
Aan een aantal erfgoedprofessionals stelde ik mondeling de vraag 

waarmee ze het VCV associeerden. De antwoorden waren stuk 

voor stuk typerend. Ik oogstte een aaneenschakeling van noties 

als onderzoek, digitaliseringsproblematiek, nieuw Erfgoeddecreet, 

educatie, diversiteit, mondelinge geschiedenis, immaterieel 

erfgoed, UNESCO en ving in dezelfde beweging ook ‘labels’ als 

Hilde, Björn, Rob, Katrijn, Jeroen, Marc op. Opmerkelijk is dat 

slechts hoogst uitzonderlijk Schoefs, Rzoska, Belemans, D’hamers, 

Walterus of Jacobs figureerden in de antwoorden. De organisatie

socioloog zou wellicht ook een en ander afleiden uit het bijzonder 

lage verloop van personeelsleden bij de vzw Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur. Ongetwijfeld interessant, maar ik ben geen 

socioloog. 

Sinds januari 2003 ben ik als coördinator 

bij Gent Cultuurstad actief in de 

erfgoedsector. Het boekhouden van de 

bezigheden is zowat mijn zwakste punt, 

waardoor het niet alleen onwenselijk 

maar zelfs onmogelijk is een op

somming te brengen van alle gele

genheden waarbij de paden van 

Gent Cultuurstad en het VCV 

kruisten in de afgelopen jaren. Als 

historicus ben ik natuurlijk zeer 

vertrouwd met een situatie waarbij 

de dorst dient gelaafd aan half 

opgedroogde bronnen. Ondanks 

vaak indrukwekkende theoretische 

modellen, blijft de essentie van de 

historische methodiek toch het 

‘plukken’ en interpreteren van de vruchten uit het verleden die 

passen binnen een of ander raamwerk of verhaal dat wordt 

geproduceerd of geschreven. Ik besef dat dit afbreuk doet aan de 

intensiteit en het vaak stimulerende karakter van vele losse 

contacten, maar ik beperk me hier tot het kort aanhalen van een 

beperkt aantal van die contacten.

Van eerste middagmaal tot laatste aVondmaal

Juni 2003, Café De Lieve in Gent. Op vraag van Marc Jacobs en 

Hilde Schoefs komen we met een aantal mensen − waaronder ook 

Hans Martens en Sylvie Dhaene − samen om te brainstormen over 

een eventueel project rond ‘Het Laatste Avondmaal’. Bedoeling 

was het ‘thema’ te volgen in allerlei kunst en andere werken en 

Of ik naar aanleiding van het verschijnen van het laatste nummer van 

Mores even kan aangeven wat het VCV voor mij representeert? Als 

organisatiesocioloog zou ik wellicht opmerken dat het een school

voorbeeld is van de wetmatigheid waarbij de impact van een kleine 

organisatie recht evenredig is aan de expertise en vooral de inzet van de 

leden van die organisatie. Als buitenstaander heeft het team van het VCV 

ofte de redactie van Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen veel 

weg van een ‘dreamteam’, waarbij de individuele spelers elk een bepaald 

‘veld’ bestrijken. 

[ Hendrik Defoort, Gent Cultuurstad vzw ]

‘the proof of the pudding
is in the eating’

Bij het afscheid van het
Vlaams Centrum voor Volkscultuur
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‘the proof of the pudding is in the eating’

daarbij onder andere te focussen op wat er op tafel staat. De 

ideeën rond dagelijks brood, eten en eetcultuur flitsten heen en 

weer over de tafel. Niets zo heerlijk als die momenten waarop alles 

nog kan en mogelijk is, waarbij de vragen wie, wat, waar, 

wanneer, voor hoeveel nog even niet aan de orde zijn. Niet het 

minst vanuit de gedachte aan de prachtige preeyckiaanse 

muurschildering van Het Laatste Avondmaal in de gotische refter 

van de 14eeeuwse Bijlokeabdij, was ik onmiddellijk enthousiast. 

De contingentie der dingen en de veelheid aan uitdagingen en 

projecten maakten dat er tot op heden echter geen concrete 

gevolgen werden gegeven aan onze brainstorm van toen. De 

thematiek van eten en eetcultuur daarentegen was, is en blijft 

hopelijk ook een van de inhoudelijke krachtlijnen van de werking 

van het VCV/FARO. Dit bleek en blijkt niet alleen uit diverse 

publicaties rond de thematiek, maar evenzeer uit de organisatie 

van ‘de Week van de Smaak’ vanuit het VCV. Die Week heeft er 

ondertussen twee edities opzitten. Ik koester de hoop dat we ooit 

ons laatste avondmaalproject zullen oppikken. 

1 + 1 = 3 = Volkstheater

Dat die hoop een goede kans maakt om ingelost te worden, 

raakt aan een andere sterke kwaliteit van het VCV die hopelijk 

binnen FARO overeind zal blijven: het oppikken van of inspelen 

op opportuniteiten. De festiviteiten rond de 25e verjaardag van 

het AmsabInstituut voor Sociale Geschiedenis in 2005 was er zo 

eentje. Als archief en onderzoeksinstelling beperkt de werking 

van AmsabISG zich al jaren niet meer exclusief tot het verleden 

van de socialistische arbeidersbeweging. Dit moest ook blijken bij 

de verjaardag, waarbij AmsabISG bewust buiten de bestaande 

doelgroep wilde breken en met verschillende culturele partners 

wenste samen te werken. Vanuit het departement Archief van 

het AmsabISG werd het fondsRomain Deconinck naar voor 

geschoven als bijzonder waardevol. Dit spoorde ook perfect met 

een traject rond volkstheater en een stappenplan volkscultuur, die 

al een tijdje met horten en stoten liepen in de schoot van de Stad 

Gent. 

Al snel bleek er een opportuniteit te bestaan om vanuit de 

discussies die er al een aantal jaren waren omtrent de nalaten

schap van Deconinck – lange tijd hét icoon van het volkstheater in 

Gent en bij uitbreiding in Vlaanderen – een integraal erfgoed

project op te zetten. In de persoon van Björn Rzoska nam het VCV 

de taak op zich de zaak te coördineren. Onder de noemer ‘Romain 

Royal’ realiseerden AmsabISG, de Minard, Theater Malpertuis, 

Theater Taptoe, de Gidsenbond van Gent en OostVlaanderen, 

het Huis van Alijn, het Vlaams Theater Instituut, Gent Cultuurstad 

en het VCV samen een royaal programma rond volkstheater. Er 

kwam een inventaris van het Deconinckarchief, twee ‘nieuwe’ 

theaterproducties op basis van de collectie, een film pro  gram

matie, wandelingen, een tentoonstelling, een debat en een boek. 

De strakke coördinatie van het geheel was een cruciale sleutel om 

alle betrokkenen vanuit hun specifieke werkvorm te betrekken bij 

en op het geheel. Als mooi extraatje werden aldus doende via 

mondelinge geschiedenis een hele reeks interviews met be

trokkenen van weleer gerealiseerd. Een heuse verrijking voor het 

uitgangspunt van het hele project: de collectieDeconinck van 

AmsabISG.

VolksCultuur < erfgoed < gesChiedenis?

Het is een open deur intrappen aan te geven dat het VCV een 

sleutelrol heeft gespeeld in de hele evolutie die het erfgoed

landschap in Vlaanderen in het algemeen en binnen de sector 

‘volkscultuur’ in de voorbije jaren onderging en ondergaat. In 2003 

ontvingen Tinne Vandensande (Koning Boudewijnstichting) en 

Marc Jacobs de prijs cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeen

schap omdat ze blijkens het juryrapport een groot aandeel hadden 

in “het ‘afstoffen’ van de sector volkscultuur”. Dit niet alleen “door 

het uitlokken van reflectie en het aanreiken van hefbomen”, maar 

vooral ook door actief bij te dragen tot “het slopen van barrières 

tussen professionelen en vrijwilligers en tussen verschillende 

disciplines binnen de erfgoedsector”. Als duo waren ze de trekkers 

van de twee campagnes Actuele Volkscultuur van de Koning 

Boudewijnstichting. In beide campagnes werden enerzijds 

projecten die in hun doelstellingen en werkwijze vernieuwend te 

werk gingen, gesteund en werd anderzijds ook gezocht naar de 

meerwaarde van die projecten, met op de achtergrond steeds de 

vraag hoe de schat aan materiaal en kennis waarover deze ‘sector’ 

beschikt, creatiever en doeltreffender kan worden ingezet voor de 

culturele en maatschappelijke ontwikkeling. 

Voor lezers van Mores hoeft het geen betoog hoe succesvol de 

inspanningen waren en zijn om van de brede sector volkscultuur 

een volwaardig onderdeel te maken van de bredere erfgoed  

sector. Er is uiteraard nog veel werk aan de winkel, maar de in 

aantocht zijnde nieuwe decretale kaders zijn alvast een nieuwe 

stap in de juiste richting. Datzelfde nieuwe decreet getuigt 

evenzeer van een andere fundamentele inbreng die in hoge 

mate werd gestuurd vanuit het VCV, met name het proactief aan

sluiting vinden bij de internationale ontwikkelingen inzake 

immaterieel erfgoed, het werken vanuit en met de notie erfgoed

gemeenschappen, …  

Het VCV is de Vlaamse vinger aan de pols van tal van inter nationale 

fora inzake erfgoedbeleid. Het siert het VCV dat ze bij dit alles ook 

actief blijven participeren in het heel af en toe eens opflakkerende 

debat waarbij op een soms haast potsierlijke manier wordt 

betoogd dat erfgoed – ofte vrijetijdsbesteding zonder kritische 

potentie − de mindere is van geschiedenis – ofte wetenschap die 

inzicht verschaft in actuele maatschappelijke problemen via een 

beter begrip van menselijk gedrag. Really? Niet zozeer via dit 

debat, maar vooral via zijn dagdagelijkse werking heeft het VCV 

die stelling ondergraven. Immers, the proof of the pudding is in the 

eating.  n


