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HET LAATSTE AVONDMAAL 
Een experiment in het activeren 

van lokaal cultureel erfgoed
In het Districtshuis Wilrijk loopt nog tot 28 september de tentoonstelling

‘Het laatste avondmaal van Wilrijk. Restauratieprojecten: verleden en toe-

komst’. Dit project, een initiatief van het district Wilrijk, maakt deel uit van

een erfgoedconvenant afgesloten tussen de Stad Antwerpen en de

Vlaamse Gemeenschap en werd gerealiseerd met de steun van de

Erfgoedcel Antwerpen. Frank Herman, coördinator erfgoed, gunt ons een

blik achter de schermen en vertelt het verhaal van het waarom van

gemaakte keuzes en van het methodologische hoe.
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Een van de onmiddellijke uitdagingen die

de stedelijke erfgoedcel Antwerpen sinds

haar oprichting begin november 2000 aan-

nam, is een langdurig inventarisatieproject

van het culturele erfgoed in de semi- en

openbare gebouwen van de Stad

Antwerpen. Denk maar aan de districtshui-

zen (de voormalige gemeentehuizen), poli-

tiekantoren, scholen, ... Ook Antwerpen is

aan een actualisering en uniformisering

van haar ‘kunst’-inventarissen toe. Het

districtshuis Wilrijk werd de eerste testcase.

INVENTIEF OMGAAN MET ‘SAAIE’

INVENTARISATIE

Het grote publiek beschouwt een derge-

lijke onderneming als weinig relevant, zelfs

saai. Inventarisatie speelt zich af achter de

schermen, is weinig ‘sexy’ of mediageniek,

en bovendien betreft het stukken die

slechts uitzonderlijk van grote kunsthisto-

rische waarde zijn. Op het eerste gezicht

lijkt zo’n project overbodig, alhoewel

registratie en inventarisatie de eerste en

noodzakelijke stappen zijn in de richting

van een goed beheer van openbaar kunst-

bezit.

De recent opgerichte Erfgoedcel

Antwerpen zat qua visie vanaf de start op

één lijn met de nieuwe cellen in Brugge en

Gent: indien we willen dat het te vaak ver-

waarloosde roerende culturele erfgoed als

waardedrager en –overbrenger opnieuw

aan maatschappelijke relevantie wint, dan

moet de traditionele lineaire aanpak van

verwerving, registratie, inventarisatie, con-

servatie, onderzoek en publiekswerking

een ander startpunt krijgen. Eerst een band

met het publiek en de bevolking opzoe-

ken; de wil en de middelen om goed zorg

te dragen voor het erfgoed zullen automa-

tisch volgen. Een allesomvattende, syste-

matische ontsluiting van het culturele erf-

goed is door de omvang en de grote

achterstand gedoemd tot mislukken. Beter

lijkt het actuele procedures te ontwikkelen

om onderdelen van het culturele erfgoed

op een hedendaagse, interessante en ver-

antwoorde manier te ontsluiten.

MEER DAN EEN EVENEMENT: EEN PROCES

Te Wilrijk werd in de demarche om

publieksgericht te werken, een kernachtig

thema gezocht dat een samenballing kon

zijn van de voornoemde stadia in een loka-

le situatie. In ieder geval mocht het evene-

ment zich niet aandienen als een statisch

gegeven - geen nostalgie a.u.b.,- maar als

een dynamisch, actueel proces. Inven-

tarisatie, restauratie, onderzoek werden

niet als een resultaat, maar als een gebeu-

ren gepresenteerd, een gebeuren dat

bovendien mede geactiveerd zou moeten

worden door de inwoners zelf. De vraag

wat er in Wilrijk aan cultureel erfgoed

bewaard wordt, in welke staat het verkeert

en in welke omstandigheden het gecon-

serveerd wordt, pareerden we met de

wedervraag: “Wat hebben jullie ervoor

over?” De tentoonstelling ‘Het Laatste

avondmaal van Wilrijk’ is precies deze gear-

gumenteerde uitnodigende wedervraag.

Belangstelling voor de tentoonstelling

opwekken, het publiek naar een niet-

museale omgeving krijgen – het districts-

huis, - de interesse voor het onderwerp

aanhoudend stimuleren, dit alles werd op

verschillende niveaus nagestreefd. Een

campagne met enigmatische ‘prikkelaffi-

ches’ ging de aankondiging van de ten-

toonstelling vooraf. Ook de eigenlijke affi-

che laat het ‘Laatste Avondmaal van Wilrijk’

niet volledig zien. De aangesneden restau-

ratieproblematiek werd een lijfelijke con-

frontatie: niet alleen de resultaten van

restauraties, maar ook werken die restaura-

tierijp zijn, werden getoond. Dit schokt,

wekt ergernis. Een emotionele band ont-

staat. De bezoekers vragen wanneer de

werken gerestaureerd zullen zijn. Op die

werken is nog geen ‘voor’ en ‘na’ restauratie

etikettering toepasbaar. De werken zijn

daarentegen zwanger van potentialiteit

omdat ze de vraag van ‘voor’ en ‘na?’ mee-

dragen. Het vraagteken maakt het verschil;

het wil het engagement van de bezoeker

losweken.Willen jullie dat deze stukken ook

daadwerkelijk gerestaureerd worden? Komt

er als het van jullie afhangt, ooit een ‘na’? 

Een gevolg van de opzet van de tentoon-

stelling is dat het Fonds voor Artistieke

Werking van Wilrijk opnieuw geactiveerd
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CULTUREEL ERFGOED

werd, en dat de Wilrijkse Districtsraad

financiële middelen bij elkaar zoekt. Het

brede publiek en de media zullen na

afloop van de tentoonstelling de eigenlijke

restauratiewerkzaamheden aan het schil-

derij ‘Het Laatste Avondmaal van Wilrijk’

door de Academie voor Beeldende

Kunsten Wilrijk op de voet kunnen volgen

en uiteindelijk met eigen ogen het eindre-

sultaat kunnen bewonderen.

‘HET LAATSTE AVONDMAAL VAN

WILRIJK’ OF ‘MANNEN AAN DE RAND

VAN…EEN TAFEL’?

In ‘Het laatste avondmaal van Wilrijk.

Restauratieprojecten, verleden en toe-

komst’ vallen de materiële restauratie van

het culturele erfgoed en een inhoudelijke

restauratie van het Wilrijkse verleden

samen. Het onbekende schilderij ‘Het laat-

ste avondmaal van Wilrijk’ is de kern, het

scharnier en ‘uithangbord’ van de tentoon-

stelling. Het herontdekte werk werd

getoond in de lamentabele, ongerestau-

reerde toestand waarin het zich momen-

teel bevindt. Bovendien werd een stuk

Wilrijkse geschiedenis dat in dit schilderij

samengebald zit, ontrafeld. Achter de 12

apostelen en de Christusfiguur schuilen

met uitzondering van Judas (de Rosse van

Niel) en Petrus (de schilder Hubertus

Coeck) Wilrijkse notabelen. Het is een reli-

gieus schilderij, maar het zijn de echte per-

sonages, de modellen voor de apostelen

en Christus, die alle aandacht verdienden.

Het is een evocatie van een epoque gewor-

den, van dertien levensgeschiedenissen

tussen ca. 1875 en het einde van WO II. In

de eerste plaats zitten de bezoekers met

de Wilrijkse mannen mee ‘aan de rand

van… een tafel’ en slechts op de tweede

plaats kijken we naar een ‘Laatste

Avondmaal’. De esthetische en religieuze

appreciatie komt pas na de sociale en

geschiedkundige benadering. Van belang

is niet of dit schilderij als interpretatie van

Leonardo Da Vinci’s ‘Laatste Avondmaal’

mooi is. Het is een document uit 1913, dat

een gedachtegoed vastlegt. De band tus-

sen het schilderij en de Wilrijkse geschie-

denis vormt de grote meerwaarde van het

culturele erfgoed van Wilrijk. Een meer-

waarde werd trouwens ook gezocht in de

permanent tentoongestelde werken, waar-

van de belangrijkste een uitgebreide ver-

klarende tekst kregen. Wat of wie op het

schilderij staat, is immers nog steeds de

eerste vraag waarop de Wilrijkenaar een

antwoord wil. Overigens kan de bezoeker

van de tentoonstelling de inventaris en de

restauratiedossiers consulteren. Wanneer

de huidige Wilrijkenaars geïnteresseerd

raken en blijven, pas dan is de opzet van de

tentoonstelling gelukt. Cultureel erfgoed

heeft maar bestaansrecht en kan maar

leven door ermee om te gaan. n
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De dertien  prikkelaffiches (met bollen), de foto van het doorhangend schilderij ‘Het laatste avondmaal van Wilrijk’ en het affichebeeld’ Het laatste avondmaal van
Wilrijk ‘(met bollen) werden door fotograaf Bart Huysmans van de Fotodienst Stedelijke Musea Antwerpen en vormgeefster Linde Desmet uitgewerkt.
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