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De impact van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen kan pas positief

worden getaxeerd in de mate waarin kleine lokale initiatieven autonoom

en spontaan ontstaan. Het is een teken of de erfgoedproblematiek al dan

niet aanslaat bij een ruimer publiek zonder te moeten berusten op de

welwillendheid van enkele beleidsvoerders of de aanwezigheid van sub-

sidies. De erfgoedcel in Oosterzele, opgericht in februari 2002, is een voor-

beeld van zo’n spontaan gegroeid lokaal initiatief. Even situeren:

Oosterzele met als deelgemeenten Balegem, Gijzenzele, Landskouter,

Moortsele en Scheldewindeke is een landelijke gemeente, bezuiden Gent,

met iets meer dan 13.000 inwoners.

[Bart De Nil ]

DE GENESE VAN EEN ERFGOEDCEL

Als vanouds werd in de Oosterzeelse Raad

voor Cultuurbeleid in 2002 uitgekeken

naar de organisatie van de jaarlijkse 11 juli-

viering. Het is steeds een ideale gelegen-

heid om de bevolking uit te nodigen op

een feest en hen kennis te laten maken

met het gemeentelijk cultuurbeleid en

sommige van haar verenigingen. Het ver-

schil met de andere jaren echter waren de

inhoudelijke discussies rond het nieuwe

decreet betreffende het lokaal cultuurbe-

leid die, tijdens het afgelopen jaar, in de

cultuurraad werden gevoerd. Daarom acht-

te de cultuurraad het ditmaal opportuun

om, eerder dan zich enkel maar toe te spit-

sen op het klaarstomen van een ‘evene-

ment’, te opteren voor de oprichting van

een werkgroep die een meerwaarde zou

geven aan het feest van de Vlaamse

Gemeenschap. Dit in navolging van de

belangrijke oriënterende functie die door

het nieuwe decreet aan de ‘cultuurraad-

nieuwe-stijl’ wordt toebedeeld.

Al bij de eerste samenkomst gaf de werk-

groep, op basis van een werktekst, zich een

permanent karakter door zich om te dopen

tot een Erfgoedcel.1 Het ontstaan van deze

erfgoedcel is gegrond in het circulerende

discours rond het cultureel erfgoed. Ik kan

daarbij verwijzen naar de

Informatiebrochure cultureel erfgoed: de din-

gen, de verhalen waarin het Vlaams cultu-

reel-erfgoedbeleid uit de doeken wordt

gedaan en dat een structurele kapstok kan

bieden.2 Maar invloedrijker voor de oprich-

ting van de erfgoedcel was de toegeno-

men aandacht voor volkscultuur (of moet

ik schrijven: etnologie) wat zijn vertaling

kreeg in de werking van het Vlaams

Centrum voor Volkscultuur (VCV), verschil-

lende publicaties (Rooijakkers et al.),

spraakmakende projecten (bijvoorbeeld

door het Huis van Alijn) en niet te vergeten

het tijdschrift Mores. Tijdschrift voor volks-

cultuur in Vlaanderen. In dit verband wil ik

verwijzen naar de boeiende bijdrage van

Marc Jacobs in Mores over de heroriënte-

ring van het begrip ‘cultureel erfgoed’ naar

het meer omvattender concept ‘onver-

vreemdbare bezittingen’.3 Hoewel we hier-

mee meteen op een probleem stuiten bij

de oprichting van een lokale erfgoedcel.

Want als professioneel historicus, actief

binnen het veld van de sociale en culturele

historiografie, ben ik vertrouwd met het

specifiek jargon en raak ik in vervoering bij

het lezen van een interessante theoreti-

sche bespiegeling. Desalniettemin is onze

erfgoedcel gegroeid van onderuit en

bestaat ze uit actieve vrijwilligers die zeker

interesse voor de materie hebben maar er

niet dagelijks mee bezig zijn. Daarom is het

belangrijk dat de ideeën rond cultureel erf-

goed duidelijk(er) worden vertaald naar

een breder publiek. Dat men steeds

bewust blijft wie het doelpubliek is en wat

het verschil is tussen willen en kunnen. Laat

mij duidelijk zijn: de theoretische onder-

bouw is fundamenteel maar ze bestaat

vaak uit discours dat slechts door een klei-

ne kring van specialisten wordt begrepen.

Zij kunnen als mediatoren optreden om

deze ideeën ook op lokaal vlak ingang te

doen vinden. Er is met andere woorden

nog werk aan de winkel.

Fundamenteel voor de legitimatie van een

erfgoedcel is de constante terugkoppeling

van haar werkzaamheden naar de cultuur-

raad. Er werd binnen de erfgoedcel een

vaste verslaggever aangesteld die tijdens

elke vergadering van de cultuurraad een

kort verslag geeft van de werkzaamheden

en waarbij de leden van de raad worden

gepolst naar hun opmerkingen of ideeën.

Ook worden fundamentele beslissingen

steeds genomen in overleg met de cul-

tuurraad. Hoewel de erfgoedcel een onder-

deel is van de cultuurraad en als zodanig

een graantje kan meepikken van de jaar-

lijkse dotatie is het voor haar werking

belangrijk dat ze kan rekenen op de struc-

turele steun van de gemeentelijke dien-

sten. Uiteraard kan het geheel slechts func-

tioneren door de inzet van vrijwilligers. Het

heeft dan ook geen enkele meerwaarde

om aangename en joviale mensen in een

werkgroep op te nemen als het later

gewoon fellow travellers blijken te zijn. Een

werkgroep is steeds een ‘groep die werkt’.

DE TEKST ALS ANKERPUNT

Om zeker niet te verworden tot een ver-

edelde kaartclub of een praatgroep werd al

van bij de aanvang gekozen voor een gron-

dig gestructureerde aanpak waarbij de

doelstellingen en werkwijze werden neer-

geschreven in een losbladige werkmap.

Hoewel dit een serieuze inspanning vergt

is het belangrijk dat alle stappen en voor-

stellen worden neergepend in nota’s. We

houden ons immers bezig met erfgoed en

dan zou het nogal contradictorisch zijn

indien we geen aandacht besteden aan de

ERFGOED@OOSTERZELE 
Cultureel erfgoed in de praktijk
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grondige neerslag van onze activiteiten in

een eigen archief. Onder het motto: ‘verba

volant, scripta manent’ kan men altijd

terugvallen op teksten bij de uitwerking

van projecten.

De erfgoedcel moest ook een werkwijze

uitwerken die tegemoet zou komen aan de

verschillende doelstellingen. Enerzijds is er

onze maatschappelijke functie; als onder-

deel van de cultuurraad vormen we een

element in het lokaal cultuurbeleid waar

de resultaten naar de bevolking centraal

staan. Anderzijds moeten we ons cultureel

erfgoed grondig kunnen valoriseren op

een wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Dit resulteerde in een algemeen uitgangs-

punt voor de werking van de erfgoedcel,

namelijk: een gefaseerde projectmatige

aanpak met publieksgerichte resultaten.

Dit betekent dat we in een project steeds

vertrekken vanuit een eerste fase waarbij

we het erfgoed ontsluiten en beschrijven

(de opbouw van een repertorium) waarna

we overstappen op een tweede fase waar-

bij het erfgoed wordt gevaloriseerd naar

een ruim publiek. Voor de communicatie

naar de buitenwereld werd gekozen voor

de eigentijdse en vlot bekkende titel

Erfgoed@Oosterzele, tegelijk een verwij-

zing naar het e-mailadres waarmee men de

erfgoedcel kan contacteren. En voor de

herkenbaarheid werd door de uitgever Jan

Martens een logo ontworpen.Tot zover het

structureel verhaal om duidelijk te maken

dat een solide basis nodig is voor een

goede en permanente werking.

Er werd gekozen om te starten met een

project rond het industrieel erfgoed in

Oosterzele. Geen vanzelfsprekende keuze

voor een landelijke gemeente die zich pro-

fileert als de poort tot de Vlaamse

Ardennen. Maar de erfgoedcel was van

mening dat het juist boeiend is om de

hedendaagse visie van een groene rustige

oase nabij een stad te nuanceren door, van-

uit historisch perspectief, er op te wijzen

dat er steeds een interactie heeft bestaan

tussen het platteland en de industriële

maatschappij. En dat het belangrijk was

om de aandacht te vestigen op de monu-

mentaal minder interessante relicten, zoals

stationsgebouwen en (land)arbeidershuis-

jes, van ons industrieel verleden. Vooral

omdat de noodzaak voor de bescherming

en instandhouding van deze gebouwen

zich acuut stelde en nog stelt.

In een eerste fase werd een repertorium

gemaakt van het nog aanwezige industri-

eel erfgoed waarbij we ons baseerden op

bestaande inventarissen en een prospectie

op het terrein. Dit repertorium vormt de

basis van een geautomatiseerde databank

van het cultureel erfgoed in Oosterzele.

Een databank waarin, naast de reeds

bestaande reeksen (inventaris van de

bedehuizen van het KIK, bouwkundig erf-

goed in Vlaanderen) door de ontwikkeling

van een beeldbank ook het fotomateriaal

van particulieren kan worden ingevoerd.

Na verloop van tijd is het misschien moge-

lijk om ook het zogenaamde niet-materieel

erfgoed, zoals mondelinge getuigenissen,

op te nemen. Misschien is het een idee

voor de Vlaamse overheid om, door middel

van webtechnologieën, centrale databan-

ken voor de lokale invoer van cultureel erf-

goed te ontwikkelen. Omdat we onder

meer streven naar een permanente valori-

satie van het erfgoed, werd, gebruikma-

kend van het repertorium, een fietsroute

uitgetekenden.

HET VERTELLEN VAN ‘VERHALEN’

Ik wil wat langer stilstaan bij de manier

waarop we ons industrieel erfgoed wensen

te contextualiseren. We komen hier tot de

essentie hoe we met ons cultureel erfgoed

denken te moeten omgaan. Namelijk door

het vertellen van verhalen. Een anekdote

die wordt aangehaald door de

Nederlandse romanschrijver Godfried

Bomans over een reis naar Rome tijdens de

jaren zeventig vertelt over een buslading

Nederlandse toeristen die in Rome worden

rondgetoerd. Voor het eerst geconfron-

teerd met een archeologische site van een

tempel ontviel een nuchtere Hollandse

dame de volzin: "’t is hier allemaal kapot".

Vanuit haar perspectief, zonder enige ken-

nis over de betekenis van deze ruïne, als

een getuigenis van het Romeinse wereld-

rijk en het religieuze leven zo’n tweedui-

zend jaar geleden, had deze dame over-

schot van gelijk. Zonder het verhaal over

de Grieks-Romeinse periode zijn het

slechts een hoop losliggende stenen en

afgebroken zuilen. We wilden van onze

fietsroute ook meer maken dan een recre-

atief uitstapje rond een bepaald thema.

Daarom hebben we onszelf verplicht een

werkmethode toe te passen waarin het

geheel gekaderd kon worden met verha-

len uit het industrieel verleden. In een vol-

gend project zullen we ons misschien wer-

pen op het religieus erfgoed met, bijvoor-

beeld, de vele kapelletjes die zich bevinden

op het Oosterzeelse grondgebied. Maar

zoals Marc Jacobs schrijft: "Onderzoek naar

kapelletjes in Vlaanderen bijvoorbeeld hoeft

niet beperkt te blijven tot descriptieve lijsten

van een aantal kapellen – met adres en

inhoud – die dan "ons cultureel erfgoed" in

beeld brengen. Het zou ook kunnen peilen

naar diepere overeenkomsten, over de

omgang (verminderd of verhoogd belang)

van onvervreembare bezittingen. Zo kan niet

alleen worden gesproken over functieveran-

deringen (de transformatie van hoeksteen

voor religieuze handelingen tot "beschermd

monument") maar ook over de werkzaam-

heid van onvervreembare bezittingen met

een sacrale of cultureel-erfgoedstatus in de

bijhorende circuits van de dagdagelijkse

interactie. Tegelijk kan dan de vraag worden

gesteld of elke kapel wel moet bewaard en

gerestaureerd worden en met welk doel." 4.

Het is vanzelfsprekend dat de opvallende

monumenten, zoals de molens en brouwe-

rijen die onmiddellijk een historische sen-

satie oproepen, apart werden geduid. Ze

hebben, als opvallende trekpleisters, trou-

wens ook een toeristische functie.

Daarnaast zijn er de ‘dingen’ die evenzeer

tot ons industrieel erfgoed behoren maar

als bouwkundig monument weinig

wereldschokkend zijn. Daarom werden ze

Erfgoed@Oosterzele

www.oosterzele.be
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als groep geplaatst binnen een breder ver-

haal dat mensen bewust moet maken van

hun historische waarde. Men kan moeilijk

aan een recreant vragen om eerst een uit-

gebreide literatuurstudie te verrichten over

het industrieel verleden vooraleer zich op

pad te begeven. Het is daarom onze taak

om, gekoppeld aan een relict van ons

industrieel erfgoed, kernachtige verhalen te

vertellen over verschillende aspecten van

ons industrieel verleden. Voor de opbouw

van dergelijke, grote verhalen mochten we

zeker niet vervallen tot een particularisme

waarbij enkel de lokale anekdotiek van tel is.

De verhalen moeten een algemene context

weergeven zodat iedereen - ook van buiten

Oosterzele - er een boodschap aan heeft.

Vanzelfsprekend mag er gerefereerd wor-

den naar de lokale situatie, iets dat trouwens

sowieso wordt gedaan door het verhaal – in

de vorm van een bord – te ‘enten’ op een

lokale site. Zo vertellen we, kernachtig, het

verhaal van de maatschappelijke impact

van de pendelarbeid, het verhaal van de

neergang van de landarbeid en de landar-

beiders, de politieke strijd om het Oost-

Vlaamse platteland. Sociaal-historicus Bart

De Wilde schreef zelfs een innemend stukje

over het dagelijks leven van de thuiswevers.

Elk nieuw project zal ons in staat stellen om

nieuwe verhalen te vertellen.

Het vertellen van verhalen werd ook letter-

lijk geïnterpreteerd want parallel met haar

continue werkzaamheden heeft de erf-

goedcel een reeks van lezingen opgestart

onder de – enigszins voorspelbare - titel

‘Erfgoedlezingen’. Het is de bedoeling dat

specialisten lezingen geven over aspecten

van ons industrieel verleden, meer bepaald

de periode van het midden van de negen-

tiende eeuw tot voor de Tweede Wereld-

oorlog. Zo gaf Bart De Wilde op 12 april een

referaat met als titel Gemene verhalen over

een gemeente: mogelijkheden voor een soci-

ale geschiedschrijving op lokaal vlak. Het

onderwerp van de lezingen wordt aange-

past aan het thema waarrond wordt

gewerkt. De erfgoedlezingen zijn een uit-

gelezen publieksmoment waarop we aan

de bevolking onze werking kunnen voor-

stellen.Trouw aan één van de basisgedach-

ten achter de erfgoedcel, waarbij getracht

wordt om het verenigingsleven actief te

betrekken bij de werking, werd voor de

eerste erfgoedlezing een samenwerkings-

verband aangegaan met de Plaatselijke

Openbare Bibliotheek van Oosterzele, de

Culturele Kring van het land van Rhode en

de lokale afdeling van het Davidsfonds.

Alle verhalen vinden hun weg naar het

publiek langs de kaart met de fietsroute,

een brochure en in de nabije toekomst een

website en erfgoedborden. Vooral het

plaatsen van permanente erfgoedborden

geeft, ons inziens, een duidelijke, inhoude-

lijke meerwaarde aan het project. Dit zijn

duurzame borden waarop in een aantrek-

kelijke uniforme lay-out (ook niet teveel

toeters en bellen) en gebruikmakend van

foto’s één van de bovenstaande grote ver-

halen wordt weergegeven. Ze worden

geplaatst aan een site die hiermee in ver-

band wordt gebracht. Zo kan men het ver-

haal over de landarbeid plaatsen bij enkele

landarbeidershuisjes, het dagelijks leven

bij de arbeidershuisjes, de sociale strijd aan

een voormalig gildenhuis of een herberg,

de huisnijverheid aan een gewezen

fabriek.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

De eerste concrete resultaten van de erf-

goedcel zullen aan het grote publiek ken-

baar worden gemaakt op 7 juli tijdens de

11 juli-viering in Oosterzele. We vieren dan

met veel plezier het feest van de Vlaamse

Gemeenschap maar ingevuld met een

Oosterzeelse eigenheid. Meer bepaald zal

de thematische fietsroute plechtig worden

geopend met de onthulling van een groot

bord waarop ze staat afgebeeld. Het is

tevens de start van een fietshappening

waarbij de verenigingen worden aange-

spoord om op sites langs de route allerlei

randactiviteiten te organiseren. Ook zullen

aan twee sites mensen kunnen meerijden

met een huifkar of kan men een rondlei-

ding in een voormalige stokerij meema-

ken. Het feit dat feesten een cultureel feno-

meen bij uitstek zijn, is voor ons een argu-

ment om de dag met een volksfeest af te

sluiten, met een muziekoptreden als apo-

theose. Wederom een moment dat kan

worden aangrepen om het gemeentelijk

cultuurbeleid in de verf te zetten. Door op

deze manier een, anders traditioneel inge-

vulde, 11 juli-viering in te kleden wil de erf-

goedcel duidelijk maken dat de identiteit

van Oosterzele verankerd zit in het verle-

den maar zich toont in het heden.

Wil men het tijdelijk en evenementeel

karakter van lokale initiatieven overstijgen

dan is het belangrijk dat van bij de aan-

vang wordt nagedacht over de concrete

toekomstplannen. De centrale vraag hier-

bij moet zijn: hoe ronden we een lopend

project af en wanneer beginnen we aan

iets nieuws? Door onze werkwijze, de opzet

van ons eerste project rond industrieel erf-

goed en het inpassen van de databank in

een permanente structuur wordt de conti-

nuïteit verzekerd. Structuren zijn uiteraard

slechts lege dozen wanneer er geen doel

aan wordt gegeven. Daarom werd er

binnen de erfgoedcel al nagedacht over de

thema’s waarrond een volgend project kan

worden uitgevoerd. Zo denken we aan pro-

jecten over het religieuze leven op het

platteland, dorpen en hun feesten of een

project  waar bij aan de hand van monde-

linge geschiedenis bij een bepaalde gene-

ratie naar de beeldvorming over de

gemeente gepeild kan worden. Allemaal

thema’s die het palet aan verhalen over ons

cultureel erfgoed zullen verrijken.

Essentieel voor de werking van de erfgoed-

cel is het creëren van platformen waarop

mensen en hun verenigingen kunnen

samenkomen en samenwerken. Pas als dit

lukt kan er sprake zijn van een geïnte-

greerd cultuurbeleid want dan is een cul-

tuurbeleid ook een sociaal beleid. n

CULTUREEL ERFGOED

1 De leden van de erfgoedcel zijn: Johan Baele,

David De Landsheere (secretaris), Geert

Delaruelle, Bart De Nil (verslaggever), Willy

Godichiabois, Sofie Jouret, Jan Martens (voor-

zitter), Mariette Roggeman en Dirk Van Hyfte

(penningmeester).

2 Informatiebrochure Cultureel Erfgoed: de din-

gen, de mensen, de verhalen. Kan gratis wor-

den aangevraagd bij de afdeling Beeldende

Kunst en Musea van het Ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap.

3 Marc Jacobs, Cultureel erfgoed onvervreemd-

bare bezittingen, Mores. Tijdschrift voor volks-

cultuur in Vlaanderen, 2 (2001) 4, p. 11-17.

4 Id. p. 16.


