
Een al bij al heel bescheiden beleids-

interventie van de Vlaamse Gemeenschap

heeft de voorbije jaren toch wel effecten

gesorteerd. Hoewel weinigen dit hadden

durven verwachten, vrezen of hopen, zijn de

decretale erkenning van een sector ‘volks-

cultuur’ in 1998 en het introduceren van een

steunpunt - toen nog een nieuwigheid - een

succes gebleken. Allerlei fenomenen, netwerken en organisaties

die meegenomen werden onder het parasolbegrip ‘volkscultuur’

bloeiden en bloeien op. Het actuele erfgoedbeleid, dat voorlopig

culmineerde in het zogenaamde ‘erfgoeddecreet’ dat eind april

2004 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd,en in het verder

stimuleren van de volkscultuurorganisaties, versterkt dit groeiproces

nog. Tegelijkertijd worden wetenschappers (die geen monopolie op

de geschiedschrijving hebben) en beleidsmakers geconfronteerd

met fenomenen die lang in een dode hoek onzichtbaar gebleven

zijn: een brede beweging die door Kees Ribbens aardig omschreven

werd met het begrip ‘alledaagse historische cultuur’.

EEN BEELD GEZEGD IN MEER DAN DUIZEND WOORDEN

Het VCV zocht naar een logo dat dit alles zou kunnen vatten of

uitdrukken. Welk beeld wordt  in binnen- en buitenland geasso-

cieerd met zowel immaterieel erfgoed, herinnering en verleden als

met Vlaanderen? Wat kan refereren aan opvallende kenmerken

van de laat 20e- en vroeg 21e-eeuwse erfgoedgolf die niet meer

strikt nationalistisch is, commerciële en toeristische uitlopers kan

hebben en toch ook alledaags, historisch en cultureel (en de drie

samen) is? Wat kan bovendien associaties oproepen met populaire

cultuur, met ‘pop’, met een begrip in de wereldtaal Engels zonder

direct smetvrezende banbliksems toegeslingerd te krijgen? Wat

kan zowel de klassieke canon van de volkskunde (Hoffmann-

Krayer) evoceren als symbool staan voor allerlei nieuwe associaties

en uitgevonden tradities? 

Poppies of klaprozen delen we als logo met andere organisaties,

soms ook uit de sector. Een van de bekendste recente voorbeelden

is wellicht dat van het Ieperse ‘In Flanders Fields’, met  klaprozen

verslingerd aan prikkeldraad. Het gedicht dat de Canadese arts

John McCrae in 1915 te Boezinge schreef, blijft beklijven. Na de

oorlog werden poppies actief gepropageerd als symbool, bijvoor-

beeld door Moina Michael bij de Amerikaanse oud-strijders. Het

was de bedoeling dat arme vrouwen uit de frontstreken en

vervolgens oud-strijders kunstmatige klaprozen zouden vervaardigen,

om die bij herdenkingen te verkopen. Het in 1921 opgerichte

British Legion sloot zich bij dit initiatief aan en bestelde meer dan

anderhalf miljoen klaprozen, die op 11 november 1921 voor een

vrijwillige bijdrage verkocht werden. Dit bleek een enorm succes

te zijn. Ook de volgende jaren werden de door oorlogsveteranen

- zelfs in heuse Poppy Factories - geproduceerde klaprozen een

enorm succes, met verkoopcijfers op Poppy Day (11 november) die

de dertig miljoen konden benaderen. Een klaproos kopen

betekende toen meer dan een herinnering aan de doden, maar

was ook een steun voor de overlevenden. Vandaag zijn voor

Britten klaprozen, poppy-kruisjes of -kransen een gestan-

daardiseerde manier om de doden van de Eerste Wereldoorlog te

gedenken. Sinds 1991 wordt aan de Menenpoort jaarlijks een
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‘In Flanders fields the poppies blow/Between the crosses, row on row,/

That mark our place’ (John McCrae, 1915)

‘Vaak hangen ze er maar wat bij, halfstok. Pubers kunnen dat ook: het

lichaam ongewerveld, de blik opstandig. Ook klaprozen hebben iets

opstandigs. Ze scholen samen om te protesteren tegen het asfalt. Her en der,

als in een diaspora. Verspreid vormen ze toch een stille rode mars langs onze

wegen. Ze doen dat altijd in de wind, wiegend op de voorbijzoevende

verzuchtingen van de vooruitgang.’ (Bernard Dewulf, De Morgen,

13/06/2003, p. 1)

‘Eerst toen de klaproos erin bloeide,zag iedereen het veld.’ (oude Chinese spreuk)

[ Marc Jacobs ]

Vlaams Centrumvoor
Volkscultuurvzw

LOGO
Groeiende aandacht verbeeld en gemarkeerd
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poppy parade gehouden op 11 november, waarbij klaprozen-

blaadjes worden uitgestrooid: een heel indrukwekkende ‘uitge-

vonden traditie’ in de woorden van Eric Hobsbawm. In een

prachtig proefschrift analyseert Johan Meire deze nieuwe rituelen:

“de deelnemer aan de Last Post-ceremonie op 11 november

(…) geeft actief vorm aan zijn eigen private én aan de brede-

re publieke herinnering aan de oorlog en de oorlogsdoden

(…). Het neervallen van de blaadjes doet de deelnemers, in de

collectief gedeelde verwondering van het ogenblik, ervaren

hoe zij onderling verbonden zijn en hoe de herdachte doden

symbolisch hun wereld binnendringen.” 1

Meire wijst erop dat terwijl de herinnering aan de Eerste

Wereldoorlog in het derde kwart van de eeuw zelfs in de Westhoek

geleidelijk wegdeemsterde, de belangstelling vanaf de jaren 1970

weer groeide. In de jaren 1990 en bij het begin van de 21e eeuw

heeft dit spectaculaire vormen aangenomen. In 2004 wordt het

ene memoriaal na het andere project (loopgraven, dug-outs, docu-

mentatiecentra, musea, optochten, ...) op de Ijzervlakte losgelaten

als evenveel geheugenboeien en dit zal naar 2014 toe alleen maar

toenemen. Hierbij moeten we wijzen op de rol van het onderwijs,

op de enorme bloei die genealogisch onderzoek in Groot-

Brittannië momenteel kent - met een bezoek aan het graf van de

‘teruggevonden grootvader’als nieuw ritueel - én op de toeristische

exploitatie van deze belangstelling. Om de actuele heropleving

van de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog te begrijpen, moet

u inzien dat er niet alleen méér musea, monumenten, gerecon-

strueerde loopgraven en tunnels, herdenkingen en bezoekers zijn.

De betekenis die aan de oorlog wordt toegedicht, is anders

geworden. Steeds meer wordt het oorlogsverleden beschouwd

vanuit het standpunt van gewone mensen die betrokken waren,

verhalen over de ‘kleine mens in de Grote Oorlog’. Bovendien

worden ook steeds meer studies door amateur-historici opgeleverd:

“Algemeen is de volkse interesse in het verleden bijzonder sterk toege-

nomen tijdens de laatste decennia, en wel vooral in dat verleden dat

niet met de staat wordt geassocieerd,maar met specifiekere,vaak meer

lokale of etnische groepen. Lokale (amateur-)historici hebben gezorgd

voor een sterke opwaardering van plaatselijk ‘erfgoed’, waartoe nu ook

het dagelijkse leven uit het verleden wordt gerekend. Juist als het om

oorlog gaat is dat een buitengewoon belangrijke ontwikkeling (…) niet

de grote militaire strategieën op de voorgrond, maar in concrete beel-

den en verhalen vatbare ervaringen van soldaten en burgers.” 2

Alledaagse historische cultuur, verenigingsleven en vrijwilligers-

werk, de versies van onderop, cultuur van alledag,… Daar probeert

het VCV als instelling, in samenwerking met groepen van vrij-

willigers, erfgoedverenigingen én academische netwerken op in te

spelen, onder andere via een scherp georiënteerde (en voor

steunpunten minder gebruikelijke doch in dit geval bijzonder

relevante) onderzoekscomponent in de werking. We vinden dit

belangrijk en hopen dit te kunnen blijven doen, te ondersteunen

en zo het potentieel en belang van ‘volkscultuur’ (voor beleids-

makers en anderen) in beeld te brengen.

Maar dit gaat natuurlijk veel ruimer en verder dan alleen maar de

herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wat voor ons of de

meerderheid van de organisaties die we begeleiden niet de

kernactiviteit (core business) is. Klaprozen waren overigens al voor

de Eerste Wereldoorlog een symbool voor de doden of een zachte

dood. Hun bloedrode kleur en het feit dat uit papavers opium kan

worden gewonnen, speelden misschien mee. Ze figureren in tal

van verhalen, sagen en dromen, films, liedjes, en romans. Hun

kwetsbaarheid, schoonheid, maar ook hun kracht ‘van onderop’

vonden we interessant, naast het feit dat de klaproos, net als

volkscultuur, in de loop van de geschiedenis vaak als ‘onkruid’

(marginaal, aan de kant, ...) gepercipieerd en bestreden werd.

Wij zochten en vonden een beeld, dat tegelijkertijd ook voor-

zichtige en fragiele groei uitdrukt. Het beeld dat in ons logo werd

verwerkt, werd samengesteld door de bioloog Richard Firn, die

plantkunde doceert aan York University. Het werd gebruikt als

illustratie in een studie over de ‘Gravitropic Setpoint Angle’, over de

veranderende hoeken bij de groei van een plant, die varieert

tussen 0 en 180°. Professor Firn gaf ons toestemming om zijn beeld

te bewerken en te gebruiken, en daarvoor danken we hem van

harte. De groei van de klaproos drukt een gevoel uit van

ontwikkeling en langzame doorbraak, die echter nog niet veilig is

en heel erg fragiel. In onze werking blijven we hameren op het

belang van historische kritiek, van deconstructie en relativering,

van een reflexieve ingesteldheid. Het is belangrijk om te zoeken

naar manieren om om te gaan met het soms hybride, uitgevonden

of samengestelde maar daarom niet minder performante, overtui-

gende en bruikbare karakter van fenomenen die we bestuderen of

begeleiden. We verklappen nu best dat de ‘oude Chinese spreuk’

waarmee deze tekst begon, en die u wellicht zo als echt mee nam

(en zou citeren), helemaal niet bestaat maar door een VCV-collega

werd uitgevonden (hij had ook ons even beet) ... Heel ons werkter-

rein krioelt van de uitgevonden tradities, sprookjes en mythen,

nostalgische overtuigingen, schijnbaar eeuwenoude rituelen en

Perspectief

Papaver rhoeas Papaver rhoeas
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waarheden: zoals de reclamewereld, journalisten, pedagogen, de

filmindustrie of computerspelfabrikanten ons leren, iets waar we in

onze maatschappij meer dan ooit nood aan lijken te hebben of

mee geconfronteerd worden. Het is zinvol dat er in een samenle-

ving mensen of instellingen met dat soort van schijnbaar triviale,

maar haast onzichtbaar overal aanwezige en gebruikte thema’s kri-

tisch bezig zijn.

Dit levert vaak eye-openers op. Het bieden van inzicht, duiding, cul-

turele scalpels en kijkoperaties is een waardevolle uitdaging en

opdracht. Het beeld van de vijf fasen van de groei kon niet op één

moment worden opgenomen, het is een compositie van opeenvol-

gende opnames, maar dat maakt het er niet minder mooi, span-

nend, ontroerend, overtuigend of leerrijk om. Kortom, dit beeld

bevat zoveel lagen dat we er in het VCV onmiddellijk voor vielen en

dat we vonden dat dit iets vat of uitdrukt van datgene waar we

dagelijks mee bezig zijn.

ERFGOEDVERENIGINGEN –

IMMATERIEEL EN ORAAL ERFGOED – CULTUUR VAN ALLEDAG

Drie sleutelelementen karakteriseren belangrijke domeinen waar-

mee het VCV bezig is en die allemaal (gedeeltelijk) schuil gaan

onder het begrip ‘volkscultuur’. Dit wordt allemaal uitgelegd in dit

speciale nummer. ‘Volkscultuur’ functioneert vooreerst in een

wereld van decreten, instellingen, domeinen en administraties. In

een eerste artikel wordt hier een overzicht van de huidige stand

van zaken geboden, zoals die er vanaf begin mei 2004 misschien

voor een hele tijd uitziet. Daarbij worden vanuit de sector

volkscultuur een aantal toekomstperspectieven, uitdagingen en

mogelijke evoluties geschetst.Vervolgens wordt het hele brede en

rijke veld van de erfgoedverenigingen gepresenteerd, samen met

een instrument om die wereld in beeld te brengen: de Erfgoed-

verenigingenWijzer. Vervolgens presenteren we een aantal

structuren die door de Vlaamse Gemeenschap werden erkend en

wijzen we op geijkte procedures. De belangrijke ontwikkelingen

en impulsen die met UNESCO geassocieerd worden, brengen we

eveneens in beeld. Enkele prioritaire aandachtsdomeinen worden

vervolgens aangeraakt, zowel dialectologie, mondelinge

geschiedenis als culturele diversiteit. In diverse bijdragen stellen

we onszelf, onze activiteiten en diensten en ook enkele belangrijke

partners van het VCV voor. Omdat informatie- en dienstverlening

erg belangrijk is, zetten we naast tal van websites, ook nog eens

een groeiende lijst van publicaties op een rij.

De oproep om u te abonneren op Mores, voor de wel heel erg sym-

bolische prijs van € 5, wil ik hier graag nog eens kracht bij zetten.

In deze brochure wordt de boodschap uitgezonden dat het VCV en

het hele veld van immaterieel en oraal erfgoed, volkscultuur en

erfgoedverenigingen de toekomst hoopvol tegemoet zien en er

op rekenen dat de zo voor de hand liggende kansen in een sector

en beleidsdomein met een enorm potentieel worden gegrepen en

geactiveerd. Dit wordt de volgende jaren een bloeiend veld en bij

ons kan u de spannende ontwikkelingen, uitdagingen en

successen volgen in kleur. ■

We stellen ons de Eerste Wereldoorlog vaak zwart-wit of

moddergrijs voor. Er zijn zoveel zwartwitfoto’s (en films) over

W.O. I beschikbaar en verspreid, dat dit ons ‘beeld’ over deze

periode zwaar beïnvloed lijkt te hebben. Misschien dat zowel in

de jaren 1920 als vanaf de jaren 1990, klaproosrood door de

herdenkingsmachinerie als associatie dominanter wordt dan de

overvloedig in het publieke domein gepubliceerde originele

bronnen zonder kleur. In geschreven getuigenissen, brieven,

liedjes en gedichten uit de Ijzerstreek in de jaren 1915, 1916 en

1917 bleek dat precies klaprozen een van de weinige bloeiende

plantensoorten waren die gedijden in de omgewoelde, opge-

hoopte en met bloed, zweet en tranen doordrenkte aarde.

Tijdens onderzoek voor een in 2003 voor het eerst uitgezonden

tv-documentaire over W.O. I op het Britse Channel 4 (met bege-

leidend boek van Hew Strachan) zijn vele tientallen kleurenfo-

to’s van taferelen aan de Franse en Belgische fronten in de peri-

ode 1914-1918 opgedoken. Het gaat niet om ingekleurde beel-

den, maar om producten met het in 1907 door de gebroeders

Lumière gelanceerde autochroom-procédé.

In de beeldarchieven van het Franse ministerie van

Landsverdediging blijken zo in totaal een 500-tal kleuren-

positieven op glasplaatjes, gemaakt door kapitein Jean-Baptiste

Tournassoud (1866-1951), bewaard gebleven te zijn. Die legde

het dagelijkse leven, de ‘landschappen’ en de mensen aan en

achter het ‘Belgische’ en Noord-Franse front tussen 1915

en1917 in kleur vast. De hier geproduceerde afbeelding (ECPAD,

AUL 104) portretteert een bevoorradingspatrouille met een

lastdier in de loopgraven, wellicht in 1915. Het detail van de

woekerende klaprozen in kleur kan werken als een eye-opener

en kan een trigger zijn voor een ‘historische sensatie’ of bewust-

wording (www.ecpad.fr).

1 J. MEIRE, De stilte van de salient. De herinnering aan de eerste wereldoorlog

rond Ieper. Tielt,Lannoo, 2003, p.340

2 MEIRE, Stilte, p.237-238


