
Donderdag 17 juli 2003 was ‘de’ dag, want

toen brachten meer dan 100 personen met

een handicap een bezoek aan de drie

voormalige werkmanshuisjes, waar nu

honderden voorwerpen herinneren aan

vroeger. Dit bezoek maakte deel uit van het

project ‘Ont-moet en Ont-dek’ van de

Dienst Begeleid Wonen Antwerpen-stad,

dat kaderde in het Europees Jaar voor

Personen met een Handicap.

De voorbereidingen duurden ruim een

half jaar. Samen met andere plaatselijke

verenigingen en de initiatiefneemster,

werd een dagprogramma uitgedokterd.

Ook werd nagegaan welke aanpassingen

aan het museum dringend nodig waren. En

dat waren er heel wat! De ganse beneden-

verdieping en de ambachtengalerij werden

grondig nagezien en het geheel werd

toegankelijk gemaakt voor rolstoelpatiënten.

BRAILLE

Maar ‘de’ primeur is het feit dat de tentoon-

gestelde voorwerpen – en het zijn er

enorm veel – een label kregen in groot-

letterschrift en in braille. Een heel werk dat

enkel mogelijk was door de inzet van vele

personen en de steun van onder meer het

gemeentebestuur van Schilde.

Het nut van deze labels werd op 17 juli al

overvloedig bewezen. In de leefkamer van

het museum – tevens dienstdoend als cafe-

taria – stonden ruim honderd voorwerpen

van diverse aard opgesteld. De blinden en

slechtzienden konden alles rustig betasten.

Minutenlang streelden sommigen over de

zachte vacht van een opgezette vos. “Zo’n

lief zacht dier, ik ‘zag’ het nu voor het eerst”,

zei een blind meisje. (Let op het woord

‘zag’!) Minder aangenaam voelde een egel

aan: “Precies een speldenkussen”.

Minutenlang streelden gevoelige vingers

de pluimen van een fazant of andere vogel.

Hadden de organisatoren vooraf gedacht

dat dit betasten vlug gedaan zou zijn, dan

verliep dit toch wel anders. Twee uren

volstonden niet. “Wij moeten nog eens

terugkomen”, was dan ook de meest

gehoorde uitdrukking.

Even enthousiast als de personen met een

handicap, waren hun begeleiders: “Er zijn

weinig of geen musea in ons land, waar je

informatie kan vinden in braille.” En wat de

heemkunde betreft, staat De Drie Rozen

alleen. Het besef voldaan te hebben aan

een bestaande behoefte is wellicht de

grootste voldoening voor het bestuur van

De Drie Rozen. En de felicitaties van

burgemeester Yolande Avontroodt maakten

alles nog mooier. n

Het museum De Drie Rozen  is gelegen in de

Kerkstraat 41-45, 2970 ’s-Gravenwezel en is

met het openbaar vervoer bereikbaar.Behalve

in de maanden juli en augustus is er een

opendeur elke eerste zondag (10.00-18.00

uur) en elke vierde woensdag (19.00-23.00

uur). Groepsbezoeken kunnen na afspraak

met Raymond Vermeiren (03-385 07 31).
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OOK BLINDEN WELKOM IN
‘DE DRIE ROZEN’

Of hoe een klein museum groot kan zijn
[ André Brees ] Heemmuseum De Drie Rozen uit ’s-Gravenwezel is nu een geschikte halte

voor verenigingen voor personen met een handicap. Want zij zijn er niet

alleen welkom, het museum werd speciaal voor hen heringericht.

DE LEUGEN VAN DE VOLKSKUNDE

In 1848, toen de economische en agrarische

crisis volop woedde, telde Brugge 49.211

inwoners waaronder 21.239 mensen die

werden ondersteund.

Dit komt neer op 44 % van de Brugse bevol-

king. In Kortrijk waren er toen 48 % onder-

steunde armen en in Gent, de enige Vlaamse

industriestad, was dat aandeel 38 %.

In 1870 waren er in Brugge nog 14.066 hulp-

behoevenden op een totaal van 48.939

inwoners. Op een totale bevolking van

47.015 mensen in 1866 waren er 22.132 die

noch lezen noch schrijven konden. Het

pauperisme is het verhaal van de arbeider

die te weinig verdiende om te leven en te

veel om te sterven. Overigens valt aan de

waarheid niet te ontkomen: er zijn de officiële

cijfers van het ‘Weldadigheidsbureel’ en voor

de woontoestanden beschikken we over de

verslagen van het ‘Beschermingskomiteit der

Werkmanswoningen’. De loontelling van

1846 van A. Quetelet, de budgetenquête van

1853-1854 van E. Ducpétiaux en de

budgetenquête uit 1891 van Ernst Engel

vervolledigen het sociaal-economische beeld.

Hierdoor ontstond ‘de leugen van de volks-

kunde’ die men het best geïllustreerd vindt

in de volkskundige musea waar alleen duur-

zame en kostbare voorwerpen geëxposeerd

worden die meestal tot de klasse der burgerij

behoren, omdat de materiële nalatenschap

van ‘het volk’ niet bewaard bleef. De midden-

groepen waren de meest intensieve actieve

cultuurdragers. De adel en een groot deel van

de Brugse bourgeoisie waren verfranst en de

stad werd bijna uitsluitend in het Frans

bestuurd. In de Brugse middelbare scholen

was Frans de voertaal.

Pas vanaf 1897 werd het Nederlands in

toenemende mate, naast het Frans, gebruikt

door de stadsadministratie en in de gemeente-

raad. Het bestedingspatroon van de gewone

arbeider ging er niet echt op vooruit: rond

1850 ging 68 à 77 % naar voeding, rond 1910

was dit tot 62 à 65 % geslonken. Omstreeks

1960 gaven arbeidersgezinnen 38 % van het

budget uit aan voeding. Dat was 12 %

minder dan in 1950. Deze verschuiving duidt

op de reële verbetering van de levens-

standaard die pas na 1950 aanving.

De museuminterieurs werden gereconstrueerd

als een sfeervolle evocatie in het besef dat

museumvoorwerpen nooit de werkelijkheid

illustreren maar slechts een reconstructie

zijn van de herinnering. De musealisering

van het cultureel erfgoed als mentale

constructie, een fictie die ook een belangrijke

identificerende rol kan spelen. Iedereen heeft

een eigen mening over de werkelijkheid. n

Willy P. Dezutter

1 Willy P. Dezutter is conservator van het

Stedelijk Museum voor Volkskunde te Brugge.


