
Op 20 en 21 april 2002 vindt in Vlaanderen en Brussel voor de tweede keer

een Erfgoedweekend plaats. Bij zijn eerste editie mocht dit 

landelijke evenement rekenen op meer dan 100 000 bezoekers. Waar

vorig jaar de aandacht specifiek op musea en archieven was toegespitst,

willen de organisatoren nu het ruime culturele-erfgoedveld onder de

aandacht brengen. Cultureel erfgoed is immers niet alleen in musea en

archieven aanwezig, maar ook in kloosters, bij kerkfabrieken,

heemkundige kringen en in privé-collecties.

[ Hilde Schoefs ]

Dit jaar werd er alvast massaal gereageerd

vanuit de sector volkscultuur, een reactie

die we alleen maar kunnen aanmoedigen.

Tal van grotere en kleinere organisaties en

kringen die een werking uitbouwen op het

(snij)vlak van heemkunde en lokale

geschiedenis, industriële archeologie, fami-

liekunde en allerlei thema’s uit de volks-

kunde, meldden zich bij ons aan. Dankzij

de (quasi gelijktijdig met deze Mores) te

verspreiden programmabrochure, weten

zij zich op de landkaart geplaatst.

Belangrijkste doelen van het Erfgoed-

weekend zijn het ‘cultureel erfgoed’ in al

z’n vormen bij een zo breed mogelijk

publiek bekendmaken en de aandacht

vestigen op de diverse actoren die daar

intens mee bezig zijn, hetzij professioneel,

hetzij vanuit bezield vrijwilligerswerk.

THEMA

Om het begrip 'cultureel erfgoed' toegan-

kelijker te maken, wordt het Erfgoed-

weekend dit jaar uitgebouwd rond het

thema 'Verzamelen, verzamelingen, verza-

melaars'. Er zijn weinig menselijke gedra-

gingen die zozeer verspreid zijn als het ver-

zamelen. Enerzijds lijkt het iets vanzelfspre-

kends: wie heeft er nooit iets verzameld?

Anderzijds roept het verzamelgedrag ook

belangrijke vragen op: wat zijn de beper-

kingen van de verzamelaar? Hoe maakt

hij/zij keuzes? Wat stoot hij/zij af?

Probleemstellingen die alle deelnemende

erfgoedbewaarders - zowel jeugdige

Pokémon- en Potterfanaten, over grote en

kleine conservatoren, archivarissen en

bibliothecarissen, tot collectioneurs van

hedendaagse kunst en strijkijzerverzame-

laars bezighouden.

PROGRAMMA

Meer dan 130 gemeenten hebben

inmiddels toegezegd te zullen deelnemen

en bij een groot aantal instellingen zijn

spraakmakende activiteiten in volle voor-

bereiding. Op zaterdag 20 april zijn aller-

hande evenementen gepland, terwijl op

zondag 21 april de erfgoedinstellingen –

musea, archieven, bewaarbibliotheken,

heemkundige kringen,…-  van 10.00 tot

18.00 uur gratis hun deuren openen.

Op vrijdag 19 april vindt voor het eerst ook

een Erfgoedvrijdag plaats: een aantal erf-

goedinstellingen stelt dan zijn deuren

open of biedt een speciaal programma aan

rond erfgoed voor leerkrachten en leerlin-

gen. De coördinaten van de participerende

instellingen vindt u in de programmabro-

chure (zie hieronder). Hierbij is het belang-

rijk dat geïnteresseerden zelf tijdig een

afspraak maken met de instelling van hun

keuze.

Bij wijze van proefproject en in de hoop dit

aantal de komende jaren op te trekken

werden vijf Vlaamse scholen uit verschil-

lende provincies en netten uitgenodigd

om met een of meerdere klassen en in

samenwerking met enkele lokale erfgoed-

partners een educatieve projectdag rond

cultureel erfgoed te organiseren. De resul-

taten van deze pilots zullen in het najaar

worden gepubliceerd in een educatie-en-

erfgoedbrochure voor het onderwijs.

INFO & ORGANISATIE

Een volledig overzicht van alle deelnemen-

de instellingen en personen is terug te vin-

den in de programmabrochure die eind

maart zal verschijnen. Deelnemers aan het

Erfgoedweekend ontvangen deze brochure

automatisch thuis. Andere geïnteresseer-

den kunnen hem gratis ophalen bij KBC-

kantoren, VVV’s, bibliotheken en Vlaamse

overheidsgebouwen (Vlaamse infozuil),

Aeolusrekken en lijnwinkels. Voor meer

informatie kan u altijd terecht bij de

Coördinatie Erfgoedweekend op het num-

mer 02-233 20 08 en op de website

www.vvsg.be/erfgoedweekend of bij de

persverantwoordelijke Koen Vanden

Broeck op het nummer 0497/31 51 47.

Leuk surfen op sites van verzamelaars en

verzamelsites allerhande, kun je via de links

op www.vcv.be .

Het Erfgoedweekend is een organisatie

van de Coördinatie Erfgoedweekend in

overleg met  de Landelijke Coördinatie

Cultureel Erfgoed/Culturele Biografie

Vlaanderen, de Vlaamse Museumver-

eniging, het Vlaams Centrum voor

Volkscultuur, de Vlaamse Vereniging voor

Bibliotheek-, Archief- en Documentatie-

wezen, de Vlaamse Vereniging van Steden

en Gemeenten en de Erfgoedcellen

Antwerpen, Brugge en Gent. n

ERFGOEDWEEKEND 2002 
Verzamelen, verzamelingen, verzamelaars
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