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Roerend en immaterieel erfgoed zijn begrippen die momenteel cultuur-

politiek goed marcheren. Om deze termen hanteerbaar en vruchtbaar te

maken in de culturele praktijk, hebben we een paar nuttige metaforen

nodig. “Inalienable possessions” van Annette Weiner komen daarvoor in

aanmerking.

[ Marc Jacobs ]

“An inalienable possession that is kept-while-given authenticates

the position, history, and future of its owner. It validates family,

creates heritage, and anchors people in a place and across a

time. An alienable possession that is given-while-kept does the

opposite... What pieces of our identities are so malleable that we

can toss them and, presumably, replace them at will?” 1

In één van de laatste nummers van Bad Subjects. Political Education

for Everyday Life uit het Tweelingtorentijdperk besteedde de New

Yorkse antropoloog Robin Nagle aandacht aan de culturele func-

ties van vuilnismannen. Mensen die dingen weghalen uit ons

dagelijks leven vervullen een belangrijke maatschappelijke functie

maar worden vaak weinig op handen gedragen, laat staan zicht-

baar gemaakt.2 In vele landen worden hun activiteiten ritueel

bezworen door omstreeks nieuwjaar een kleine attentie te geven.

De vorige burgemeester van de Grote Appel, Rudolph Giuliani,

stelde als eerste symbolische daad bij de aanvang van een nieuw

millennium, op 1 januari 2001, het persoonlijk uitdelen van koekjes

en geschenkjes aan de vuilnismannen en -vrouwen van New York.

Dit is een subtiel, bijna onopgemerkt ritueel dat uiteraard in het

niets verzinkt bij de grote publieke huldigingen van de puinrui-

mers op Ground Zero na 11 september 2001, onderdelen van een

collectief ritueel dat bekroond zal worden in de constructie en het

voor de eeuwigheid bewaren van een (nog nader in te kleuren)

herdenkingsmonument.

Laat ons hier eerst de in tempore non suspectu gemaakte analyse

van Nagle over de dagdagelijkse kleine rituelen van het vullen en

buitenzetten van de vuilbakken volgen. In het huidige consump-

tieregime is het belangrijk dat het geconsumeerde vlot wegge-

werkt of weggegooid kan worden zodat opnieuw kan worden

geconsumeerd. Alleen door af- of op te ruimen kan ik zeker zijn dat

er iets is dat niet mag worden weggegooid. Af-val weggooien is

een “rite of clarification”, een ophelderingsrite, die gepaard gaat

met een voortdurend beoordelen van welke dingen waarde heb-

ben of waardeloos (geworden) zijn. De status van afval is onzeker.

Het stelen en “publiceren” van de vuilnisbakken van met naam

genoemde beroemdheden leidde al tot processen. Interessant is

de jurisprudentie die - na ophefmakende gevallen in de jaren 1970

- in dat verband in New York ontstond. Van zodra vuilnis op de

stoep gezet wordt, behoort het niet aan een toevallige voorbij-

ganger of aan de persoon die het heeft buitengezet doch aan de

stad en kan het door niemand buiten het personeel van de vuil-

nisdiensten (“san men”) bekeken worden. Nagle maakt daarbij een

interessante opmerking:

“It’s no accident that garbage bags are opaque, but the plastic is not

impermeable. One can consider san men inadvertant anthropologists

watching the early creation of future archaeological deposits (...). Our

garbage must be anonymous to be safe. San men might know that it’s

not anonymous. That makes them dangerous.”

De vuilnisman maakt duidelijk dat we geen blijvende betekenis

kunnen hechten aan onze materiële levens. Zij incarneren het

omgekeerde van wat de antropologe Annette Weiner onver-

vreemdbare bezittingen genoemd heeft, zo stelt Nagle.

Onvervreemdbaar slaat immers op een exclusieve en cumulatieve

identiteit verbonden aan een specifieke reeks eigenaars doorheen

de tijd, schatten die de tanden des tijds weerstaan, met de bedoe-

ling lang te blijven bestaan:

“If an inalienable possession stands against time and for constancy in

the face of continual change, then the ultimate socially alienable pos-

session is garbage, though it is more accidentally inalienable as a

category of material object than any purposefully inalienable good.

The debris strewn about ancient Troy, renaissance Paris, or colonial

New York becomes archaeological artifact and speaks, even if someti-

mes only in whispers, about the lives of those who did the strewing.(...)

While our relationship with most of our material life is ephemeral, the

discards of that life will last forever.”

Het afval wordt weggegeven, weggebracht maar komt vaak op

een plaats (een belt, put, ...) terecht. Het wordt wel geneutraliseerd

en waardeloos gemaakt. De vervreemdbare bezittingen en het

weggooien-terwijl-het-bewaard (doch niet behouden en beheerd)

blijft, refereren aan de onvermijdelijkheid van verval en aan de leu-

gen van continuïteit. Paradoxaal genoeg blijken we net veel te

weten te komen over mensen en maatschappijen op basis van

archeologisch onderzoek van wat was weggegooid. Andere din-

gen die men misschien speciaal apart had gezet om te bewaren

gingen verloren.

De antropologische literatuur over onvervreemdbare bezittingen

en geschenkuitwisseling kunnen inzichten opleveren die bruik-

baar zijn om discussies over cultureel erfgoed te verrijken. Het

levert volgens mij één van de basisinstrumenten in de gereed-

schapskist op om cultureel erfgoed niet alleen als succesvol cul-

tuurpolitiek concept te duiden maar ook hanteerbaar en verteer-
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baar te maken voor wetenschappers die historische kritiek of etno-

logische reflexiviteit een cruciale factor blijven vinden.

David Lowenthal heeft daarover belangrijke studies geschreven

en vastgesteld dat het erfgoedparadigma niet helemaal gelijk te

stellen is met historisch onderzoek of het bewaren en ontsluiten

van bronnen. Er worden zeer uiteenlopende culturele functies ver-

vuld. Hij stelde vast dat de Grieken vandaag als het ware hun dank

uitspreken voor het bewonderen van hun erfgoed met het vrien-

delijke verzoek het nu terug te geven. Of nog: “A drumbeat of

demands for ancestral relics (...) signal sweeping change in heritage

attitudes (...) A rich and representative patrimony is deemed essential

to citizenship, creativity, and sheer national survival”.3 Hoe werkt dit

precies? In deze tekst verkennen we een één van de mogelijke ver-

klaringspistes.

VAN DE ARGO TOT VERSIERDE KANO

De Latijnse gevleugelde woorden “do ut des” - ik geef opdat je zou

teruggeven - vatten een cruciale spelregel in vele culturen op onze

planeet. Marcel Mauss benadrukte in 1923/1924 in een wereldbe-

roemd essay over de gift dat er drie momenten zijn bij geschenk-

uitwisseling: geven, ontvangen en teruggeven. De impliciete ver-

plichtingen creëren circuits van wederkerigheid (reciprociteit). Ze

kunnen nuttig zijn om relaties tussen mensen aan te knopen of te

ondersteunen. Een inzicht dat werd aangestipt in een recente bun-

del is dat naast de inclusieve effecten ook effecten van uitsluiting

worden gesorteerd.4 

De recente internationale belangstelling voor de gift past in een

bredere onderzoeksstroom van de voorbije vijftien jaar waar bij-

zondere aandacht wordt besteed aan de rol van objecten bij soci-

ale interacties. Voorwerpen blijken immers belangrijk voor de vor-

ming en het voortbestaan (de reproductie) van sociale netwerken,

identiteiten en groep(scultur)en.

In de jaren twintig van de vorige eeuw verschenen enkele belang-

rijke bijdragen over geschenkenuitwisseling. In 1922 publiceerde

Bronislaw Malinowski het antropologische meesterwerk

Argonauts of the Western Pacific. Hij beschreef daarin het Kula-cere-

monieel van de bewoners van de Trobriand-eilanden ten oosten

van Papua Nieuw-Guinea: ze reisden naar elkaars eilanden in

prachtig versierde kano’s om versierde schelpen te ruilen voor

armbanden. De fel begeerde geschenken (kettingen, armbanden,

enzovoort) die gebruikt werden, hadden elk een naam en een

geschiedenis.

Marcel Mauss werkte dit comparatief uit in Essai sur le don. Hij vond

een mentale sleutel in een uitspraak van Tamati Ranapiri, een

Maori (Nieuw Zeeland) die uitlegde dat “hau” - een soort “ziel” of

“kracht” in mensen, voorwerpen en land - aan de basis lag van

het functioneren van het systeem. De “hau” in dingen die worden

weggegeven, zou pogen terug te keren naar de plaats van oor-

sprong: via een systeem van geven, ontvangen en teruggeven.

Cruciaal is dat de geest niet mocht stagneren doch dat het

Cultureel erfgoed: onvervreemdbare bezittingen
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geschenk moest worden doorgegeven. Kettingen werden in het

Kula-ritueel in oostelijke richting doorgegeven en armbanden

gingen westwaarts. Het duurde tussen twee en tien jaar voor de

geschenken rond waren gegaan.

Marcel Mauss kreeg veel kritiek op het gebruik van de hau-tekst

en andere etnografische voorbeelden. Generaties sociale weten-

schappers ontleedden het essay over de gift tot in de kleinste

details. Die paar gemeenschappen op het zuidelijk halfrond

waar Mauss de mosterd haalde, bleven sinds de jaren twintig

favoriete experimenteerzones of referentiegebieden.

Een van de onderzoekers die systematisch veldwerk uitvoerde

op de eilandengroepen in de Stille Oceaan  was Annette Weiner

(1933-1997). Zij volgde eerst een opleiding tot X-stralentechni-

cus en daarna tot antropologe. In haar veldwerk op de Trobriand-

eilanden worstelde Weiner met de stelling van Malinowski dat de

reciprociteitsnorm het basisprincipe van dergelijke maatschap-

pijen was. Zij poogde die reciprociteitsnorm te deconstrueren als

zijnde een westerse culturele constructie. Daarbij werd, volgens

haar, een andere cruciale vorm van economische classificatie, die

van vervreemdbare en onvervreemdbare

bezittingen, ondergeschoven. Zij trachtte

dit verder te onderbouwen door zelf de

door Mauss gebruikte Maori-bronnen te

herlezen en daarin aan te duiden dat de

“onvervreemdbare bezittingen”-stelling

(Mauss had het over “immeuble” - onroe-

rende goederen) al sterk aanwezig was.

Weiner maakte een heel subtiele reïnter-

pretatie waarbij ze traceerde dat de “hau”

maar in een bepaald type voorwerpen

voorkwam: in de “taonga” stoffen die vrouwen weven. In het

antropologisch onderzoek rond het geschenk en reciprociteit

bracht Weiner de genderproblematiek (de culturele constructie

van mannelijkheid en vrouwelijkheid) expliciet op de agenda.5

In deze korte bijdrage kunnen we niet ingaan op de interpreta-

ties van de eilandencultuur in de Stille Zuidzee of op haar theo-

rieën over de rol van textielproductie door/of van vrouwen in

diverse culturen. Wel stel ik voor na te gaan of we uit haar in 1992

verschenen meesterwerk Inalienable Possessions. The Paradox of

Keeping-while-Giving bruikbare ideeën kunnen halen om het

fenomeen “cultureel erfgoed” te vatten.

HOUDEN-ONDERTUSSEN-BLIJVEN GEVEN

Weiner stelde vast dat er in een economie van de gift toch bepaal-

de categorieën van objecten zijn die buiten het geschenkencircuit

worden gehouden. Het gaat dan om zaken die van hetzelfde type

zijn als wat gegeven wordt, maar dan iets mooier, zeldzamer en

waardevoller zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kroonjuwelen,

totems of sacrale voorwerpen. Ze worden in de mate van het

mogelijke buiten de circuits gehouden van voortdurend geven,

ontvangen, doorgeven en teruggeven. Tegelijkertijd functioneren

ze als krachtbron. Er wordt getracht ze niet of veel trager door te

geven (bijvoorbeeld van de ene generatie aan de andere) en

binnen de groep of familie te houden. Interessant is de stelling dat

de speciale bezittingen die buiten de uitwisseling worden gehou-

den het systeem laten draaien.Vandaar komt de formule “keeping-

while-giving”. Deze bezittingen hebben een

grote kracht: “Inalienable possessions do not

just control the dimensions of giving, but their

historicities retain for the future, memories,

either fabricated or not, of the past. Not alwa-

ys attainable, keeping some things transcen-

dent and out of circulation in the face of all the

pressures to give them to others is a burden, a

responsibility, and at best, a skillful achieve-

ment.”6

Reflecterend over de formule «keeping-

while-giving» , haalde Maurice Godelier een oud idee van stal om

uit te drukken wat ermee kan gebeuren: « Je crois qu’on peut aller

plus loin et, nous souvenant de l’or qui reste dans les réserves des ban-

ques pour garantir la valeur des autres signes monétaires qui circu-

lent, qu’une formule plus adéquate serait Keeping-for-Giving, garder

pour (pouvoir) donner ».7 Godelier meende dus een alternatief te

moeten voorstellen: niet « Keeping-while-Giving» maar wel

«Keeping-for-Giving-and-Giving-for Keeping». En zo kunnen we nog

wel een eind doorgaan met varianten op de formule. Deze

bewaarde zaken, kostbare voorwerpen, talismans, kennis en riten

bevestigen identiteiten en continuïteit doorheen de tijd.Ze accentu-

eren het bestaan van verschillen van identiteit tussen individuen,

tussen groepen die een maatschappij vormen en zich onderling

willen situeren in relatie met anderen. Sommige dingen kan men

gemakkelijk weggeven of weggooien maar andere net niet. Soms

is de identiteit van de eigenaar nauw verbonden met bepaalde

objecten. Een onvervreemdbare bezitting heeft vaak de functie

om een stabiliserende kracht te hebben tegen verandering en om

legitimiteit - stabiliteit en vanzelfsprekendheid - te genereren,

door terug te koppelen aan bepaalde oorsprongen. Dit soort bezit-

tingen wordt belangrijk voor machthebbers. Annette Weiner

merkte daarbij iets belangrijks op dat bruikbaar is voor een denk-

Denk hierbij bijvoorbeeld

aan kroonjuwelen, totems of

sacrale voorwerpen. Ze worden

in de mate van het mogelijke

buiten de circuits gehouden van

voortdurend geven, ontvangen,

doorgeven en teruggeven



oefening over cultureel erfgoed: “we find that such possessions, as

they move in time and space, become the carriers of more information

and greater authority than other kinds of things. Control over their

meanings and transmission from one generation to the next accords

authority to their person.”8 Het bezit van zo’n voorwerpen kan auto-

riteit schenken maar ook invloed uitoefenen, zeker als de ander

weet dat men dit heeft. Via het (tijdelijk) bezitten van zo’n goede-

ren kunnen verschillen worden aangeduid en worden omgezet in

rangschikkingen, lees: macht.

DE DICHOTOMIE ROEREND EN ONROEREND OVERSTEGEN

Om haar betoog over de diepere werking van de eilandenculturen

op te bouwen, moet Weiner een aantal basisveronderstellingen in

het werk van Malinowski deconstrueren. Of beter, zij moest het

vanzelfsprekende uitgangspunt dat reciprociteit de basis was voor

sociale relaties in “primitieve samenlevingen” bezweren. Weiner

stelde vast dat ze toen ze op de Trobriand-eilanden vroeg naar de

wedergift - gezien de stelling van Malinowski dat een equivalente

wedergift de uitwisseling in evenwicht brengt - ze vaak afwijkende

en onverwachte antwoorden kreeg. Ze stelde zich ook vragen over

de enorme energie die in het Kula-ritueel werd gestoken in het

inkleden en ritueel omkaderen van heel dit proces waarbij schel-

pen voor halskettingen werden geruild. Bij nader inzien bleken er

zeer diverse systemen van geven en teruggeven te functioneren,

in verschillende circuits en met verschillende omloopsnelheden.

Het systeem bleek dus veel complexer dan gedacht.

Hoe kon een antropoloog als Malinowski en andere antropologen

(tot Claude Lévi-Strauss toe)  dit niet gevat hebben? Weiner meent

dat het een westerse blinde vlek is. Zij stelt dat de norm van reci-

prociteit paradoxaal genoeg aan belang won in het denken over

vrijemarkteconomie en eigendom, vooral uitkristalliserend in de

17e en 18e eeuw in Engeland en Schotland (Thomas Hobbes, John

Locke en Adam Smith). In een duizelingwek-

kende tocht door de geschiedenis, traceert

Weiner dit reciprociteitsprincipe echter ook

veel vroeger, in de religieuze en feodale

modellen zoals die functioneerden in de

middeleeuwse maatschappij. De bewoners

van de Trobriand-eilanden bleken wel een

notie van eigenaarschap en bezit te hebben maar gaven ook aller-

lei dingen weg. Malinowski verklaarde dit als geven om te geven,

als een gebruik dat nu eenmaal gevolgd moest worden, een cere-

monie zonder de “sacrale” dimensie zoals E. Durkheim die

omschreven had. ‘Volg het gebruik’ bleek het recept voor de “pri-

mitieve maatschappij”.

Weiner stelt dat Malinowski een beter inzicht had kunnen verwer-

ven en meer greep zou hebben gekregen op de acties van de

Trobrianders, als hij nagedacht zou hebben over (de historische

relativiteit van) het onderscheid dat gemaakt wordt tussen roeren-

de en onroerende bezittingen in de westerse geschiedenis. Het

was een centraal onderscheid in het eigendomsrecht vanaf de

Oudheid: “its origin in the West can be traced back to the ancient

Greeks, where livestock was considered movable, whereas things sto-

red in chests (usually cloth possessions) and land were immovable (...)

later Roman laws included as immovables other possessions such as

slaves, oxen, precious metal implements, and jewels.”9 Opmerkelijk is

dat in de loop van de geschiedenis bezittingen van de ene cate-

gorie naar de andere konden verschuiven, naargelang de wetge-

ving of omstandigheden. Het is een cruciaal inzicht: “Never a rigid

dichotomy, possessions shifted from one classification to the other at

various historical times and places while the classifications themsel-

ves were variously supported or subverted by different laws and assi-

milated and partially destroyed with the rise of capitalism.”10

Ondanks de historische veranderingen dreef volgens Weiner de

overtuiging boven dat bezittingen die onherroepelijk tot een

familielijn of clan behoorden een hogere waarde hadden dan de

dingen die vrij uit-/inwisselbaar waren, omdat ze niet geërfd kon-

den worden.Weiner stelt dat de westerse classificaties “roerend”en

“onroerend” niet altijd werkzame begrippen zijn in fundamentele

discussies over andere culturen en ze stelde dus een alternatief

voor:

“I use the words inalienable and alienable in place of the Western clas-

sification, in part, to show its much wider universality and also to

emphasize that portability is not the issue at all. What makes a pos-

session inalienable is its exclusive and cumulative identity with a par-

ticular series of owners through time. Its history is authenticated by

fictive or true genealogies, origin myths, sacred ancestors, and gods. In

this way, inalienable possessions are transcendent treasures to be

guarded against all the exigencies that might force their loss.”11

Onvervreemdbaar zijn bezittingen of zaken die aan de personen

en/of een groep identiteit verlenen. Middeleeuwse edellieden ont-

leenden macht, identiteit en vaak ook hun naam aan grondbezit.

Een bijzonder gebruik lijkt deze stelling

tegen te spreken maar dat is slechts schijn.

Gedurende bijna twee eeuwen schonk de

Franse of Zuid-Nederlandse adel af en toe

delen van hun onvervreemdbare bezittin-

gen aan een klooster, kerk of kapittel. Deze

delen kregen een sacrale bescherming en

werden zo voor eeuwig en zonder betwisting onvervreemdbaar.Dit

ritueel ging gepaard met een uitgebreide renunciatieceremonie

waarbij alle potentiële erfgenamen moesten afzien van eventuele

rechten of juridische procedures. In ruil kregen de schenkers recht

op gastvrijheid, spirituele privilegies en gebeden vanwege de reli-

gieuze gemeenschap. Bovendien gaven de monniken allerlei goe-

deren zoals eten, geld, dieren, juwelen en kledij als wedergift.

“Onvervreemdbare bezittingen” werden weggegeven voor eeuwig

en zo kregen de edellieden rechten en privilegies na de dood: erf-

goed voor het hiernamaals. Terwijl ze nog in leven waren versterk-

te de transactie de autoriteit en het aanzien van de edellieden,

symbolisch kapitaal dat ook op hun nakomelingen afstraalde.

Vooral objecten die sterk beladen waren met de identiteit en
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geschiedenis van (de groep van) de schenker waren geschikt om

een langdurige relatie tot stand te brengen met de

ontvanger(sgroep).12

Bepaalde onvervreemdbare bezittingen hadden een hogere auto-

riteit omdat ze verbonden waren met de verhalen van voorouders,

goddelijke heersers en de goden/God zelf. Weiner duidde aan dat

de aanwezigheid van onvervreemdbare bezittingen - de connectie

tussen dergelijke krachtige voorwerpen en de eigenaars die daar

‘beter’ van werden - niet uitgeveegd werd door het uitwaaierende

kapitalisme. Het was niet zo dat de nieuwe (niet adellijke) rijken niet

geïnteresseerd zouden zijn in dat soort van bezittingen. De nieuwe

rijken die zich in de verarmde adel huwden om zo hun kinderen

ook een titel en andere onvervreemdbare bezittingen te geven, zijn

daarvan een schoolvoorbeeld volgens Weiner. Dit levert een bril-

jante en paradoxale stelling op die nader onderzoek waard is:

“Capitalism only served to heighten the dependency on the connecti-

ons between alienable and inalienable possessions. Even a short visit

to the New York homes of J. Pierpont Morgan or Henry Clay Frick, now

museums, (..) pinpoints how Western capitalists increasingly aped the

nobility in their zealous acquisition of symbolic markers that not only

acknowledged an intimacy with the latest fashions but claimed the

honor and renown generated by the ownership of inalienable posses-

sions.”13

Sociologische en economische theorieën droegen de sporen van

wat vooral aan het eind van de 20e eeuw op de theoretische agen-

da is gekomen, namelijk het belang van objecten bij identiteits-

constructie.

IMMATERIEEL OOK EN ZO NAAR HARDE CONSTRUCTIEARBEID

Het gaat niet alleen over de Grote-Dingen-Waar-Men-Niet-Naast-

Kan-Kijken (monumenten en landgoederen): ook immateriële goe-

deren kunnen met het concept benaderd worden:

“Scattered in the ethnographic literature are examples of myths, gene-

alogies, ancestral names, songs, and the knowledge of dances intrin-

sic to a group’s identity that, taken together as oral traditions, form

one basic category of inalienable possessions. Similarly, guardianship

and reverence for human bones, sacred stones, woven fabrics, cera-

mics, and shells, as well as gems and jade comprise a second catego-

ry, that of material objects. Of course, words and objects are not alwa-

ys mutually exclusive, for objects may have oral histories transmitted

with their ownership and myths may be related to geographical land-

marks, giving material authenticity to words.”14

Ze voegt er nog aan toe dat aangezien onvervreemdbare bezittin-

gen hun eigenaars ‘overleven’ of opvolgen doorheen de tijd, over-

draagbaarheid - “transferability” - essentieel is voor hun bewaring.

Zeker bij orale tradities kunnen stukken tekst veranderd of aange-

past worden. Ook voorwerpen kunnen anders gebruikt worden.

Het onttrekken van gewone gebruikvoorwerpen aan de dagdage-

lijkse werkelijkheid in huizen van de dingen die voorbijgaan

(volkskundemusea dus) kan hen tot onvervreemdbare bezittingen

van een streek, een stad of een dorp maken. Dit is niet hetzelfde als

weggooien: er bestaan belangrijke verschillen tussen een vuilnis-

belt en een museum.

Sedert 11 september 2001 bestaat de lijst van de 100

meest bedreigde cultureel-erfgoedsites uit 101 vermeldin-

gen (http://wmf.org/2000list.html?sid=3487&year=2002).

En staat er de volgende boodschap:

“Technical assistance is urgently needed to assess the archi-

tectural integrity of surviving structures, to remove ash and

pulverized building material from both interior and exterior

finishes, and to document the historical urban fabric to aid in

any redevelopment schemes for the World Trade Center area.

Landmark-quality buildings that are not officially listed as

landmarks are particularly at risk in the reconstruction pro-

cess. It is important that historic preservation have a voice in

the public dialogue regarding the restoration of New York, a

critical step in the healing process as the city rebuilds its sense

of place. Listed in 2002.”



Annette Weiner maakte daarbij nog een cruciale opmerking: “The

work necessary to produce social identities in things and people is a

tremendous burden, creating a political dependency on inalienable

possessions. But at the same time, these possessions become vehicles

for political autonomy. The right to control inalienable possessions

can be used as the means to effect control over others.”15

Zoals ik elders heb betoogd kan het nuttig zijn het idee van onver-

vreemdbare bezittingen uit te werken met inzichten uit de sociale

studies van wetenschap en techniek. Zoals het voorbeeld van een

analyse van de translatie van een Onze-Lieve-Vrouwenbeeldje en

van de constructie en exploitatie van een “volksdevotie” en een

kapel aantoont, kan dit ook voor religieuze volkscultuur nuttig

zijn.16 Onderzoek naar kapelletjes in Vlaanderen bijvoorbeeld hoeft

niet beperkt te blijven tot descriptieve lijsten van een aantal kapel-

len - met adres en inhoud - die dan “ons cultureel erfgoed”in beeld

brengen. Het zou ook kunnen peilen naar diepere overeenkom-

sten, over de omgang (verminderd of verhoogd belang) van

onvervreemdbare bezittingen. Zo kan niet alleen worden gespro-

ken over functieverandering (de transformatie van hoeksteen voor

religieuze handelingen tot “beschermd monument”) maar ook

over de werkzaamheid van onvervreemdbare bezittingen met een

sacrale of cultureel-erfgoedstatus in de bijbehorende circuits van

de dagdagelijkse interac-

tie. Tegelijkertijd kan dan

de vraag gesteld worden

of elke kapel wel moet

bewaard en gerestau-

reerd worden en met

welk doel.Weiner vertaalt

het zorg dragen voor en

ook uit handen nemen

van krachtige objecten

om er collectief beter

voor te zorgen in een

politiek verhaal. Het komt

er soms op aan ander-

mans voorouders, magie

en macht te vatten, zich

die toe te eigenen en

door te geven aan de vol-

gende generatie.

Zoals de geschiedenis

leert kunnen onver-

vreemdbare bezittingen

verdwijnen, vernietigd of

gestolen worden. Representaties van elders bestaande objecten

kunnen de kracht laten functioneren; iets wat zowel voor dotcom-

musea als voor de nieuwe multimediatempels kan werken. Het is,

zeker met het oog op enkele megamuseaprojecten die nu in

Vlaanderen op stapel staan, de moeite om bijvoorbeeld het hyper-

moderne museum van regionale en sociale geschiedenis van

Catalonië in Barcelona te bezoeken. Het is ook voor een buitenlan-

der een interessante ervaring. Er wordt voluit ingezet op multime-

dia en vooral met replica in plaats van met authentieke stukken

gewerkt. Het feit dat de originelen elders in de streek, in musea,

bibliotheken, kerken en andere collecties te vinden zijn, geeft het

totaalconcept kracht. Het is een interessant voorbeeld van een

museum van de (in casu Catalaanse) ontvoogding waarbij gekapi-

taliseerd wordt op de verspreide onvervreemdbare bezittingen in

een regio. Dit kan zelfs gaan tot en met de trofeeën en bekers (in

het stadionmuseum) van F.C. Barcelona, uitvoerders van complexe

Kula-rituelen, die in combinatie met de verhalen een krachtig

geheel vormen.

CULTUREEL-ERFGOEDBELEID

In haar kritiek op Malinowski en generaties van antropologen die

hem gevolgd hebben in het onderscheid van ceremoniële en utili-

taire geschenkuitwisseling, stelt Annette Weiner dat ze niet ver

genoeg in de westerse geschiedenis gekeken hebben.

Erfgoed is van ons allemaal; het geeft zuurstof aan onze maat-

schappij maar het wordt wel apart gehouden en goed beveiligd.

Het klinkt goed, maar wat betekent het? Past dit wel in onze opvat-

tingen over eigendomsrecht? Als die Rubens in dat museum ook

van mij is en mij beter maakt, mag ik die dan gaan halen? Hoe

werkt zoiets? Gaat het

alleen om toegang tot

een esthetische ervaring

of tot een historische

sensatie? Of zijn hier

andere classificaties, cul-

turele processen en ritue-

len in het spel? 

Publicaties zoals het hier

besproken werk van

Annette Weiner nodigen

uit om even een stapje

opzij te zetten en met

een antropologische blik

te kijken naar wat de erf-

goedbemiddelaars voor

hun gemeenschap aan

het doen zijn: “The moti-

vation for keeping-while-

giving is grounded in such

heroic dynamics - the need

to secure permanence in a

serial world that is always

subject to loss and decay.” 17

Als we het cultureel-erfgoedbeleid van een bepaalde regio (in casu

Vlaanderen of een grote stad) abstract benaderen, zien we een

aantal patronen opduiken die te maken hebben met een omgang

met onvervreemdbare bezittingen. De onderliggende dimensie

van een topstukkendecreet bijvoorbeeld kan men vergelijken met

het onder controle - in het land - houden van belangrijke onver-
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vreemdbare bezittingen die bouwstenen kunnen zijn voor de iden-

titeit van een streek. De in 2001 gevoerde discussies over het feit

dat de miljoenen beenderresten die onder de IJzervlakte bewaard

worden, onvervreemdbare bezittingen van de wereld (afgekort:

werelderfgoed) zouden zijn, krijgen een interessante bijklank (én

ondersteuning) na het lezen van de passages over het gebruik van

geraamtes en beenderen in allerlei gemeenschappen over de

wereld.18 De beleidsmatige samenvoeging in één geheel van arche-

ologie (vaak het met wetenschappelijke rituelen reactiveren van

weggegooide dingen door er cultureel erfgoed van te maken) en

monumentenzorg (Grote-Dingen-Waar-Men-Niet-Naast-Kan-

Kijken) lijkt wel het creëren van een spanningsboog, het omgaan

met twee uitersten van omgang met verlies en achteruitgang (“loss

and decay”- afval of gebouwen die er “voor altijd” moeten staan).

Daarbinnen komt dan ruimte voor meer subtiele vormen van roe-

rende en immateriële fenomenen waarvan een segment als onver-

vreemdbare bezittingen wordt benaderd. Deze antropologische

inzichten lijken me belangrijk om in te zien welke fascinerende cul-

turele onderhandelingen worden gevoerd in wat op het eerste

gezicht politieke, staatshervormende of administratieve positione-

ring of schermutselingen zijn. Het debat over de musealisering van

onze maatschappij en waar daar grenzen kunnen worden getrok-

ken, kan baat hebben bij zo’n referentiekader. Het principe van de

kracht van onvervreemdbare bezittingen kan ook geïllustreerd

worden aan de hand van archieven.De bijzondere betekenis van de

Franse Revolutie (1789) voor het begrijpen van dimensies van het

vooral sedert dat breukpunt gecultiveerde begrip cultureel erfgoed

verdient nadere uitwerking. Het is voor historici en andere gewone

burgers nuttig voor ogen te houden dat de volledig openbare

archieven en het democratisch recht om archieven te raadplegen

(en de daarbij horende verplichtingen van archiefinstellingen om

ze te ontsluiten) vooral een fenomeen van de 19e en 20e eeuw zijn.

Voor de Franse Revolutie hielden allerlei corporatieve groepen hun

archieven letterlijk in koffers achter slot en grendel: de krachtigste

archieven werden als onvervreemdbare bezittingen beheerd en

ingezet in bepaalde rituele contexten (zoals juridische procedu-

res).19 Het zou ons ook moeten laten nadenken over de acties en

bezorgdheid om de archieven van verenigingen en organisaties

van allochtonen te redden en in de officiële archiefinstellingen of

musea een permanente plaats te geven. Dan wel om er een aparte

instelling voor te voorzien of mogelijk te maken. Het is trouwens in

de archiefwereld dat het probleem van het weggooien, het onder-

scheid maken tussen wat mag weggevoerd worden (en vaak

bewust vernietigd) en waarvoor ten eeuwigen dage zorg zou moe-

ten worden gedragen, het scherpst onder ogen wordt gezien. Daar

wordt ook vaak gekozen voor het alleen ter beschikking stellen van

kopieën (microfilms, etc.) terwijl de kwetsbare originelen uit het cir-

cuit van manipulatie worden gehouden.

Het kan nuttig zijn voor ogen te houden dat niet alles wat nu onder

het containerbegrip cultureel erfgoed wordt gepresenteerd een

onvervreemdbare bezitting is, maar dat er in maatschappijen voor-

werpen zijn die hors circuit worden geplaatst, dat niet alles hele-

maal toegankelijk moet zijn, dat niet alle deuren open moeten of

iedereen aan alles moet kunnen. En vooral dat de objecten in de

schrijnen, schatkamers, mannenhutten, depots of musea toch werk-

zaam kunnen zijn voor het collectief. Een begrip als onvervreemd-

bare bezittingen kan helpen om een aantal onderscheiden te

maken.Een concept als verzamelen - ruilen maar ook bijhouden - en

het verschil tussen privé-verzamelingen en publieke verzamelingen,

werkt vanuit een andere invalshoek in op dit debat. Onder “cultureel

erfgoed” schuilen vele begrippen en functies. Met een concept als

“onvervreemdbare bezittingen” kunnen we de stellingen van

Lowenthal die erfgoedzorg met een quasi-religieuze cultus verge-

leek hanteerbaar maken en de verschillen en overeenkomsten met

historisch onderzoek en kritiek verder in beeld brengen. n
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