvol gebleken) betoog

om een erfgoedconvenant met drie steden

- Antwerpen, Brugge en Gent - af te sluiten.

Deze convenantformule zou worden uitge-

breid en als het aan de minister ligt – als we

het plaatje bekijken – een cruciale rol spe-

len in het erfgoedbeleid.

De beleidsprikkelende nota wil artefacten

door vormen van ontsluiting naar het alle-

daagse leven terugbrengen. Hierbij wordt

onder meer aan een door de Certeau geïn-

spireerde interpretatie van "le quotidien"

gerefereerd, in een strategie die ruimte

voor individuele tactieken wil creëren. Hoe

kunnen we ze een flexibele en dynamische

betekenis geven zodat ze terug een spre-

kende plaats in de stedelijke alledaagsheid

zouden krijgen? Het verplaatsen van een

object is één interpretatie van het concept

translatie, meer zichtbaar maken. Hier

wordt een bijzonder project vooropge-

steld: "De artefacten dienen tegelijkertijd in

een actuele betekeniswolk of beter, mogelijke

betekeniswolken te worden gevoerd. Hiertoe

moeten we de verschillende verhalen die over

de objecten de ronde doen detecteren en op

een zorgvuldige manier in de publieke ruimte

brengen". 9

Wat is het effect daarvan?"Combinaties en

de voortdurende mogelijkheid tot recombi-

natie leiden nu eenmaal tot een polyfonie.

Meer stemmen en interpretaties krijgen de

mogelijkheid om hun ‘waarheid’ over het

object te claimen. Wanneer we zover zijn, zal

blijken dat in elk artefact een aporia verbor-

gen ligt, een intrinsieke besluiteloosheid die

elke totaliserende interpretatie in verlegen-

heid brengt. Met deze inzet markeren we ons

project (...) als een van de de- en reconstruc-

tie. Door de artefacten uit hun eenduidige

historiserende betekeniseconomie te trekken,

worden permanent connotaties gedecon-

strueerd en nieuwe geherconstrueerd." 10

Bij de verhalenlijnen wordt bijzondere aan-

dacht besteed aan het historisch weten-

schappelijke verhaal in enge zin. Dit wordt

gezien als een feitelijk verhaal van namen,

plaatsen en data,

vooral toegankelijk

voor ingewijden.In

het vertoog wordt

gewerkt met een

dubbele laag. Een

feitengeschiedenis,

gedekt door gespe-

cialiseerde instellin-

gen en professionele historici. Een tweede

verhaallijn dient de feitengeschiedenis te

verruimen en verlevendigen: mondelinge

geschiedenis, ..." Daarenboven leidt de

methode van de oral history vaak tot alter-

natieve geschiedenissen. Voor sommige

historici vormt die aanpak zelfs een weten-

schappelijke strategie om andere verhalen

op te sporen".11 Verder wordt zowaar

Vovelle van stal gehaald om de geschiede-

nis van de kleine man in beeld te brengen,

net als geschiedenissen van en uit de

marge.

Pascal Gielen raakt als cultuursocioloog

diverse gevoelige snaren. Historici kunnen

wel een grotere rol opnemen dan Gielen

verwacht en ook compatibele theoretische

discussies in de waagschaal leggen. In de

historiografie is de voorbije jaren toch al

wel nagedacht over de in het schitterende

boekje behandelde thema’s, bijvoorbeeld

in de beweging in de loop van de jaren

1990 rond de Annales. Histoire, Science

Sociales.12 Reflexiviteit, de mogelijkheid

van meerdere verhaallijnen en alternatieve

geschiedenissen en deco-recomethodes

zijn ook in historisch onderzoek te trace-

ren. Zo zou de druk  verminderd kunnen

worden op een methode als mondelinge

geschiedenis als sluipweg om die ideeën

op de historische agenda te plaatsen en de

verwachtingen rond ‘oral history’ tot rede-

lijke proporties te kunnen terugschroeven.

Opmerkelijk en ook wel tekenend is dat dit

soort debatten momenteel door beleids-

makers en vanuit de museumwereld wor-

den opengetrokken. De plaats die aan

voorwerpen en technieken of aan virtua-

liteit moet worden toegekend in sociale

theorie is één van die strijdpunten die

momenteel op de agenda zouden kunnen

komen, ook in Vlaanderen.

Zoals we in volgende bijdragen hopen te

demonstreren kan

vanuit de sector van

volkscultuur en van-

uit een steunpunt

als het VCV een bij-

drage geleverd wor-

den tot deze debat-

ten. Dit kan vanuit

verschillende per-

spectieven, zowel translatiesociologie,

sociologisch en antropologisch onderzoek

over de gift als via onderzoek naar cyber-

cultuur. Via diverse erfgoedprojecten, bij-

voorbeeld in de convenants, zal wellicht

voldoende stof tot discussie worden gecre-

ëerd waardoor een aantal thema’s aan bod

komen.

MEENEEM-INTELLECTUELEN

Een stunt zoals het Huis van Alijn die geor-

ganiseerd heeft tijdens het erfgoedwee-

kend blijkt bij nader toezien veel dubbele

bodems te hebben. Het is uiteraard een

geslaagde marketingstunt voor een ten-

toonstelling over tuinkabouters. Het is

natuurlijk interessant te weten waar die

voorwerpen uit de dagelijkse leefwereld

vandaan komen, wat de achtergronden

zijn, sedert wanneer ze als huis-, tuin- en

keukenobject in onze contreien opgeko-

M
o

re
s

2
 [2

0
0

1
] 2

 

9

PERSPECTIEF

Een sleutel is te vinden

in wat in erfgoedmiddens

gemeenzaam het ‘groene

boekje’ wordt genoemd:

Kleine dramaturgie voor

een artefactenstoet
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men zijn. De ludieke acties – eye-openers -

van het tuinkabouterbevrijdingsfront heb-

ben herhaaldelijk de nationale media

gehaald en de nodige glimlachjes ontlokt

en even de aandacht gefocust op die

v r e e m d s o o r t i g e

voorwerpen in de

tuin of op het terras.

Door de actie te pre-

senteren als tegen-

ha n g e r  v a n  d e

acties van het front

- geen kabouters ontvoeren en stelen maar

aanvoeren en schenken, niet terug naar de

natuur maar wel naar de stad - ontlokt men

evenveel glimlachjes en knipogen.

In de perscommentaren merkte men wel

dat allerlei andere accenten en bood-

schappen overgekomen waren en doorge-

geven werden. Zo had de commentator

van het VTM-middagjournaal op de

bewuste zondag het over "kunst om te ste-

len". "Cultureel erfgoed om mee te

nemen". "Een reuzengeschenk". Geleidelijk

werd ook duidelijk dat de kabouters niet

om het even waar geplaatst werden, maar

dat onder meer het S.M.A.K. expliciet bele-

gerd werd. Op de voorpagina van De

Morgen van maandag 21 mei werd dit in

een onderschrift van een knappe foto nog

even onderstreept. In Het Laatste Nieuws

van 21 mei 2001 werd de actie geduid als

een actie "om de stad en het museum voor

volkskunde bij elkaar te betrekken en in te

gaan tegen het "pseudo-intellectualisme".

De volkscultuur leeft immers ver buiten de

muren van het museum. Het enthousiasme

en de reacties bij de Gentenaars waren

uitermate positief."  Ondertussen bleek er

ook een pamflet verspreid te zijn; het mani-

fest van 20 mei 2001:

"Met zo'n vierduizend zijn wij vannacht in

het grootste geheim de stad ingetrokken.

Wij zijn de kleine broertjes van de 'intellec-

tual gnome'. Vijf strategische plaatsen in

Gent hebben wij ingenomen om onze stem

te laten horen. Want juist in dit erfgoed-

weekend, willen wij iedereen laten weten

dat ook wij, de tuinkabouters, deel uitma-

ken van het cultureel erfgoed. Ook wij, de

tuinkabouters, vormen fundamentele

bouwstenen van de samenleving en dra-

gen bij tot de kennis van de Vlaamse cul-

tuur. Immers, wie kent ons niet, wie heeft

geen mening over ons en wie heeft ons niet

ergens, al dan niet verborgen, in zijn tuintje

staan. Als inspiratie-

bron van menig

kunstenaar, schrij-

ver, fotograaf en

cineast blijven wij

onze stempel druk-

ken op het Vlaamse

culturele landschap: nu eens boegbeeld

van kitsch, dan weer hip statussymbool. (...)

Onze optocht houdt hier niet op. Mijn

broertjes en ik behoren tot de eerste linie. In

de loop van de volgende twee maanden

infiltreren nog 6000 van onze vriendjes in

de Stad Gent."

Verder luidt het "Wie ons vindt, mag ons

meenemen! Wie zijn vondst decoreert,

kan hem terugsturen of brengen naar het

Huis van Alijn. De mooiste wint een echte

'intellectual gnome' (van de hand van de

ceramist Rik Delrue, die ook onze geeste-

lijke vader is)." 

Bovendien blijkt dat in maart 2001 al 22

grotere formaat "intellectual gnomes"

naar kunstenaars in binnen- en buiten-

land verstuurd werden met de vraag om

er een persoonlijke toets op aan te bren-

gen. Die worden in de tentoonstelling in

het Huis van Alijn geplaatst, samen met

exemplaren die de vinders van exemplaren

in Gentse straten en op musea terugbren-

gen. Voor wie wil kijken komt in dit project

in een cascade van supplementaire beteke-

nissen en cross-overs terecht. Uit plannen

van het museum blijkt dat het project ook

kadert in internationale programma’s zoals

de Museums Building Communities-cam-

pagne.

Er zit een plan achter zoals blijkt uit de

persnota waarin gesteld wordt dat het Huis

van Alijn met het kabouterproject vorm

geeft aan zijn missie :

“1) als hedendaags communicatieplat-

form op het vlak van het volkskundig

cultureel erfgoed. Vanuit een heden-

daagse visie op volkscultuur (multidis-

ciplinair) en met de nodige aandacht

voor maatschappelijke tendensen wor-

den onderwerpen uit het brede en ook

actuele volksculturele veld  binnen ten-

toonstellingen geconcipieerd.

2) als museum door op een actieve en

open wijze met het roerend en onroe-

rend erfgoed om te gaan (verzamelen,

onderzoeken, presenteren) en ontslui-

ten naar een breed publiek, dit zowel

naar een internationaal als naar een

lokaal/regionaal publiek. Teneinde de

Cultureel erfgoed

Er blijken dus complexe circuits

van schenken, ontvangen, terug-

en doorgeven en uit circulatie

houden gegenereerd te worden 



Het erfgoed verbindt het verleden met heden,
Herinnert ons aan hoe men vroeger hier leefde,
Het geeft ons een beeld van dorpen en steden,
Van hoe de mens het geluk steeds nastreefde.

Het erfgoed bestaat uit twee soorten dingen
Met name de tastbare en de spirituele,
Men aanvaardt dit principe in bredere kringen
Zoniet zou men steeds maar blijven krakelen.

Met erfgoed bedoelen we ook geen antiek,
Al kan het er af en toe wel gaan op lijken,
Neen, erfgoed dat is zowel een kerk als fabriek,
Het behoort zeker niet enkel de rijken.

Er zijn schilderijen, boeken en beelden,
Een boerderij , een villa met Engelse tuin
Of werktuigen waarmee men toen teelde
Of perkamenten, oud, gerimpeld en bruin.

Al deze dingen hebben één zaak gemeen,
Naast het onmiddellijk praktische doel
Bezitten ze iets dat behoort iedereen
Het verwekt bij de mens soms een raar gevoel.

U kent ook wel, dat gevoel van herkenning,
Van heb ik dat niet reeds vroeger gezien
Dan verkeert u  beslist in goede stemming
Om de band tussen verleden en heden te zien.
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wisselwerking met de samenleving te

bevorderen, worden hiertoe allerlei pro-

jecten zowel binnen als buiten de

muren van het museum op touw gezet.

3) als een Gents cultureel centrum door

het aangaan van samenwerkingsver-

banden en netwerkvorming voor de

organisatie van museale en extramuse-

ale activiteiten voor een breed cultu-

reel geïnteresseerd publiek. Het maxi-

maal benutten van de ruimte die haar

in het stedelijk weefsel is toegewezen

en het vergroten van de uitstraling van

dit museum."

Het lijkt me een perfecte illustratie van één

van de onderliggende draden in de

beleidsbrief 2001 over cultureel erfgoed.

Het Huis van Alijn heeft die golflengte

gevonden en speelt daar met al bij al erg

bescheiden en, letterlijk en figuurlijk, gerin-

ge middelen op in. Het bespelen van vele

registers tegelijkertijd en toch begrijpelijke

boodschappen uitzenden die worden

opgepikt door diverse groepen van de

bevolking; de eigen instelling, collecties en

verhalen op interessante manieren presen-

teren en  tegelijkertijd een theoretische,

sterk reflexieve component cultiveren: het

is een interessante culturele prestatie. Op

deze manier kan "volkscultuur" – moderne

etnologie, hedendaagse museologie of

cultuurwetenschap – inderdaad een sleu-

telrol spelen in het ontluikende cultureel

erfgoedparadigma.

Dat niet iedereen, misschien zelfs de

meesten, zich niet geroepen voelen om

mee te gaan met dit verhaal en zich tevre-

den stellen met enkele boodschappen of

met enkele effecten of inzichten, is perfect

legitiem en begrijpelijk. Niet elk volkskun-

demuseum moet zich in een Huis van Alijn

transformeren om op de gestelde uitda-

ging, zowel in het decreet volkscultuur als

in het nieuwe attenderende kader, in te

gaan. Het opnemen van een bemiddelaars-

rol of het uitwerken van eigen projecten zijn

eveneens interessante manieren om de

handschoen op te nemen. Men kan de

"intellectual gnome" op straat laten staan, in

de tuin zetten, op de schouwmantel plaat-

sen of terugbrengen naar het museum of

heel het gebeuren van op afstand volgen:

op een of andere manier neemt men toch

deel aan het project, in casu een wel erg uit-

gebreid erfgoedweekend. "The present can 

be a gift",zo luidt een prikkelende oneliner.Een

operationeel referentiekader of "frame" (zoals

"volkscultuur" of "cultureel erfgoed") kan het

geschenkpapier zijn.Het zijn boeiende tijden.n

PERSPECTIEF
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