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rfgoed is de term die we gebruiken om aan te 
duiden wat we van onze voorouders erven. Het 
belang van erfgoed wordt door een maatschappij 
bepaald en gedragen. Met andere woorden, de 

term wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen en 
willen bewaren. Als fundament van een maatschappij werkt de 
materie dus ook toekomstgericht. Ziedaar een definitie - met 
dank aan Wikipedia - die meteen stof voor een heel artikel biedt. 
Zullen we?

Anne-Flor Vanmeenen

Behalve op vakantiebestemmingen kon erfgoed lange tijd op weinig brede interesse rekenen, maar 
intussen begint het tij te keren, en gelukkig maar, want erfgoed gaat over wie we waren, wie we zijn 

en wie we willen worden

Van erfgoed naar erfmoed
Fundament voor de toekomst

Dossier: Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomen
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Een gigantische zeef
‘Erfgoed’ heeft lang een nogal stoffig en muf 
imago gehad. Je dacht aan wereldvreemde 
geschiedenisnerds, grijzende patriotten, 
metaaldetectorfans, eenzame enthousias-
telingen in lokale minimusea - we herinneren 
ons een epische rondleiding van drie uur in 
een museum voor gloeikousjes … Kortom, 
erfgoed is zeer glamourarm, behalve die 
paar sites waarmee je op vakantiekiekjes 
kan pronken. Piramiden, Mayatempels, 
een Forum Romanum, een zonovergoten 
agora. Gelukkig begint dat tij wat te keren, 
met dank aan gemotiveerde organisaties 
als FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel 
Erfgoed, die ons verleden weer een aan-
trekkelijke uitstraling geven. Initiatieven als 
de jaarlijkse Erfgoeddag vermenigvuldigen 
in populariteit per editie.

Waarom we dat ‘gelukkig’ noemen, is omdat 
erfgoed geen zaak is van een paar gespecia-
liseerde stofjassen. Zoals de definitie stelt: wij 
allemaal samen, wij bepalen wat erfgoed is. 
Je kan niet héél het verleden bewaren, wat we 
wel of niet doorgeven is een keuze. Al is het 
misschien niet altijd een even bewuste. Wat 
zetten we op de Unesco-lijst? Wat schieten 
we naar de ruimte als ‘vertegenwoordiging’ 
van onze cultuur? Welke gebouwen gooien 
we plat en welke beschermen we? Wat geven 
we op en wat wordt gerestaureerd? Het is 

op macroschaal net zoals op microniveau. 
Wanneer iemand overlijdt, dan ga je ook door 
de hele nalatenschap. Je pikt er sommige din-
gen uit: foto’s, voorwerpen, herinneringen … 
Je selecteert wat je bewaart en/of doorgeeft 
van iemand. Het verleden passeert door een 
gigantische zeef en de keuze van die zeef is 
zeer invloedrijk. We kunnen dat maar beter 
doordacht doen.

Addertje onder het gras: zelfs áls we door-
denken, zijn we er nog niet. Punt één: 
iedereen wil andere dingen bewaren, terwijl 
er vaak maar beperkte mogelijkheden zijn. 
Neem de gesprekken rond funerair erfgoed. 
Bewaar je een graf vanwege de persoon die 
er ligt? En welk verhaal classificeer je dan als 
‘belangrijk genoeg’? Bescherm je een graf-
teken om zijn stijl of ontwerper? Of bescherm 
je ook doodgewone dingen om iets te tonen 
over een tijdsgeest? Maar ja, er moet natuur-
lijk wel plaats voor nieuwe rustplekken zijn. 
En onderhoud kost ook geld, restauratie nog 
meer. En dat gaat dan alleen nog maar om 
een zeer specifiek stukje erfgoed. Dan heb je 
nog religieus erfgoed. Industrieel. Immaterieel. 
Onder water. Et cetera. Doe die discussies 
dus maar maal oneindig.

Spiegel van het verleden
Het begrip ‘erfgoed’ is noodgedwongen een 
compromis. Tussen behoeften en belangen, 

tussen mogelijkheden en prioriteiten, maar 
ook tussen opvattingen. Ziehier punt twee: 
je kan dan wel doordenken, maar gedach-
ten zijn niet statisch. Ons denken en 
aanvoelen veranderen door de tijd heen. 
Op zich geen punt, net dát kan erfgoed zo 
boeiend maken. Het levert ons een spiegel 
van het verleden. Hoe dachten we toen? 
Wat was toen belangrijk?

Alleen … soms is die spiegel behoorlijk pijnlijk. 
We hoeven het niet ver te zoeken, kijk naar 
de debatten die al jaren over onze koloniale 
erfenis woeden. Sinds Black Lives Matter 
nog actueler dan ooit. Veel grote musea 
wereldwijd kan je bijna als politiedepots 
beschouwen. Ze staan vol ‘onrechtmatig 
verkregen’ goederen. Soms werden ze wel 
via handel verworven, maar ja, als de han-
del zelf niet deugde en/of de verhoudingen 
waren fundamenteel ongelijk, hoe koosjer is 
dat dan precies? Momenteel zijn ethische 
commissies en ‘herkomstspeurders’ volop 
bezig om een passend antwoord te zoeken. 
Je vraagt je af: hoe moeilijk kan dat nu zijn? 
Je hebt iets gestolen, geef het dan gewoon 
terug. Maar dan komen er allerlei andere 
aspecten in het spel. Wat bijvoorbeeld met 
zaken teruggeven aan instabiele regio’s? 
Kan je unieke kunstschatten teruggeven, 
wetende dat ze hoogstwaarschijnlijk vernield 
zullen worden?

Door mentaliteitswijzigingen kan erfgoed 
controversieel worden, zoals de beelden van 
koning Leopold II: sinds Black Lives Matters 
zijn de debatten over onze koloniale erfenis 

actueler dan ooit
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Los daarvan zijn er ook dingen die niemand 
eigenlijk nog wíl hebben: standbeelden van 
collaborateurs, slavenhandelaars, dictators, 
minder eerzame bestuurders (Leopold II, 
iemand?) … Soms worden ze stilletjes ver-
wijderd, soms met veel bombarie. Soms 
van overheidswege, soms in een spontane 
volkswoede. Denk aan het beeld van sla-
venhandelaar Edward Colston dat tijdens 
antiracismeprotesten de Bristolse haven in 
werd gekieperd. Sterke symboliek, dat wel, 
maar de vraag is wat je ermee wint? Ga je 
de ‘onzuiverheden’ uit je verleden weg- of 
witwassen, of ga je ze erkennen en je ertoe 
verhouden? Wij zouden voor het laatste 
pleiten. Dat een ezel zich geen twee keer 
aan dezelfde steen stoot is al niet helemaal 
waar, laat staan als we de oude steen weg-
nemen … Bovendien: veel van die zaken 
zitten overal in verweven, die vallen niet uit 
te wissen. Om maar iets te zeggen: onze 
nationale trots, de stripverhalen - ze staan 
bol van racisme en seksisme. Waarschijnlijk 
zelfs van ‘ismes’ waar we nu nog niet eens 
opmerkzaam voor zijn.

Kaderen laat ook plaats voor herkaderen. 
Allicht zien we het verleden binnen enkele 
decennia alweer anders dan nu. Er is een mooi 
Afrikaans spreekwoord dat zegt: tot de leeuw 
leert schrijven, zal elk geschiedenisboek de 
jager vereren. We moeten ons er bewust van 

zijn dat onze taxaties en interpretaties tijdelijk 
en betwistbaar zijn. Maar ook dat is boeiend. 
Zo leren we niet alleen van ons erfgoed, maar 
ook van onze kijk erop. Er zijn bijvoorbeeld 
best wat skeletten van prehistorische jagers 
gevonden die spontaan als mannelijk werden 
gelabeld, maar met betere onderzoekstech-
nieken plots vrouwelijk bleken te zijn. Je 
kan daar niet zomaar het hele verhaal van 
‘man als jager, vrouw als verzamelaar’ mee 
opblazen, maar het zegt wél iets over onze 
aannames. Zelfs wetenschap is nooit neutraal.

Waar liggen de grenzen?
Ander hangijzer dat steeds heter wordt: 
wat met menselijke resten? Vanaf wanneer 
worden mensen dingen? Is een lijk een 
voorwerp of nog steeds een mens? Bij de 
tentoonstelling Körperwelten gaf iedereen zijn 
toestemming om na de dood als ‘erfgoed’ 
te worden beschouwd en behandeld, maar 
bij veel andere museale collecties is er geen 
sprake van toestemming. Waarom mag je 
pakweg een mummie wel uit het graf lichten 
en tentoonstellen, maar een doorsneeburger 
niet? Dat is toch ook maar gewoon een dode 
mens? Hoe ver strekt het wetenschappelijk 
en historisch belang?

Dat het dus allemaal niet zo voor de hand 
liggend is als het lijkt, dat bepalen van en 
omgaan met erfgoed. Het carnaval van 

Binche bijvoorbeeld is erkend als immate-
rieel cultureel erfgoed, terwijl Aalst carnaval 
na enkele jaren van de lijst werd verwijderd. 
Er was te veel controverse rond waar de 
grenzen van de spot liggen. Vandaar dat het 
positief is dat er een brede maatschappelijke 
interesse voor bestaat. Erfgoed gaat over wie 
we waren, maar ook wie we zijn en wie we 
willen worden.

Speelbal van machtsstrijd
En dan nu alles op z’n kop: wij bepalen wat 
erfgoed is, maar het omgekeerde kan óók 
gezegd worden. Erfgoed speelt een grote rol 
in onze identiteit. Onze taal, onze gebruiken, 
wat en hoe we dingen vieren, betekenisvolle 
plaatsen - ze spelen een grote rol in hoe wij 
onszelf bekijken en gedragen. Daarom zijn 
erkenningen ook meer dan strategische en 
lucratieve overwinningen, de symboliek is 
van even groot belang. Máár, helaas maakt 
dat van erfgoed ook meteen een doelwit en 
een twistpunt. Terwijl Canada in het reine 
probeert te komen met de ‘opvoedings- 
instituten’ waar inheemse kinderen vroeger 
onvrijwillig heen werden gestuurd, zitten de 
Oeigoeren in China met duizenden in ‘her-
opvoedingskampen’ anno 2021. Ze moeten 
afstand doen van ongeveer alles wat hen 
eigen is. Er moet geen tekening bij dat dat 
niet spontaan en vrijwillig gebeurt. Een zui-
vere mensenrechtenschending.

Wanneer wordt een mens een museaal 
voorwerp en dus eigenlijk een ding? 
Hoe ver strekt het wetenschappelijk en 
historisch belang?
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Erfgoed is altijd een speelbal van machts-
strijd geweest. Van de protestantse 
beeldenstorm in onze kathedralen tot de 
Rode Khmer die boeddhistische tem-
pels afbrak. De christenen maakten elke 
Kosovaarse moskee met de grond gelijk. 
Palmyra in Syrië werd door IS van de kaart 
geblazen en wie herinnert zich niet hoe de 
taliban de majestueuze Boeddhabeelden in 
Afghanistan opbliezen? Strikt genomen zijn 
daar conventies rond, maar ja, in love and 
war all seems fair. En hoe meer belang je 
tegenstander aan iets hecht, hoe liever je 
het toch kapotmaakt? Erfgoed vernietigen 
is je manifesteren, angst zaaien en met je 
spierballen rollen, destabiliseren en uithollen. 
Doe dat lang genoeg, en mensen beginnen 
te vergeten wie ze zijn. Hoewel erfgoed taai 
sterft. Denk aan het aangrijpende filmpje 
van de Belgisch-Armeense cellist Sevak 
Avanesyan die te midden van de verwoeste 
Ghazanchetsotskathedraal Armeense 
muziek speelt. Bloedstollend.

Vraag is wat je na zo’n conflict aanvangt met 
de schade? Welke laag van je geschiedenis 
wil je herdenken? Want een oorlogsperiode is 
natuurlijk óók gedenkwaardig. De Afghaanse 
Boeddhabeelden waren bijvoorbeeld al in 
wederopbouw toen de meeste stemmen 
toch leken op te gaan om dat níét zomaar 
te doen. Het laatste woord is er nog niet 

gevallen, maar voorlopig worden de beelden 
met hologrammen gereconstrueerd (welis-
waar bij momenten, want er is geen stroom 
genoeg om dat dagelijks te doen). Je ziet 
de glorie van wat er was, maar ook wat er 
niet meer is.

Een stevige portie erfmoed
Tot slot is er nog een heel primaire vorm 
van bepaald worden door ons erfgoed, 
met name wanneer we onze leefomgeving 
in rekening nemen. Niet alleen begijn- 
hoven, universiteitsbibliotheken of processies 
worden als erkend erfgoed in bescherming 
genomen. Steeds vaker gebeurt dat ook 
voor landschappen en ‘natuurmonumenten’. 
Zo is het Zoniënwoud ook Unesco-
werelderfgoed. Heel moeilijk waar je daar 
de lijn trekt. ‘Originele’ natuur is er sowieso 
al nauwelijks over. Wat doe je met uitster-
vende diersoorten? Moeten zij beschermd 
worden (los van de vraag wat de impact op 
ons ecosysteem is)? Of toch tenminste in 
een DNA-bank komen? Was de mythische 
dodo biologisch erfgoed? En geldt dat ook 
voor soorten waar wij zelf de hand in heb-
ben, bijvoorbeeld oude neerhofrassen, zoals 
kunstenaar Koen Vanmechelen aankaart?

Klinkt ergens een beetje raar. Wij laten welis-
waar de planeet aan onze kinderen na, maar 
moeten we daarom natuur bewaren zoals 

boeken of kunst? Er zijn momenten geweest 
waarop het antwoord zeer passioneel ‘ja’ 
klonk, zoals bij de Russische wetenschap-
per Nikolaj Vavilov en zijn team. Hijzelf stierf 
in een goelag, zijn medewerkers kwamen 
om van honger terwijl ze hun enorme col-
lectie zaden beschermden tegen nazi’s, 
uitgehongerde medeburgers en ratten. 
Het eten lag onder hun neus en zij kozen 
ervoor alsnog te sterven, over heroïsche 
wetenschap gesproken. En erfgoed van 
onschatbare waarde, dat de hedendaagse 
gewassen flink heeft beïnvloed.

Om maar te zeggen dat de keuze van wat je 
bewaart en doorgeeft, nu ook weer niet zó 
vrijblijvend is. Terugkomend op de definitie, 
onze selectie is niet alleen een weergave 
van hoe we naar de wereld kijken, het is 
ook een fundament voor de toekomst. De 
vraag wat we tot erfgoed rekenen is geen 
harde wetenschap, het blijft een compro-
misbegrip. Elk antwoord is kwetsbaar en 
grillig. Van mummies tot leegstaande kerk-
gebouwen, van bedreigde natuur tot oude 
grafstenen - ze vragen allemaal om een 
standpunt. En keuzes maken vraagt durf. 
Je verhouden tot het verleden ook. Ons erf-
goed heeft dringend nood aan een stevige 
portie erfmoed.

* * *

Een leegte waar ooit de indrukwekkende 
Afghaanse Boeddhabeelden van Bamyan 

stonden: vernietigd door de taliban in 
2001 ondanks of net wegens hun grote 

erfgoedwaarde
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Monument aan de vijvers van Elsene ter nagedachtenis van auteur Charles De Coster 
(1827-1879): de vrijgevochten, vrijzinnige Tijl Uilenspiegel en Nele nemen er een prominente 

plaats in, net als in De Costers bekende roman

Vrijzinnig funerair erfgoed
De begraafplaats van Elsene

egraafplaatsen zijn discreet, maar zeer waardevol 
in onze samenleving. Ze herbergen verdriet, en 
tegelijk bieden ze troost aan nabestaanden. Het zijn 
ontmoetingsplaatsen, serene en groene rustplekken 

in de steeds drukker wordende wereld. Begraafplaatsen zijn een 
oase vol verwondering en materieel erfgoed. Ze weerspiegelen de 
voetstappen van generaties door de eeuwen heen.

Jérémy Celen
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Levensbeschouwelijk strijdperk
In de negentiende eeuw werd Europa door 
levensbeschouwelijke conflicten verdeeld, 
in België werd dat geïncarneerd door onder 
andere de schoolstrijd. De breuklijnen in de 
samenleving destijds vinden we terug in de 
structuren van de begraafplaatsen uit die 
periode. Het startschot voor de begraafplaats- 
perikelen werd in 1793 gegeven, wanneer de 
toenmalige soeverein van de Nederlanden, 
keizer Frans II, de kerkfabrieken verplichtte 
om alle doden te begraven, ongeacht hun 
levensbeschouwing. In 1803 werd die maat-
regel afgeschaft en een jaar nadien trad een 
decreet in werking dat de gemeenten een 
zekere autonomie verschafte op het vlak 
van de inrichting van de begraafplaats. Het 
beheer bleef echter vooralsnog in handen van 
de kerkfabrieken.

Dat bleef gedurende de negentiende eeuw 
voor heel wat frictie tussen de liberale en 
katholieke partijen zorgen. Het liberale 
kabinet-Rogier II wenste halverwege de 
negentiende eeuw de begraafplaatsen te 
seculariseren. Concreet betekende dat dat 
de kerkfabrieken geen gronden meer konden 
aankopen voor de uitbreiding van bestaande 
kerkhoven en dat er een verbod kwam op 
het omvormen van bestaande kerkelijke gron-
den tot begraafplaatsen. Dat werd definitief 
bekrachtigd op 13 februari 1864, waarbij het 

Hof van Cassatie het beheer van de begraaf-
plaatsen definitief aan de gemeentebesturen 
toewees.

Maar waar gemeentebesturen een schei-
ding van kerk en staat oplegden, weigerde 
de lokale clerus de nieuwe begraafplaatsen 
te wijden en stuurde die katholieke families 
naar andere gemeenten met een gewijd kerk-
hof om daar begraven te worden. Vrijzinnige 
organisaties kwamen bovendien op voor het 
recht van niet-gelovigen om in een graf zon-
der kruis begraven te worden, ook al druiste 
dat in tegen de wil van de (gelovige) families. 
De Franse antropoloog Louis-Vincent Thomas 
plaatste die levensbeschouwelijke strijd in de 
drie stadia van het afscheid: die van het waar-
dig sterven, een waardige organisatie van de 
uitvaart en het stadium van de gepaste her-
denking.

Funerair erfgoed
De waarde van het funerair erfgoed valt 
niet te onderschatten. De diversiteit aan 
nationaliteiten, stijlen, stromingen en levens-
beschouwingen ademt een scala aan 
historische en maatschappelijke ontwikke-
lingen uit. De verdere verstedelijking zorgde 
voor een toestroom aan nieuwe gegoede 
burgers en dat is te merken aan de uiteen-
lopende esthetische stijlen die men aantreft 
op de begraafplaats. Het ontwerp van de 

cimetière in de Brusselse gemeente Elsene 
was duidelijk geïnspireerd op de beroemde 
begraafplaats van Père-Lachaise in Parijs, 
en de aanwezigheid van pleinen, rotondes 
en straten verraadt dat er een ministad werd 
nagebootst door de architecten.

De begraafplaats van Elsene is een voorbeeld 
van de negentiende- en twintigste-eeuwse 
tegenstellingen tussen de liberale burgerij 
en de katholieke elite. Waar de katholieke 
architectuur voornamelijk de gotische stijl 
prefereert, overheerst de modernistische, 
eclectische vormgeving bij de vrijzinnigen. Op 
verschillende graven en mausolea zijn boven-
dien de symbolen van de vrijmetselarij (vijfster, 
gebroken zuil, de letter ‘G’, piramide, winkel-
haak en passer) terug te vinden. Befaamde 
architecten zoals Victor Horta lieten hun 
inspiratie de vrije loop met het ontwerpen 
van monumenten, mausolea en imposante 
grafzerken. Ook familiegraven van militairen, 
rijkswachters en bierbrouwers maken onmis-
kenbaar deel uit van de inrichting van de 
begraafplaats. Daarnaast hadden internatio-
nale conflicten zoals de Armeense genocide in 
1915 tot gevolg dat Armeense vluchtelingen 
een grote gemeenschap vormden in Elsene 
en bijgevolg ook sterk vertegenwoordigd zijn 
op de begraafplaats. Ook een deel van de 
Russische aristocratie vluchtte naar Brussel 
ten tijde van de Russische revolutie van 1917.

De ingang van de begraafplaats van 
Elsene: de plek is een voorbeeld van 

de negentiende- en twintigste-eeuwse 
tegenstellingen tussen de liberale burgerij 

en de katholieke elite
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Diversiteitswaarde
De diversiteitswaarde van het funerair erf-
goed verdient de nodige aandacht. Daar 
we evolueerden naar een hyperdiverse 
samenleving, worden de interlevensbe-
schouwelijke aspecten van de begraafplaats 
ook steeds belangrijker. In tijden van steeds 
korter durende concessies en plaatsgebrek 
is het aangeraden om bij de inventarisatie 
van funerair erfgoed in kaart te brengen 
welke ‘openluchtmuseumstukken’ naast 
een historische, symbolische of architectu-
rale waarde ook representatief zijn voor de 
diversiteit in de periode waaruit de graven 
dateren. Op die manier kan het funerair 
erfgoed relevant blijven voor iedereen, 
ongeacht de levensbeschouwelijke of cul-
turele achtergrond, en wordt er vanuit de 
gelijkheidsgedachte een gelijkwaardige plek 
geboden aan alle overtuigingen die onze 
samenleving rijk is.

In 1971 werden de eeuwigdurende conces-
sies van graven omgezet naar concessies 
met een duur van vijftig jaar. De eerste 
concessies moeten nu overgenomen of 
hernieuwd worden, en het zou jammer zijn 
om waardevol vrijzinnig funerair erfgoed te 
verliezen. Daarom zal deMens.nu zich ertoe 
engageren om de lidverenigingen bij de 
inventarisatie van het erfgoed te betrekken. 
Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van 

bewustmaking van de vrijzinnig humanis- 
tische gemeenschap voor het zorg dragen 
voor het vrijzinnig funerair erfgoed.

Bekende koppen
Charles De Coster, schrijver van De legende 
en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke 
avonturen van Uilenspiegel en Lamme 
Goedzak in het land van Vlaanderen en 
elders, ligt begraven in Elsene. Hij her-
schreef, weliswaar in het Frans, de legende 
van Tijl Uilenspiegel. Als student aan de 
Université Libre de Bruxelles schreef hij 
onder meer voor het antiklerikale week-
blad Uylenspiegel, wat hem inspireerde 
om later De legende van Uilenspiegel neer 
te pennen. Die humanistische versie van 
Tijl vocht, in het licht van de Tachtigjarige 
Oorlog, aan de zijde van de geuzen tegen 
de Spaanse overheersing. Het personage 
weerspiegelde een vrijgevochten, vrijzin-
nige levensvisie en streed tegen sociaal 
onrecht en onderdrukking. Dat kaderde 
binnen de levensbeschouwelijke tegenstel-
lingen die hun stempel op de negentiende 
en twintigste eeuw drukten. Het boek was 
bijzonder populair in het buitenland, maar 
werd oorspronkelijk in traditionele Belgische 
middens niet geapprecieerd door het vrijzin-
nige, antiklerikale en Vlaamse karakter van 
de roman. Charles De Coster overleed in 
1879 op 51-jarige leeftijd.

Marie Derscheid, een van de eerste 
Belgische vrouwen die afstudeerde in de 
geneeskunde, ligt sinds haar overlijden 
in 1932 begraven in Elsene. Ze volgde 
eerst een opleiding als leerkracht aan de 
normaalschool van Bergen, die door de 
bekende feministe Marie Popelin werd 
geleid. Werkzaam als leerkracht, studeerde 
Derscheid intussen verder om te doctoreren 
als natuurwetenschapper. Nadien, in 1894, 
studeerde ze met grote onderscheiding af 
als dokter en specialiseerde ze zich in ortho-
pedie. In 1921 richtte Marie Derscheid de 
Fédération belge des femmes universitaires 
op dat als doel had te strijden tegen de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 
het onderwijs, met het universitair onderwijs 
als prioriteit. Ze was actief bij de Nationale 
Vrouwenraad en ook op internationaal 
niveau engageerde ze zich. Vandaag biedt 
het Fonds Derscheid-Delcourt studenten 
met weinig middelen de kans om in het 
buitenland te gaan studeren.

Een nieuwe functie?
Begraafplaatsen kenden gedurende een 
lange tijd een vrij eenzijdige inrichting en 
aanpak. Nu bevinden we ons op een keer-
punt, waarbij de functie van begraafplaatsen 
wordt herbekeken en vooral verbreed in 
functie van de noden van de omgeving. De 
verstedelijking zorgde er immers voor dat 

De afgebroken zuil van het monument ter 
ere van voormalig liberaal burgemeester 
van Elsene en vrijmetselaar Adolphe Buyl 
(1862-1932) schuilt onder de bomen op 
de begraafplaats van Elsene
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een aantal begraafplaatsen, die oorspron-
kelijk buiten de historische centra werden 
geplaatst, groene ruimtes in dichtbevolkte 
woonwijken werden. De ecologische en 
duurzame waarde van groene begraaf-
plaatsen maakt dat de publieke functie een 
bredere betekenis krijgt.

De integratie in de wijken, met respect voor 
de overledenen en het serene karakter, 
maar met oog voor de noden van de plaat-
selijke bevolking, vormt een fikse uitdaging 
voor lokale besturen. De begraafplaats van 
Elsene, die een groene zone van zo’n twaalf 
hectare vormt, is daar een goed voorbeeld 
van. Het belang van die openbare ruimte 
in een zeer dichtbevolkt gebied zal de 
komende decennia alleen maar toenemen. 
Ook elders zal dat het geval zijn.

Rust en rituelen
Een begraafplaats hoort een bepaalde 
dualiteit uit te stralen. Enerzijds moet het 
geborgen, serene en rustgevende karak-
ter behouden blijven. Anderzijds mag het 
een plek vol leven zijn, met respect voor 
de natuur en met oog voor verwondering. 
De dood mag ook zichtbaar zijn. Alle men-
sen worden tijdens hun leven met verdriet 
en rouw geconfronteerd, maar de ruimte 
om die gevoelens een plaats te geven, ver-
dween meer en meer naar de achtergrond in 

onze jachtige samenleving. Ook hier speelt 
de begraafplaats een belangrijke rol. Ze kan 
ruimte bieden aan (nieuwe) rituelen, tranen en 
evengoed een glimlach bij mooie herinnerin-
gen. Die verbindende functie is onontbeerlijk 
voor een moderne begraafplaats. Een plek 
waar de dood ook weer leven brengt.

De in 1834 door Pierre-Théodore Verhaegen 
opgerichte Université Libre de Bruxelles 
(ULB) verhuisde in 1930 van het centrum 
van Brussel naar de wijk Solbosch, op de 
voormalige site van de Wereldtentoonstelling 
van 1910 en op een boogscheut van de 
begraafplaats van Elsene. De ULB werd 
opgericht met als doel een universiteit te 
creëren onafhankelijk van kerk en staat, 
als een academische vrijhaven voor kriti-
sche wetenschappers. Het vrij onderzoek 
was en is nog steeds het uitgangspunt van 
zowel de Franstalige als de latere autonome 
Nederlandstalige Vrije Universiteit Brussel 
(VUB), die zich aan de andere zijde van de 
begraafplaats vestigde. De nabijheid van die 
universiteiten transformeerde de buurt rond 
de cimetière tot een levendige wijk met een 
bruisend studentenleven. In de schaduw 
van de overledenen weerklinkt elke avond 
het gewoel. Ook bieden de lommerrijke lanen 
van de begraafplaats verkoeling aan menig 
Brusselaar tijdens warme dagen. Over de 
doden niets dan goeds.

Meer weten?

• De begraafplaats van Elsene. Een 
stad in het klein, Informatiedienst 
gemeente Elsene, 2017, online te 
vinden.

• Memento mori II. De begraafplaats 
in gesprek, Tamara Ingels en Lieve 
Destoop (red.), Academic and 
Scientific Publishers, 2021.

Een van de kenmerkende ruime lanen 
van de begraafplaats van Elsene: met een 

groene zone van zo’n twaalf hectare in 
een zeer dichtbevolkt woongebied zal het 

belang van dergelijke openbare ruimtes de 
komende decennia alleen maar toenemen
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amen met CAVA, het Centrum voor Academische 
en Vrijzinnige Archieven, organiseerde de 
opleiding postgraduaat Praktisch Humanisme 

een opdracht rond mondelinge geschiedenis en immaterieel 
erfgoed. Studenten interviewden oudgediende vrijzinnigen en 
brachten dát naar boven waarover materiële archiefstukken 
vaak zwijgen. Wij spraken hierover met Niels De Nutte, 
opleidingscoördinator van het postgraduaat Praktisch 
Humanisme, en Frank Scheelings, coördinator van CAVA.

Wouter Goemaere

Geschiedenis is de wil om door het verleden de eigen tijd beter te begrijpen, terwijl immaterieel 
erfgoed gewoonten, kennis en praktijken zijn die een bepaalde generatie of groep mensen 

graag wil overdragen naar de toekomstS

Verhalen van oudgedienden
Over beleving en identiteit
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Wat is mondelinge geschiedenis?
Niels De Nutte: Het is een vorm van 
geschiedenis die niet uit andere bronnen is 
te halen. Het is voornamelijk een persoonlijk 
verhaal, een visie op het beleefde verleden. 
Als zodanig geeft dat soort bron een per-
soonlijke en interpersoonlijke dimensie aan 

verhalen die we op andere manieren, via 
andere soorten bronnen, al kennen.

Frank Scheelings: Er is een verschil tus-
sen geschiedenis, verhalen en immaterieel 
erfgoed. Mondelinge geschiedenis ga je 
gebruiken om verhalen naar boven te halen 

die dienstbaar aan de geschiedenis zijn. 
Je kan er gekende bronnen mee verifiëren, 
omdat ze extra gegevens aanbrengen die niet 
in archieven te vinden zijn. Tegelijkertijd begint 
zo’n verhaal, wanneer het wordt herhaald, tot 
het erfgoed van mensen te behoren. Erfgoed 
is iets anders dan geschiedenis. Geschiedenis 
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is de wil om door het verleden de eigen tijd 
beter te begrijpen, terwijl immaterieel erfgoed 
gewoonten, kennis en praktijken zijn die een 
bepaalde generatie of groep mensen graag 
naar de toekomst wil overdragen. Een voor-
beeld van immaterieel erfgoed is het verhaal 
dat zich in de jaren vijftig afspeelt over de jon-
gens van de katholieke scholen die de ruiten 
van de athenea ingooiden. De kinderen zitten 
in de klas en plots vallen die ruiten aan dig-
gelen. Scherven overal. Als dat verder wordt 
verteld, dan begint dat te behoren tot het 
immaterieel erfgoed van de groep vrijzinnigen 
die zich daarmee identificeert. Stel dat het ver-
haal niet waar is, dan is het geschiedkundig 
onjuist, maar als iedereen het blijft doorvertel-
len, behoort het toch tot het erfgoed. Het staat 
in het geheugen van de vrijzinnigen gegrift.

Wat is jullie bij de eerste verzameling 
vertellingen opgevallen?
Niels: Het aspect van het breukmoment 
met de geloofsbelijdenis was vaak wel een 
belangrijk punt. Wat wij gevoelsmatig had-
den verwacht en zagen terugkomen, was 
het belang van bijvoorbeeld de schoolstrijd 
van de jaren 1950 en andere dynamieken 
waarbij families op een gegeven moment 
een echt problematische interactie met een 
kerkelijke of daaraan verwante instantie had-
den. Je ziet dat zoiets generaties kan blijven 
nawerken en consequenties heeft voor hoe 
die familie zich maatschappelijk gaat positio- 
neren en engageren.

Frank: Wat mij altijd opvalt als we met 
CAVA interviews afnemen, is dat mensen 
zeer enthousiast zijn om daaraan mee te 
werken. Ik vind zo’n interviews zelf heel 
belangrijk, omdat door die verhalen heen 
identiteit wordt gecreëerd. Je betrekt men-
sen bij de zaak en zij zien dat er oprechte 
belangstelling is voor wat zij vroeger hebben 
meegemaakt. Het heeft daardoor een waar-
devol gemeenschapsvormend effect.

Welke verhalen zijn het interessantst, die 
van de bestuurders van grote vrijzinnige 
organisaties of die van de vrijzinnigen 
achter de schermen?
Niels: Als ik eerlijk ben, de verhalen van 
de mensen die niet tot de organisaties 
behoorden. Grote namen zijn altijd wel 
belangwekkend, omdat je daarmee een 
beter beeld van de dynamieken binnen de 

grote organisaties krijgt. Persoonlijk vond ik 
echter het leukste verhaal dat van een vrouw 
die louter op basis van een rationeel proces 
de kerk had verlaten. Daarbij refereerde zij 
ook aan het feit dat bij haar ouders altijd 
naar Het Vrije Woord (het radioprogramma 
van vrijzinnigen op de openbare omroep, red.) 
werd geluisterd. Ze werd zo getriggerd door 
alles wat er op de radio werd verteld en door 
hoe die mensen zo vrank en vrij onderwer-
pen aanraakten waar ze anders nooit mee 
in contact kwam. Ook interessant was een 
anekdote dat er bij iemand op school een 
condoom lag die moest worden gezocht, 
want dat impliceert dat die leraar zedenleer 
op een clandestiene manier burgerlijk onge-
hoorzaam was. Aangezien seksuele vorming 
op school als publiciteit voor contraceptiva 
kon worden gezien, en tot 1973 nog tot een 
veroordeling kon leiden, vertellen die verhalen 
ons veel over wat er in de maatschappij met 
het vrijzinnig zijn gebeurt.

Wat is het belang van emotie in de ver-
halen van oudgediende vrijzinnigen?
Frank: Als je het over het emotionele hebt, 
dan heb je het natuurlijk ook over het bele-
ven, dus over het erfgoed dat eraan kleeft. 
Dat beleven is identiteitsvormend, als je 
dat met anderen gaat delen. Dat zijn zaken 
die mensen samen hebben meegemaakt. 
Of waarvan de ene zegt: “Kijk, ik heb dat 
meegemaakt”, en de andere dan antwoordt: 
“Ja, ik heb dat ook meegemaakt.” Het is 
trouwens interessant dat het emotionele 
tegenwoordig veel meer wordt aanvaard 
dan vroeger. Je mag met zo’n emotioneel 
verhaal komen, zonder dat mensen het op 
basis daarvan wegwuiven. Men heeft tegen-
woordig veel meer respect voor de beleving 
van mensen.

Zijn jullie via de gesprekken ook verbor-
gen vrijzinnige artefacten op het spoor 
gekomen?
Niels: Dat was tot nu toe eerder beperkt. 
Er zijn een aantal mensen die aangeven dat 
ze nog archieven in hun bezit hebben, maar 
van objecten heb ik geen weet. Wel vind je 
hier en daar een boek dat mensen in eigen 
beheer hebben geschreven of een publicatie 
verbonden aan een evenement dat ons is 
ontgaan, van die kleine dingen. Dat gebeurt 
wel, maar ik kan niet zeggen dat het om een 
enorme hoeveelheid gaat.

Frank: Ik merk ook dat mensen die link niet 
meteen leggen. Als wij ons gaan presenteren 
als CAVA, dan denken zij wel aan archieven, 
maar niet aan objecten. Het is voor velen niet 
makkelijk om uit te maken wat net een vrijzin-
nig object is, terwijl het veel verder gaat dan 
louter archiefstukken. Het kan iets zijn dat je 
tijdens een feest van de vrijzinnige jeugd hebt 
gekregen, of een flyer van een bepaald eve-
nement, een medaille, een toegangsticket, 
bepaalde syllabi en studentencodices, maar 
foto’s kunnen zeker ook van belang zijn. 
Mensen die nog archieven of andere van die 
interessante stukken hebben liggen, mogen 
altijd contact met CAVA opnemen.

Meer weten?

• CAVA, Centrum voor 
Academische en Vrijzinnige 
Archieven: www.cavavub.be en  
info@cavavub.be 

• Postgraduaat Praktisch 
Humanisme:

 www.postgraduaat-humanisme.be

Frank Scheelings Niels De Nutte
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De berg Athos, een kloosterstaat in Griekenland, is op de werelderfgoedlijst van de  Unesco 
opgenomen, maar hij blijft verboden terrein voor vrouwen, ook voor vrouwelijke bezoekers

Erfgoed en gender
Een onzichtbare vlek

ender is van groot belang bij erfgoed. 
Misschien denk je dat gender er niet toe doet, 
maar niets is minder waar. Erfgoed bepaalt de 

culturele identiteit, en gender is daar hoe dan ook een onderdeel 
van. Niet alleen speelt gender - én diversiteit - een rol in het 
ontstaan van erfgoed, maar ook in hoe we met dat erfgoed 
omgaan. Mensenrechten, en dus ook vrouwenrechten, zijn 
cruciaal om erfgoed voor de toekomst te conserveren.

Annouk Brebels

G
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Erfgoed, een korte historiek
De term erfgoed wordt toegekend aan 
zaken die mensen waarderen, waarmee 
ze zich identificeren en die ze willen bewa-
ren voor toekomstige generaties. Vanaf 
de negentiende eeuw komt in Europa het 
besef meer en meer op gang dat we een 
patrimonium hebben om te beschermen, en 
verschillende wetten zien het licht. Volgens 
de Franse benadering, met onder anderen 
architect Eugène Viollet-le-Duc, moeten we 
monumenten restaureren en hebben we de 
plicht om ervoor te zorgen dat ze blijven 
bestaan. De Angelsaksische tendens daar-
entegen, met kunstcriticus John Ruskin, 
kiest ervoor om monumenten te laten ver-
loederen. Niemand heeft het recht om ze 
aan te raken.

Vaak wordt erfgoed geassocieerd met 
monumenten, met iets dat oud is of met 
fysieke plaatsen of artefacten. Maar het is 
zoveel meer dan dat. Vanaf de twintigste 
eeuw wordt het Europese erfgoeddiscours 
dan ook een universeel discours dat gelinkt 
wordt aan het negentiende-eeuwse natio-
nalisme en de liberale moderniteit. Erfgoed 
wordt de fysieke representatie van de pres-
taties van een bepaald land en dient om een 
nationale identiteit te creëren.

In 1972 wordt erfgoed geïnstitutionaliseerd 
met het ontstaan van de conventie van het 
werelderfgoed van de Unesco, het orgaan 
van de Verenigde Naties dat zich met 
onderwijs, wetenschap en cultuur bezig-
houdt. Bedoeling van die conventie is om 
het werelderfgoed te beschermen. Het uit-
gestippelde beleid legt de nadruk enerzijds 
op het verhaal van de natiestaat dat erfgoed 
representeert, en anderzijds op de techni-
sche appreciatie en de esthetiek, wat ook 
een tijdsgebonden waardeoordeel inhoudt.

Elk land kan momenteel erfgoed laten 
erkennen door de Unesco, waarbij het 
steun ontvangt om dat specifieke erf-
goed voor de toekomstige generaties te 
bewaren. De keuze maken om bepaald 
erfgoed al dan niet door de Unesco te laten 
erkennen, komt samen met een aantal 
voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het door 
mensen is gemaakt, dat het uniek is en 
vooral ook dat het beschermd moet wor-
den omdat het is bedreigd.

In 2003 ontstaat een nieuwe conven-
tie van het immaterieel cultureel erfgoed. 
Die conventie is ontstaan vanuit de kri-
tiek dat de eerdere conventie van 1972 
te eurocentrisch zou zijn. Het werelderf-
goed zou zich voornamelijk focussen op 
materieel erfgoed, namelijk monumenten, 
landschappen en fysieke plaatsen, terwijl 
het erfgoed in niet-westerse landen eerder 
rituelen, culturele gebruiken en praktijken 
betreft. Het erfgoed is minder tastbaar dan 
het werelderfgoed.

De vinger aan de pols
Een van de veel besproken aspecten bij 
het al dan niet ratificeren van werelderf-
goed of immaterieel erfgoed is dat de 
betrokkenen de mensenrechten accepte-
ren. Dat blijkt in de praktijk soms moeilijk 
te verwezenlijken. Een voorbeeld hiervan 
is een zuiveringsritueel in Oeganda, waar-
bij het mannelijke kind zijn mannelijkheid 
verliest en moet terugkrijgen. Moeder en 
zoon verblijven daartoe drie dagen thuis en 
eten een soort rijstpap. Na dat ritueel zou 
de sociale status van het mannelijke kind 
hersteld zijn en zou hij zijn mannelijkheid 
hebben teruggekregen. Het onschuldige 
ritueel is in 2014 op de conventie van 
immaterieel cultureel erfgoed ingeschre-
ven. Maar als je weet dat er in Oeganda 
weinig tot geen openheid over homosek-
sualiteit is, kan je de vraag stellen of een 
dergelijk ritueel dan niet bijdraagt tot een 
cultuur waar er enerzijds veel ruimte is voor 
de waardering van ‘mannelijkheid’, en die 
anderzijds homoseksualiteit verbiedt.

Ook op de werelderfgoedlijst stelt zich de 
genderproblematiek. Bij sommige sites, 
zoals de berg Athos in Griekenland of de 
berg Omine in Japan, is het verboden om 
die als vrouw te bezoeken. Aan de ene 
kant heeft de site een universele waarde 
voor alle mensen, inclusief vrouwen, 
en is het een universeel recht om ze te 
bezoeken, maar aan de andere kant is de 
universele waarde van die site net erkend 
om de gendertradities te bekrachtigen. In 
België is de site Flemish Béguinages ook 
tot werelderfgoed geratificeerd. Het ver-
schil is echter dat dit uitsluitend vrouwelijk 
erfgoed wel door zowel mannen als vrou-
wen bezocht mag worden. En tot slot zijn 
er ook sites zoals Uluru-Kata Tjuta, een 

nationaal park in Australië, waar de heilige 
plaatsen gescheiden zijn voor mannen en 
vrouwen. Zowel mannen als vrouwen hou-
den er hun religieuze plek graag geheim 
voor de ander.

Waarom gender belangrijk is
Het idee van erfgoed wordt vaak losge-
koppeld van hedendaagse waarden en 
toegeschreven aan het verleden. Rond 
de identiteit van erfgoed hangt een enorm 
machtsbegrip, en vaak wordt gender daar-
bij vergeten. Indien men een egalitaire 
samenleving wenst, moeten de verschil-
lende aspecten rond gender en diversiteit 
in het erfgoedverhaal aan bod komen. Het 
zijn immers individuen, groepen mensen en 
gemeenschappen die erfgoed in leven hou-
den. Vaak zijn het experts zoals architecten, 
archeologen of historici die het erfgoed- 
discours domineren, en vergeet men dat 
er ook een emotionele component aan erf-
goed is verbonden.

Het verleden is geen abstract begrip, en 
de voorstelling ervan heeft bepaalde gevol-
gen voor gemeenschappen en de identiteit 
ervan. Het verleden kan dus onmogelijk tot 
archeologische data of historische teksten 
gereduceerd worden. Het zijn de mensen 
die erfgoed naar waarde schatten. In het 
verleden werd de keuze om erfgoed te 
bewaren vooral door een elite bepaald. Dat 
wordt momenteel erg bekritiseerd, omdat 
vrouwen, etnische groepen, inheemse 
gemeenschappen en de arbeidersklasse 
daarin geen stem hadden.

Een inclusief verhaal nodig
Een trend die zich vaak voordoet, is dat 
men vrouwen gewoon aan een historische 
plaats of site toevoegt - add women and 
stir. Vrouwelijke waarden en ervaringen 
worden enkel en alleen toegevoegd zonder 
een inclusief verhaal te vertellen. Op die 
manier blijven de genderstereotypen wel 
aanwezig. Er zijn verschillende studies uit-
gevoerd naar de onderliggende aannames 
over gender bij de interpretatie van tek-
sten, visuele representaties en de inhoud 
van gegidste bezoeken in musea. De 
studies waarbij vooral op visuele represen-
taties wordt gefocust, tonen hoe mannen 
en vrouwen vanuit een andro- en eurocen-
trisch perspectief worden weergegeven.
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In het Fotografiemuseum van Charleroi bij-
voorbeeld werd tijdens de tentoonstelling 
Les Amazones du PKK vermeld dat oor-
log wel heel zwaar wordt als zelfs vrouwen 
de wapens opnemen. Terwijl die vrouwen 
eigenlijk ook strijden voor hun rechten, de 
samenleving en hun emancipatie. Dat illus-
treert dat genderstereotypering nog steeds 
diep geworteld zit in de manier van verha-
len vertellen in een museum.

Op de werkplek: schijn bedriegt
Voor de meeste kinderen vandaag lijkt de 
museumwereld vooral een vrouwenwereld 
te zijn. Vrouwelijke leerkrachten nemen hen 
mee naar het museum, al dan niet bijge-
staan tijdens de uitstap door een moeder 
die zich als vrijwilliger aandient. Daar ont-
moeten ze een vrouwelijke gids, vrijwilliger 
of niet, die hen de historische objecten 
toont en erover vertelt. Zaalwachters zijn 
doorgaans mannen en vrouwen, maar in 
de museumshop zijn de medewerkers 
dan weer vaak jonge vrouwen. En gaan de 
kinderen naar het toilet, dan zien ze vooral 
zwarte vrouwen die er schoonmaken. 
De aanwezigheid van al die vrouwen laat 
natuurlijk niet zien dat de leiding van een 
museum voornamelijk uit mannen bestaat.

Er zijn in Vlaanderen ongeveer zeven-
tig procent vrouwelijke medewerkers in 

musea, terwijl wel zeventig procent man-
nen de bestuursorganen bevolken (cijfers 
uit 2014). Meerdere studies tonen aan 
dat vrouwen in leidinggevende functies in 
musea vaak ondervertegenwoordigd zijn. 
Welke rol spelen vrouwen dan in het erf-
goeddiscours, als zij geen deel uitmaken 
van het beslissingsniveau?

Niettemin biedt erfgoed ook de mogelijk-
heid tot werkgelegenheid voor vrouwen. 
In het gebied van de rivier Niger in Mali 
hebben vrouwen specifieke vaardigheden 
ontwikkeld om textiel te verven. Hun pro-
ductie is over de hele subregio verspreid 
en in de hoofdstad Bamako is er zelfs 
een ecologisch verantwoorde fabriek 
gebouwd. Die fabriek geeft aan tweehon-
derd vrouwen werk.

Opmerkelijke vrouwen
Enkele vrouwen uit de elite hebben noch-
tans wel een rol gespeeld bij het ontstaan 
van verschillende museumcollecties. De col-
lectie van de Hermitage in Sint-Petersburg 
is afkomstig van tsarina Catherina II van 
Rusland. Koningin Victoria is belangrijk 
geweest voor de collectie van het Victoria 
& Albert Museum in Londen. Farah Diba, 
de laatste keizerin van Iran, heeft na de 
Tweede Wereldoorlog in Teheran een 
museum voor moderne kunst geopend. 

Peggy Guggenheim was een verwoede 
kunstverzamelaar en droeg in sterke mate 
bij aan de promotie van talrijke Europese en 
Amerikaanse moderne kunstenaars. Ook 
Bertha Potter Palmer en Florence Scott 
Libbey waren actieve verzamelaars van 
schilderijen en decoratieve kunstobjecten, 
en bijgevolg belangrijke vrouwelijke collec-
tioneurs.

Elizabeth Esteve-Coll werd in 1987 directeur 
van het Londense Victoria & Albert Museum. 
Zij had veeleer met indirecte genderdiscrimi-
natie af te rekenen. Haar aanwezigheid in het 
museum daagde de langdurige mannelijke 
dominantie die er heerste uit, vooral omdat 
zij een andere visie op het beleid doordrukte. 
Een van haar bekendste uitspraken is: 
“A great national collection belongs to the 
people, not elitist art historians.”

In de jaren tachtig werden musea reeds 
bekritiseerd, door zowel vrouwen als man-
nen. Volgens museoloog en antropoloog 
G. Ellis Burcaw zouden musea te elitair, te 
racistisch en te mannelijk zijn. Eerder stelde 
Charles Parkhurst, toenmalige directeur 
van het Baltimore Museum of Art, vast dat 
musea vooral een rol hebben om de collec-
ties te conserveren. Er komt een tendens 
op gang om meer en meer de educatieve 
werking van musea op te starten. Het is 
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Genderstereotypering zit vaak diep 
geworteld in de manier van verhalen 
vertellen in een museum: foto’s van 
vrouwen die de wapens opnemen, 
illustreren bijvoorbeeld hoe zwaar de oorlog 
is, maar kunnen ook vrouwen tonen die 
strijden voor hun rechten en emancipatie
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een periode waarin wetenschappelijk werk 
primeert. De kritiek luidde dan ook dat 
musea te veel intern werken. De bezoeker 
zou een prominentere rol bij het beleid van 
een museum moet krijgen.

In 1927 is Ursula McConnel de eerste vrouw 
in Australië die carrière maakt in etnografisch 
onderzoek. Zij verzamelde artefacten van 
de Wik-gemeenschap en deponeerde die 
in het Queensland Museum. In die periode 
is het museum echter niet geïnteresseerd in 
het tonen van die artefacten. Wat later werd 
Ursula McConnel uit de Wik-gemeenschap 
verbannen, omdat ze kritiek had geuit op 
missionarissen die er kinderen bij hun moe-
ders weghaalden. Een jaar later, wanneer 
ze opnieuw wordt toegelaten, spitst ze zich 
nog alleen toe op de materiële cultuur van 
de vrouwen. Later in de geschiedenis wordt 
een vrouw uit de Wik-gemeenschap curator 
van het Queensland Museum.

Vervolgens uit ook Mary Douglas, een 
Britse antropoloog, kritiek op musea. Ze 
moeten niet alleen aandacht voor het 
genderaspect hebben, maar ook voor min-
derheidsgroepen zoals migranten, armen 
en vluchtelingen. Hun leefwereld maakt ook 
deel uit van de collecties. Zij stelt de vraag 
of een etnografisch museum al dan niet 
minder wetenschappelijk wordt door per-

sonen uit de gemeenschappen in kwestie 
erbij te betrekken. Vaak zijn er immers geen 
bronnen beschikbaar om de context van 
een object te achterhalen, maar bezitten 
gemeenschappen de kennis over vroegere 
gebruiken.

In Jordanië en Marokko werden verschil-
lende musea aanvankelijk door mannelijke 
buitenlanders geleid. Vandaag worden 
die musea door vrouwen aangestuurd. 
Zowel Wijdan Ali als Faris Nimry, beiden in 
Jordanië, zien het museum als een educatief 
centrum en niet als een magazijn vol erf-
goedobjecten. Recente studies in Marokko 
hebben aangetoond dat vrouwelijke mede-
werkers nieuwe mogelijkheden introduceren 
om gendergelijkheid binnen het kader van 
de inheemse tradities te promoten. Die 
vrouwen zijn op zoek naar manieren om de 
problematiek van identiteit, economische 
onafhankelijkheid en geletterdheid in het 
museum in te bouwen.

Noodzakelijk toekomstperspectief
De rol van erfgoed om de prestaties van 
een natiestaat te tonen, is langzaamaan 
naar de achtergrond aan het verschuiven. 
Steeds meer ziet men het belang in van de 
educatieve functie van een museum of het 
belang om de cultuur van minderheidsgroe-
pen te bewaren. Hoewel vrouwen in het 

erfgoeddiscours vaak zijn geneutraliseerd, 
dragen zij meer en meer bij aan de evolutie 
van erfgoed in de samenleving en bijgevolg 
aan het beleid.

Op verschillende vlakken merken we dat 
de aandacht die naar gender en diversiteit 
gaat, ervoor zorgt dat het erfgoeddiscours 
verandert. Niet alleen zijn vrouwen belang-
rijk geweest voor het tot stand komen 
van collecties, maar ook het museum als 
participerende ruimte draagt bij aan de 
emancipatie van de vrouwelijke bevolking.

De Unesco speelt een cruciale rol in het 
vrijwaren van de mensenrechten en vooral 
de vrouwenrechten. Culturele rechten moe-
ten worden begrepen in relatie met wie in 
de gemeenschap de macht heeft en wie 
de collectieve identiteit bepaalt. De ver-
schillende stemmen in een gemeenschap 
dienen allen zonder discriminatie te worden 
gehoord. Vrouwen bleven vaak onderge-
waardeerd in erfgoed. Gender komt echter 
op alle werelderfgoedsites voor. Het is dan 
ook van belang dat de genderdynamieken 
in erfgoed worden getoond en belicht, dat 
er een bewustzijn wordt gecreëerd en dat 
mensenrechten in erfgoed meer en meer 
worden nagestreefd.

* * *

De Amerikaanse Peggy Guggenheim 
was een verwoede kunstverzamelaar en 
droeg in sterke mate bij aan de promotie 

van talrijke Europese en Amerikaanse 
moderne kunstenaars
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Jongeren een stem geven
Participatie in het erfgoedveld

Jongeren willen zich voor de gemeenschap inzetten en actief aan de samenleving deelnemen, 
en dat is in veel domeinen van de maatschappij zichtbaar, ook in de cultuursector

innen de culturele sector is er veel interesse voor 
(jongeren)participatie, maar vaak is de kennis 
over het onderwerp ontoereikend en ontbreken de 

concrete casestudy’s als voorbeeld om zelf een participatieve 
jongerenwerking op te zetten. Een uitgelezen kans om dieper 
op de materie in te gaan. Wat zijn de fundamenten van 
jongerenparticipatie? Hoe verloopt dat in de praktijk? En hoe 
participatief gaat het erfgoedveld te werk?

B
Eulaly Vanroelen
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Tijdens het academiejaar 2019-2020 bracht 
ondergetekende, als toenmalige student 
van de richting Kunstwetenschappen en 
Archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel, 
alle museale structurele jongerenwerkingen 
in Vlaanderen en het Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest in kaart, ten behoeve van FARO, 
Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed. 
Talrijke uren op de trein door het noorde-
lijke deel van het land en nog veel meer uren 
aan het uittypen van interviews lagen aan de 
basis van Structurele jongerenwerkingen: vrij 
ondernemen in een vertrouwde omgeving, 
een masterproef waarin op zoek werd gegaan 
naar “hoe participatief en cocreatief al die 
structurele jongerenwerkingen wel niet zijn”.

Het opzetten van een structurele jongeren-
werking moet niet alleen voordelig zijn voor 
de betrokken instelling, maar ook voor de 
jongeren zelf. Een goed uitgebalanceerde 
wisselwerking tussen, bijvoorbeeld, een 
museum dat enerzijds jongeren aan boord 
haalt om zijn aanbod een upgrade te geven 
en dat anderzijds genoeg ruimte aan de 
jongeren biedt om zelf hun ding met het 
erfgoed te doen. Samengevat, het creëren 
van projecteigenaarschap.

Het maatschappijbeeld
Sinds de eenentwintigste eeuw staat de 
verzorgingsstaat steeds meer onder druk en 
wijzigt die langzamerhand naar een partici-

patiestaat, waarin de verantwoordelijkheid en 
mondigheid van de burger centraal komen 
te staan. De perceptie dat de bekwaam-
heid van jongeren om aan constructieve 
maatschappelijke opvattingen bij te dragen 
ontoereikend zou zijn, is achterhaald en heeft 
plaats geruimd voor een grotere bewustwor-
ding omtrent de zichtbare meerwaarde van 
jongeren in onze maatschappij.

Jongeren wensen zich voor de gemeenschap 
in te zetten en willen resoluut hun rechten 
uitoefenen door actief aan de samenleving 
deel te nemen. Die mentaliteitswijziging en 
gedragsverandering zijn zichtbaar in velerlei 
domeinen van onze maatschappij. Binnen de 
culturele sector bijvoorbeeld is het betrekken 
van jongeren bij de werking aan een serieuze 
opmars bezig, waardoor initiatieven met 
jongeren in culturele centra en musea als 
paddenstoelen uit de grond schieten.

In tegenstelling tot de verzorgingsstaat is de 
participatiestaat een samenlevingsmodel, 
waarbij het burgerschap een verschuiving 
van passief naar actief kent. Van iedere bur-
ger wordt verwacht dat die een bijdrage aan 
de maatschappij levert door meer verant-
woordelijkheid voor zijn of haar eigen leven 
en omgeving op te nemen. Burgerparticipatie 
draait er dan ook om de burger bij de samen-
leving te betrekken en voor een evenwichtige 
samenwerking tussen werknemers en vrij-

willigers te zorgen. Binnen het concept van 
jongerenparticipatie wordt een dergelijke 
verhouding opgebouwd tussen een beroeps-
kracht en een jongere die op vrijwillige basis 
participeert.

Het grootste onderscheid tussen beiden is 
dat de professional beroepshalve met de 
doelgroep van 16- tot 26-jarigen aan de 
slag gaat, terwijl de jongere zich vrijwillig 
engageert, en daardoor geen vergoeding 
voor de geleverde prestaties ontvangt. 
Onderzoekers Nina Simon, adviseur en 
ontwerper van tentoonstellingen, en Lauren 
Benetua, cultuurwerker, benoemen die 
enthousiaste jongeren als changemakers, 
omdat zij instaan voor de verdediging van 
de doelgroep waartoe ze behoren. Door zich 
als changemaker op te stellen, leren jonge-
ren voor zichzelf opkomen. Nina Simon is er 
dan ook van overtuigd dat je door nieuwe 
gemeenschappen een stem te geven, cul-
turele instellingen nieuw leven kan inblazen. 
Die jonge changemakers zetten zich met 
andere woorden in om een aantrekkelijk 
aanbod voor hun doelgroep uit te werken. 
En hiervan heeft Vlaanderen al menig voor-
beeld geleverd.

Structurele jongerenwerkingen
Zoals reeds aangegeven, bestaat een struc-
turele jongerenwerking uit twee partijen: de 
professional, ook omschreven als de ‘trekker’, 

Het Museum aan de Stroom in Antwerpen, 
bekend als het MAS, besloot nog voor 

zijn opstart in 2011 dat jongeren een 
prominente rol bij de publiekswerking 

zouden spelen
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en de vrijwilliger. Het is cruciaal om beide 
stemmen aan bod te laten komen, want 
onderzoek verrichten naar jongerenpartici-
patie zonder participatief met die doelgroep 
te werk te gaan, zou onvergeeflijk zijn. De 
coronapandemie gooide roet in het eten van 
de ambitieuze plannen. Die werden enigszins 
bijgestuurd, maar we hielden eraan om de 
deelnemende jongeren hun stem te laten 
horen. Want zonder hen was het onderzoek 
niet compleet. Alleen op die manier konden 
er op het einde van het onderzoek gefun-
deerde en direct bruikbare tips en tricks ten 
behoeve van de cultuur- en erfgoedsector 
worden geformuleerd.

Hoewel het onderzoek diverse provincies 
bestrijkt, focussen we hier ter illustratie op 
drie toonaangevende structurele jongeren-
werkingen in het Antwerpse, die op de een 
of andere manier met elkaar verbonden zijn: 
MAS in jonge handen, Jongbloed!, Young 
Entrepreneurs.

MAS in jonge handen
Beginnen kan bijna niet anders dan met 
MAS in jonge handen, van het MAS of het 
Museum aan de Stroom. Die werking was, 
en is nog steeds, een van de meest toon-
aangevende voorbeelden op het vlak van 
structurele jongerenwerkingen. Uitzonderlijk 
hieraan is het feit dat het MAS nog voor de 
opstart van het museum in 2011 besloot dat 

jongeren een prominente rol bij de publieks-
werking zouden spelen.

Na onderzoek en bevraging van de doel-
groep sloeg het museum de handen in 
elkaar met expert-partner De Veerman, 
een kunstenorganisatie die zich op educatie 
en participatie richt, om samen een eerste 
activiteit op te zetten. De kleine tentoonstel-
ling langs de roltrappen van het museum 
bleek een succes te zijn en gaf tegelijk het 
startschot voor een inmiddels tien jaar lange 
structurele jongerenwerking.

Een telkens wisselende ploeg van jongeren 
tussen 16 en 26 jaar kreeg de mogelijkheid 
om acties, evenementen en activiteiten in 
het museum te organiseren. In 2019 kende 
de werking een hoogtepunt met Instinct!, 
een door de jongerenploeg bedachte, uit-
gewerkte en opgezette tentoonstelling met 
de collectie van het museum. Een unieke 
expo waarvoor menigeen naar Antwerpen 
afzakte. Tegelijk was het een climax die 
vroeg om een revaluatie van de werking. 
Die pauze zorgde voor een volledige make-
over van de jongerenwerking en momenteel 
fungeert een groep jongeren als adviesraad 
voor het project Artist in Residence.

De vraag is uiteraard hoe participatief hier 
daadwerkelijk werd gewerkt. De trekker gaf 
aan doelbewust op projecteigenaarschap 

te hebben ingezet, maar dat kwam niet 
altijd tot uiting bij de jongeren zelf. Project- 
eigenaarschap is namelijk een van de sleutel- 
elementen voor het slagen van een participa-
tief traject met jongeren. Jongeren moeten het 
gevoel hebben dat ze aan een eigen project 
werken, waarop ze fier zijn en waarvan ze het 
gevoel hebben dat ze er eigenaar van zijn. Dat 
klinkt allemaal heel logisch, maar de praktijk 
geeft duidelijk aan dat het als trekker niet zo 
eenvoudig is om die doelstelling te verwe-
zenlijken. De kennis en kunde van de trekker 
spelen dus een cruciale rol in het succes van 
een structurele jongerenwerking, want die 
moet een balans vinden tussen genoeg uit 
handen geven, en tegelijk de juiste onder-
steuning bieden én het overzicht bewaren.

Jongbloed!
In 2011 kreeg de Antwerpse scene er een 
tweede toonaangevende structurele jon-
gerenwerking bij, met name Jongbloed! 
van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen, kortweg het KMSKA. 
Het museum concludeerde immers dat 
zijn aanbod niet aantrekkelijk genoeg was 
voor jongeren, en een aantal change- 
makers in huis halen zou hen al een heel 
eind op weg helpen. Onder begeleiding 
van de kunstenorganisatie Piazza dell’Arte 
bracht het museum verschillende jongeren 
samen gedurende een zomerstage, om 
doelgericht over het museumaanbod te 

Via participatie en cocreatie in de 
cultuursector gaan jonge changemakers 
zich inzetten om een aantrekkelijk aanbod 
uit te werken voor de doelgroep waartoe 
ze zelf behoren

Dossier: Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomen
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brainstormen. Jongbloed! was geboren en 
bestond uit een groep jongeren tussen 16 
en 24 jaar die samen met de trekker activi-
teiten uitwerkte.

Omdat het museum in 2011 wegens reno-
vatiewerken de deuren sloot, werd er door 
de verantwoordelijke projectmedewerker 
actief naar alternatieven gezocht. Die trekker 
schotelde de jongeren geregeld een waaier 
aan mogelijkheden voor waaruit kon wor-
den gekozen. Samen gingen ze dan aan de 
slag om kunst, erfgoed of archeologie op 
een nieuwe wijze in de kijker te zetten. Dat 
resulteerde in 2016 tot een samenwerking 
met het Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen, het M HKA, waarbij de jongeren 
de kans kregen om aan de zomertentoon-
stelling van 2016 mee te werken.

Uniek aan die structurele jongerenwerking 
is Bloed!verwanten, een alumniwerking die 
alle ooit aan Jongbloed! participerende 
jongeren tweemaal per jaar samenbrengt 
om de banden te onderhouden. Dat vormt 
in het landschap van structurele jongeren-
werkingen een bijzondere verbondenheid 
met elkaar en het museum. Toch besloot 
het museum in 2019, net zoals het MAS, 
om een pauze in te lassen. Samen met een 
nieuwe, jonge publieksmedewerker wordt 
momenteel de toekomst van Jongbloed! 
herbekeken en bepaald.

De jongeren van Jongbloed! gaven wel 
aan dat ze projecteigenaarschap voelden 
en graag uitdroegen. Hier kan dan ook van 
een cocreatief project worden gesproken, 
waarbij het initiatief wel door de professional 
werd genomen, maar waar de jongeren toch 
een aanzienlijk aandeel in hadden. Het zit 
dus bij het gevoel dat de jongeren eraan 
overhouden. Door uit verschillende pro-
jecten te kunnen kiezen en daar hun eigen 
stempel op te drukken, verhoogt het gevoel 
van projecteigenaarschap bij de jongeren.

Young Entrepreneurs
Ook jongeren blijven niet stilzitten. In het 
Fotomuseum Antwerpen, het FOMU, werd 
een Bloed!verwant, een voormalige deel-
nemer van Jongbloed!, aangesteld als 
medewerker, om samen met een klein jon-
gerenteam het event Nightwatch vorm te 
geven. Door niet langer alleen kunstenaars 
tussen 16 en 26 jaar een podium te bieden, 
maar ook jongeren bij de organisatie van het 
event te betrekken, zou het evenement naar 
een next level getild moeten worden.

En, net zoals de twee voorgaande wer-
kingen, heeft ook Young Entrepreneurs 
een unieke stempel, namelijk het belang 
van inclusiviteit. Een inclusief organiserend 
team was, en is nog steeds, de hoogste 
prioriteit voor het museum. In die mate dat 
indien die doelstelling niet wordt gehaald, 

het evenement niet doorgaat. Een niet altijd 
even makkelijk haalbare doelstelling, maar 
wel één die het belang om een afspiegeling 
van de samenleving te zijn, onderstreept.

De Bloed!verwant had duidelijk van de skills 
van de trekker van Jongbloed! geleerd, want 
ook bij Young Entrepreneurs gaven de jon-
geren te kennen dat het vooropgestelde doel 
om projecteigenaarschap te creëren, meer 
dan aanwezig was. De trekker van Young 
Entrepreneurs zei daarover dat het belangrijk 
is dat de jongeren zelf een eigen invulling aan 
het project kunnen geven. De bevraging van 
de jongeren bevestigde dat: zij gaven aan 
dat ze hun eigen ideeën volwaardig konden 
doorvoeren.

Een goed startpunt
Een van de voornaamste conclusies van 
het onderzoek is het belang van de compe-
tenties van de trekker of professional. Wie 
niet vertrouwd is met de theoretische ach-
tergrond of met enige praktijkvoorbeelden, 
zal het moeilijk hebben om een structurele 
jongerenwerking die op lange termijn suc-
cesvol is en jongeren in hun waarde laat, 
op te starten. En daarmee is het verhaal 
rond: al die interesse voor jongerenpartici-
patie is een goed startpunt, nu volgen de 
kennisvergaring en de toepassing ervan.

* * *

Bij de jongerenwerking van het 
Fotomuseum Antwerpen, het FOMU, is 

inclusiviteit prioritair: zo wordt het belang 
om een afspiegeling van de samenleving 

te zijn, onderstreept
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Wendy Serraris

ls je op een mooie avond de maan en sterren ziet 
schitteren, zal je waarschijnlijk niet spontaan aan 
het erfgoed van de mensheid denken. Nochtans 
zweeft er daarvan heel wat in de ruimte rond, meer 
dan we denken. Vaak is de manier waarop het tot 

stand kwam en in het heelal belandde, zelfs voer voor een film, boek of 
documentaire. Dus trek je ruimtepak aan en verken samen met ons de 
wondere wereld van ons erfgoed in de kosmos.

De mens liet al veel in de ruimte achter, 
maar niet alles is als erfgoed te bestem-
pelen. Zo dumpten astronauten tijdens de 
Apollo-missies 96 zakjes met uitwerpselen 
op de maan. Alan Shepard wilde als fer-
vente golfer een balletje op de maan slaan 
en liet zijn golfballetjes daar. Buzz Aldrin en 
Neil Armstrong lieten allerlei gereedschap 
achter. Ze plantten er ook de Amerikaanse 
vlag en deponeerden er een gouden olijf-
tak en een siliciumschijf waarop door talrijke 
wereldleiders boodschappen voor buiten-
aardse wezens zijn ingesproken.

The Moon Museum
Maar er ligt op de maan ook een en ander dat 
wel een deel van ons erfgoed is geworden. 
Zo zou er op de maan een museum te vinden 
zijn, hoewel je ernaartoe moet om zeker te 
zijn dat het er nog is. The Moon Museum 
heeft een afmeting van slechts 14 op 19 
millimeter. Het werd vóór de lancering van 
Apollo 12 in 1969 stiekem aan een van de 
poten van de maanlander bevestigd en onder 
een goudkleurige folie verstopt. Aangezien de 
maanlander nadien op de maan achterbleef, 
bleef het museum er dus ook.

Het verhaal werd pas in The New York Times 
bekendgemaakt, toen de ruimtevaarders 

al op de terugweg waren. Het idee zelf 
kwam van kunstenaar Forrest Myers, die 
zelf ook een bijdrage leverde. Daarnaast 
zien we werk van Andy Warhol, Robert 

Rauschenberg, David Novros, Claes 
Oldenburg en John Chamberlain. De 
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA 
heeft het verhaal nooit bevestigd.

Onvermoed erfgoed in de ruimte
Een museum, een kunstwerk en een plaat

A
Dossier: Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomen

The Moon Museum, 1969, met bijdragen van artiesten Andy Warhol, Robert 
Rauschenberg, David Novros, Forrest Myers, Claes Oldenburg, John Chamberlain 
(lithografie van tantaalnitride film op keramische wafer, 14 x 19 mm, schenking van 
Ruth Waldhauer)
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Fallen Astronaut
Nog op de maan vinden we een kunstwerk 
van de Belg Paul Van Hoeydonck, genaamd 
Fallen Astronaut. Het gaat om een alumi-
nium beeldje van 8,5 centimeter groot. De 
NASA wilde echter geen toestemming geven 
om het mee te nemen. Via via - ook hier is 
sprake van een golfspeler - lukte het om het 
kunstwerk mee te smokkelen naar de maan, 
waar het op 2 augustus 1971 door David 
Scott werd geplaatst. Dat gebeurde niet 
zoals Van Hoeydonck het voor ogen had. 
Voor hem staat het beeldje symbool voor 
een ode aan de ruimtevaart en moest het 
rechtop geplaatst worden. Het werd echter 
neergelegd, alsof het was gevallen, naast 
een gedenkplaat met de namen van alle 
astronauten die toen al in de ruimte waren 
omgekomen.

Nadien kreeg Paul Van Hoeydonck geen al 
te beste reputatie, omdat hij replica’s van 
het werk zou willen verkopen, ondanks de 
afspraak dat hij het beeldje niet commercieel 
zou gebruiken. Uiteindelijk kwamen er vijf-
tig replica’s, waarvan de meeste nog altijd 
in het bezit van de kunstenaar zijn. Enkele 
bevinden zich in musea of werden wegge-
schonken. Inmiddels verscheen in 2020 de 
documentaire The Fallen Astronaut van Frank 
Herrebout, waaraan Van Hoeydonck mee-
werkte. En op 2 augustus 2021, exact vijftig 
jaar na datum, werd in Antwerpen ter ere van 
de kunstenaar een replica onthuld, zo groot 
als een mens, getiteld Man in Space, ook uit 
aluminium gemaakt.

The Golden Record
Erfgoed omvat natuurlijk veel meer dan een 
kunstwerk - of een paar golfballetjes. Ook 
onze taal en podiumkunsten, rituelen en 
feesten, sociale gewoonten en ambachten 
maken er deel van uit. Het was astronoom 
Carl Sagan die op het grootse idee kwam 
om ons erfgoed op een plaat vast te leg-
gen en te laten meereizen met Voyager 1 
en 2, twee ruimtesondes die in 1977 wer-
den gelanceerd. The Golden Record biedt 
een beeld van de mens en het leven op 
aarde. Jimmy Carter, de toenmalige presi-
dent van de Verenigde Staten, verwoordt het 
als volgt op de plaat: “Dit is een geschenk 
van een kleine, afgelegen wereld, een teken 
van onze geluiden, onze wetenschap, onze 
beelden, onze muziek, onze gedachten en 
onze gevoelens. We proberen onze tijd te 
overleven, zodat we in die van jullie kunnen 
voortleven.”

Zo hoor je op de plaat 55 talen. In het 
Nederlands bijvoorbeeld zegt ene Joan de 
Boer: “Hartelijke groeten aan iedereen.” Er 
moest ook muziek worden gekozen. Dat 
deed Sagan onder anderen samen met zijn 
beste vriend Timothy Ferris, wetenschaps- 
auteur en journalist bij het tijdschrift Rolling 
Stone. Over het nummer Here Comes the 
Sun van The Beatles was heel wat discussie. 
Uiteindelijk werd het niet gekozen, omdat 
men het niet een van hun beste nummers 
vond, maar ook omdat het niet waarschijnlijk 
leek dat de grappige connotatie van de titel 
een miljard jaar later nog steeds leuk zou 
zijn. We horen Bach, Mozart, Stravinsky, 
Beethoven, panfluiten, doedelzakken … 
Pittig detail: tijdens het beoordelen van een 
Chinees liefdesliedje besloten Sagan, die al 
getrouwd was, en Ann Druyan, de verloofde 
van Ferris, dat ze met elkaar wilden trou-
wen. Toen men de hersengolven van Druyan 
opnam als onderdeel van de plaat, dacht ze 
na over de liefde die ze voor Sagan voelde.

Er werden ook geluiden van dieren, natuur-
fenomenen, apparaten … opgenomen en 
op de plaat is daar tevens heel wat beeld-
materiaal van te vinden. Oorlog, religie en 
politiek werden niet geselecteerd. Blijkbaar 
vond men dat niet typisch menselijk genoeg. 
Het gedetailleerde verhaal over het ontstaan 
van de plaat en alle keuzes die moesten wor-
den gemaakt, kan je in het boek Murmurs 

of Earth van Carl Sagan nalezen. Je vindt er 
ook een overzicht van alles wat er uiteindelijk 
op de plaat kwam. 

De vraag bij dat alles is nu: gaat men die plaat 
ooit ontdekken? Zo ja, wie? Buitenaardse 
wezens of mensen in een verre toekomst, 
waardoor ze dan een tijdscapsule wordt. Zal 
buitenaards leven de plaat kunnen afspelen? 
En als ze daarin slagen, kunnen zij horen, 
zien … zoals wij? Zelfs dan kan wat er gezien 
en gehoord wordt voor heel wat verwarring 
zorgen bij wezens die niet vertrouwd zijn 
met onze wereld. Ze horen klanken zonder 
te weten door wie of wat die geuit worden, 
ze zien beelden waarvan ze niet weten of 
die op een of andere manier met elkaar in 
verband staan …

In 2014 kwam Jon Lomberg, die destijds 
instond voor de beelden op The Golden 
Record, met het idee voor een nieuwe versie. 
Die zou geüpload kunnen worden naar een 
ruimtesonde die al in 2006 de ruimte inging. 
Via internet kan nu echt iedereen mee bepalen 
wat er op die nieuwe plaat hoort te komen. 
Volgens Lomberg moeten we dit keer ook 
plaats maken voor de mindere kantjes van 
de mens. Dat zou natuurlijk wel verwarrend 
kunnen zijn voor aliens die de eerste, lieflijke 
plaat al vonden. Maar de kans dat beide 
platen door dezelfde beschaving worden ont-
dekt, is behoorlijk klein. Voorlopig komt er van 
Lombergs idee weinig terecht, maar wie weet, 
in de toekomst … In 2017, veertig jaar na de 
lancering, werd er alvast een winkelversie van 
The Golden Record uitgebracht.

* * *

Fallen Astronaut, een aluminium beeldje 
van Paul Van Hoeydonck, ligt sinds 1971 
op de maan, samen met een gedenkplaat 
voor omgekomen astronauten
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The Golden Record geeft, via geluiden en 
beelden, een indruk van de mens en het 
leven op aarde, en reist sedert 1977 mee 
met de ruimtesondes Voyager 1 en 2
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et Suikerfeest behoort toe aan de moslims, 
het Loofhuttenfeest aan de joden, en Pasen is 
belangrijk voor de christenen: sommige rituelen 
en feesten zijn onlosmakelijk met bepaalde 

godsdiensten verbonden. Wereldlichtjesdag daarentegen is van 
niemand en van iedereen.

Lieve Goemaere

Wereldlichtjesdag
Troost en verbinding

Een eenvoudig ritueel
Wereldlichtjesdag, het branden van een 
kaarsje op de tweede zondag van december 
om overleden kinderen te herdenken, ont-
stond in 1997 in de Verenigde Staten. Het 
initiatief waaide over naar Europa, en ook 
op steeds meer locaties in Vlaanderen kan 
je deelnemen. Heel wat huizenvandeMens 
zetten hiervoor hun deuren open.

Iedereen kan meedoen, alleen of in groep, 
en iedereen kan ook een eigen versie orga-
niseren, al dan niet met lokale partners. 
Een kaarsje aansteken is een heel eenvou-
dig ritueel, iets dat natuurlijk aanvoelt en 
dat geen privilege is van de ene of andere 
godsdienst. Dat kaarsje of lichtje is het cen-
trale element op Wereldlichtjesdag. Hoe je 
alles verder aanpakt, beslis je zelf. Er is geen 

verplicht te volgen stappenplan of patroon, 
en dat is net het mooie en het krachtige: 
de inhoud en de verbondenheid primeren.

Verdriet mag er gewoon zijn
Verbondenheid tussen al die mensen die 
een kind missen - of dat overlijden nu lang 
geleden of recent is, hoe oud het kind 
ook is geworden, en of het nu je zoon, 

H
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je kleindochter, je broer of buurmeisje is. Wie 
je bent en met welke overtuiging je in het 
leven staat, speelt helemaal geen rol. Het 
kind dat wordt gemist, staat centraal, alsook 
het verdriet dat er gewoon mag zijn.

Dat er gekozen wordt voor 19 uur plaatselijke 
tijd, maakt dat er gedurende 24 uur in elke 
tijdzone een golf van licht wordt gecreëerd 
om al die kinderen te herdenken. Mooi dat 
het lokale op die manier wordt overstegen, 
en dat de solidariteit geen grenzen lijkt te 
kennen. De bedoeling van Wereldlichtjesdag 
is namelijk om steun en troost bij elkaar te 
vinden, zelfs al ken je elkaar niet.

Natuurlijk zijn er psychologen, vrijzinnig 
humanistische consulenten en rouwthera-
peuten, maar het verdriet van een mens kan 
toch ook door een medemens worden opge-
vangen? Professionele hulpverlening moet er 
zijn, maar als samenleving zouden we gebaat 
zijn bij wat minder krampachtigheid rond 
de dood. Wereldlichtjesdag is een poging 
hiertoe. Een kind verliezen is ontwrichtend. 
Daarna uit de weg gegaan worden en alleen 
staan met je verdriet, zou niet mogen. Op 
momenten als Wereldlichtjesdag wordt een 
troostende verbinding gecreëerd. Rouw ver-
liest zijn klinische ondertoon, en wordt aan 
de gemeenschap teruggegeven.

Al vijftig jaar geleden
Sommige huizenvandeMens nodigden al 
een koor uit, experimenteerden met klank-
schalen, hielden hun bijeenkomst in een 
ontwijde kerk, op een begraafplaats, kozen 
voor yarn bombing of ‘wildbreien’ … Niet 
dat Wereldlichtjesdag exclusief aan de 
huizenvandeMens toebehoort. Integendeel, 
iedereen mag een nieuw initiatief uit de 
grond stampen, en met hoe meer organisa-
ties je samenwerkt, hoe groter je bereik is.

De voorbije jaren stond ook het huisvandeMens 
Ieper telkens paraat op Wereldlichtjesdag. 
Die eerste editie wisten we niet goed wat 
te verwachten. Zal er volk komen? Hoeveel 
volk? Is ons voorziene halfuurtje niet te kort 
- gaan mensen daarvoor wel de verplaatsing 
maken? Is onze aanpak de juiste? Al snel 
bleken onze bezorgdheden overbodig. Er 
daagden heel wat mensen op, die ons op 
het hart drukten: “Dit doet ons zo’n deugd. 
Wij vinden dit zo belangrijk.” We waren 

helemaal ontroerd, een beetje van de kaart 
zelfs, toen een oude man met tranen in de 
ogen vroeg: “Mag ik hier ook zijn? Het is 
wel al vijftig jaar geleden dat mijn dochtertje 
overleed.” Met die ene vraag bewees hij de 
noodzaak van de bijeenkomst.

Een intense stilte
We verzamelen met zijn allen in de tuin rond 
het knetterende vuur. Wanneer de klokken 
van de kerktoren wat verderop 19 uur slaan, 
luisteren we naar een eerste lied, zorgvuldig 
uitgekozen door een groepje muzikanten dat 
ons al jarenlang bijstaat. Vervolgens wordt 
een tekst voorgelezen, en daarna steekt 
iedereen het kaarsje aan dat men bij aan-
komst kreeg. De kaarsjes worden vaak rond 
de vuurschaal gezet, of op een ander plekje 
in de tuin, al dan niet gegroepeerd.

En dan die stilte. Die stilte die de haren op 
je arm doet rechtkomen. Moeilijk om daar 
woorden voor te vinden. Het is een stilte 
die bijzonder intens aanvoelt en die erg 
aanwezig is. Vervolgens speelt de band 
nog enkele liedjes. Iedereen staat bij het 
vuur, luistert, mijmert, huilt, neemt elkaar 
vast, keert binnen in zichzelf, kijkt naar de 
kaarsjes, tot er opeens spontaan bewe-
ging in de groep komt, alsof de ban wordt 
verbroken. We bieden soep aan achteraf, 
en sommige aanwezigen blijven napraten, 
maar de meeste mensen haasten zich naar 
huis. Wereldlichtjesdag vergt veel van een 
persoon.

Ontstaan vanuit een concrete nood
Vorig jaar dienden we een coronaveilige online 
editie te voorzien, die we op onze traditionele 

aanpak baseerden. We namen een filmpje op 
met onze vertrouwde muzikanten, maakten 
vuur in onze schaal, en brandden zelf wat 
kaarsjes. De reacties waren overweldigend. 
Veel mensen postten een foto van hun eigen 
kaarsje, vaak met de naam erbij van het kind 
dat wordt gemist. We hadden niet gedacht 
dat ook de digitale aanpak zoveel mensen 
zou aanspreken. Dat doet ons nadenken 
over de editie van dit jaar, op 12 december 
2021. We gaan er alles aan doen om mensen 
opnieuw lijfelijk, in veilige omstandigheden, 
samen te brengen, maar hoe kunnen we ook 
verbinding creëren met diegenen voor wie ter 
plekke aanwezig zijn niet vanzelfsprekend is? 
Goede ideeën zijn altijd welkom.

Als huizenvandeMens verzorgen wij al langer 
geboorte-, huwelijks-, afscheids- en her-
denkingsplechtigheden. Wereldlichtjesdag 
kwam erbij, en we vroegen ons af: is dat nu 
een plechtigheid of een evenement? Tot we 
tot de conclusie kwamen: what’s in a name? 
Het doet er niet toe. Wereldlichtjesdag is wat 
het is. Het is een vrij recent ritueel, ontstaan 
vanuit de concrete nood van mensen die 
een kind verloren. Het wordt ingevuld door 
wie het wil, op de manier zoals die persoon 
het wil.

Wereldlichtjesdag is niet in een hokje te 
duwen, maar is hedendaags en flexibel.

Wereldlichtjesdag is een blijver.

Wereldlichtjesdag is van niemand en van 
iedereen.

* * *
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ijzondere tradities. Unieke stukken. Gebouwen met 
geschiedenis. Bij ‘erfgoed’ kunnen we heel wat 
voorbeelden verzinnen. En toch blijft er meestal 
een hiaat. Gek genoeg zal niemand het meest 

concrete erfgoed dat we kennen in dat rijtje zetten: zichzelf. “Ik? 
Erfgoed?”, horen we je denken. Jawel, en nog geen klein beetje. 
Sta ons toe dat nader uit te leggen. En passant garanderen we een 
hiernamaals voor iedereen.

Anne-Flor Vanmeenen

Erfgoed anders bekeken: in de spiegel
Het creëren van betekenis voorbij de dood

Sterven is eigenlijk meer een proces dan een gebeurtenis: er is niet alleen de biologische dood, 
ook de sociale nalatenschap speelt een rol

Dossier: Rolmodellen
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Meer dan één dood
De redenering begint simpel, bij het leven 
na de dood. Wel te verstaan, het soort 
postume leven dat iedereen heeft, niet dát 

dat alleen voor de religieuze medemens is 
weggelegd. Is dat er dan?! Jazeker. Om 
de eenvoudige reden dat er meer dan 
één leven en meer dan één dood is. Je 

zou denken dat leven/dood een van de 
duidelijkste opdelingen ooit zijn, maar dat 
valt aardig tegen. Eigenlijk is de dood meer 
een proces dan een gebeurtenis. En dan 
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hebben we het niet alleen over de wirwar 
aan medische begrippen zoals ‘hersen-
dood’, ‘klinisch dood’, ‘celdood’ … Zelfs 
als we die gemakshalve allemaal onder de 
noemer ‘biologische dood’ vatten, is er nog 
minstens één dood over: de sociale. “Dood 
ben je pas als je bent vergeten”, zong Bram 
Vermeulen - hij had een punt.

Dat ‘niet vergeten’ is natuurlijk ruim. Het 
gaat om zoveel meer dan enkel ‘herinnerin-
gen’. Denk aan genetische verwantschap in 
je (klein)kinderen, aan creatieve prestaties, 
betekenisvolle verwezenlijkingen, aan foto’s, 
voorwerpen, enzovoort. Eigenlijk, alles wat 
je gedaan hebt, je hele persoonlijkheid, je 
hele leven wordt een soort erfgoed na je 
dood. Dat klinkt misschien wat vreemd, 
maar tegelijk is het wel precies waar de ster-
vende zin uit put en de rouwende troost. 
In de literatuur noemt men dat weleens het 
creëren van een ‘post-zelf’. Een identiteit, 
of ‘zelf’ dus, maar dan (tot) voorbij de dood.

Hoe ouder we worden, hoe meer belang 
we beginnen te hechten aan dat aspect 
binnen onze zingeving. Hoe zullen we her-
innerd worden? Wat laten we bewust en 
onbewust achter? Zeg maar: de balans 
opmaken. Je schrijft steeds minder aan je 
biografie en steeds meer aan je autobiogra-
fie. Het kan zelfs heel heilzaam zijn om dat 
ook létterlijk te doen. In versnelde beweging 
zie je dat proces ook bij mensen die een 
terminale diagnose krijgen. Het ‘achterla-
ten’ wordt dan vaak een zeer actief proces 

waarbij dingen gecreëerd worden met het 
uitdrukkelijke doel voorbij de dood nog iets 
te bieden. Denk aan brieven, herinnerings-
dozen, videoboodschappen …

Betekenis na de dood
Onszelf als erfgoed beschouwen, kan 
op vele manieren. In de categorie ‘tast-
baar’ kunnen we al beginnen bij ons eigen 
lichaam. Heel wat mensen stellen prijs op 
het idee na hun dood nog iets nuttigs te 
kunnen betekenen. Mogelijkheden variëren 
van orgaandonatie tot het lichaam afstaan 
aan de wetenschap of zelfs publiek didactisch 
materiaal worden. De reizende tentoon- 
stelling Körperwelten staat tenslotte vol 
échte lichamen van échte mensen. Of denk 
aan al die wetenschappelijke musea vol 
skeletten, preparaten en potjes allerhande. 
Die zijn wel in zéér specifieke zin erfgoed 
geworden.

Materieel, maar iets minder ‘vleselijk’, zijn 
de voorwerpen die we nalaten. Dat het niet 
gewoon spullen zijn, blijkt al uit de moeite 
die we soms hebben om ze na een verlies 
op te ruimen. Het beddengoed waar de 
laatste geur nog in hangt. De jurk die ze 
op vakantie droeg. Het beduimelde boek 
dat nog open op het nachtkastje ligt. Vaders 
horloge dat argeloos doortikt. Het is alsof 
het lichaam van wie we verloren zijn, in die 
vele voorwerpen is opgegaan. Soms zelfs 
tot het afval toe, besef je bij het nummer 
Toothbrush/Trash van Mount Eerie: “I finally 
took out the upstairs bathroom garbage that 

was sitting there forgotten since you were 
here. Wanting just to stay with us. Just to 
stay living.”

Meestal slijt die emotionele lading naarmate 
onze rouwpijn minder overheersend wordt. 
Veel van die spullen verdwijnen gaandeweg. 
Je zou ze ‘tijdelijke houvast’ kunnen noe-
men, brugobjecten die ons door de eerste 
stormen loodsen. Maar een bepaalde selec-
tie blijft bewaard. Soms omdat het publiek 
erfgoed is - denk aan een boek, een com-
positie, een schilderij dat ergens hangt. 
Soms omdat het een pars pro toto wordt, 
een ‘symbool voor’. Iedere mens heeft typi-
sche objecten. Ze zeggen iets over hobby’s, 
persoonlijkheid, of verwijzen naar bepaalde 
gedeelde momenten. De soepterrine die op 
familiefeesten boven kwam. De naaimachine 
waar oma steevast achter zat. Het schaak-
bord van je lievelingsneef die je in de regels 
van het spel inwijdde.

Een blijvende, tastbare band
Voorwerpen vervullen eigenlijk een grote rol 
bij rouw en betekenisgeving. Ze bieden een 
kanaal om onze gevoelens en gedachten 
vorm te geven, om de blijvende band met 
de overledene tastbaar en dus hanteerbaar 
te maken. Zoals de bruid die een juweel van 
haar overleden moeder draagt om haar op 
die grote dag toch bij zich te hebben. Of de 
fietsenmaker die de moersleutel van opa die 
hem alles heeft geleerd, als een eerbetoon 
boven de werkbank hangt. En wat dacht 
je van initiatieven, zoals Carpet of Life, die 

Mensen met een terminale diagnose creëren 
vaak herinneringen die expliciet voor na 

hun dood zijn: brieven, herinneringsdozen, 
videoboodschappen …
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oude kledij en textiel tot een uniek tapijt 
verwerken? Het is nu eenmaal makkelijker 
om je te verhouden ten opzichte van iets 
fysieks, dan ten opzichte van een louter 
mentale herinnering. Je kan bloemen bij 
een foto zetten. Je kan je oude trouwring al 
eens dichtbij nemen op moeilijke momen-
ten. Je kan een urn verplaatsen, van ‘op de 
kast’ naar ‘in de kast’, als je voelt dat het 
niet meer zo prominent hoeft. Al die kleine, 
spontane rituele handelingen geven ons 
zeer relevante uit(drukk)ingsvormen.

Potentieel spanningsveld: die linking objects 
zoals ze genoemd worden, zijn even per-
soonlijk als rouw dat is. Elke nabestaande 
hecht waarde aan andere zaken. Eigenlijk 
is het een heel zinnig idee om voor het 
opruimen eerst een soort ‘weggeefplein’ 
voor familie en vrienden te houden. Meer 
nog, je zou er zelfs een zinvol moment 
van kunnen maken. Met elkaar delen 
welke herinneringen jouw keuze van 
voorwerp motiveren. Of als het gaat om 
afscheid nemen van iemand die terminaal 
is, vertellen waarom je kiest wat je kiest. 
Reken maar dat je op diepe gesprekken 
uitkomt en ja, daar zijn we weer met het 
construeren van een ‘post-zelf’ en het 
creëren van betekenis voorbij/ondanks 
de dood.

Niet voor niets geleefd
Tot slot is er natuurlijk nog al het ‘immate-
riële erfgoed’ dat we zijn. Onze typische 
uitspraken en levensleuzen, onze manier 

van doen, de waarden waarvoor we staan, 
de bagage van vorige generaties die we 
incorporeren … Er is zo waanzinnig veel 
dat wij aan anderen doorgeven, zonder 
dat we ons daar per se bewust van zijn. 
Iedere daad, ieder woord wordt onuitwis-
baar en onomkeerbaar in de rechtlijnigheid 
van de tijd ingeschreven. Je kan dat als 
een verpletterend gewicht beschouwen, 
want dat is het in zekere zin ook. Maar net 
dat gewicht zorgt ervoor dat onze levens 
niet zinloos zijn, onze keuzes niet triviaal. 
En zoals gezegd, dat conglomeraat van 
keuzes, talenten, fouten, prestaties en ver-
wezenlijkingen, kortom, de ‘impact die we 
hebben’ is precies wat ons over de dood 
heen tilt - zowel voor de stervende als voor 
de nabestaande.

De biologische dood is het einde van veel, 
maar niet van álles. Zelfs als je honderd pro-
cent seculier bent. Bovendien, de dood zet 
stop, maar wist niets uit. Wie een verschil 
heeft gemaakt, heeft niet voor niets geleefd. 
Emily Dickinson, iemand? “If I can stop one 
heart from breaking, I shall not live in vain; 
if I can ease one life the aching, or cool one 
pain, or help one fainting robin unto his nest 
again, I shall not live in vain.”

Hier, en toch niet meer hier
Om te besluiten met een uitgesproken con-
clusie: je erfgoed is dus op zekere manier 
zowel je ‘hiernamaals’ als de zin van je 
leven. Et voilà, door ons erfgoed transcen-
deren wij de dood. Niet omdat we naar een 

andere plek verkassen, maar net omdat we 
híér blijven - terwijl we er eigenlijk niet meer 
zijn. Geloof je in nog een ander type voort-
bestaan? Dat is je goed recht. Maar je kan 
in elk geval niet buiten je biologische, mate-
riële en sociale nalatenschap, wat meteen 
verbindend werkt over levensbeschouwin-
gen heen.

De vraag wat je wil achterlaten, is dus 
eigenlijk een van de belangrijkste in het 
leven. Akkoord, je hebt daar geen totale 
controle over. Het beeld dat anderen van je 
hebben, wat zij van jou meenemen, is hun 
keuze. Maar je hebt er natuurlijk wél een 
zeer groot aandeel in. En nuchter bekeken, 
de kans is aannemelijk dat je ‘leven na de 
dood’ even lang of langer is dan je biolo-
gische leven dat was. Toch de moeite om 
over na te denken, nee?

Meer weten?

•  Meer weten over orgaandonatie? 
Neem een kijkje op: 
www.vlaanderen.be/ 
orgaandonatie-na-overlijden

• Een aantal praktische zaken 
op een rijtje zetten? Laatste 
wensen, een planner voor je 
nalatenschap kan je daarbij 
helpen: 
www.deMens.nu/2021/02/11/
het-laatste-wensenboekje 

Voorwerpen vervullen een grote rol bij rouw 
en betekenisgeving: ze maken de blijvende 
band met de overledene tastbaar en 
bijgevolg hanteerbaar
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dachtDoor
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

“De deugd van de ouders is een groot erfgoed.”
- Horatius, Romeinse dichter.

“Laten we het vreselijke verleden dat achter ons ligt, nooit 
vergeten, maar niet als een manier om ons op een nega-
tieve wijze aan het verleden geketend te houden, maar 
eerder als een gelukkige herinnering aan hoever we zijn 
gekomen en hoeveel we hebben bereikt.”
- Nelson Mandela, voormalige president van Zuid-Afrika, 
advocaat en anti-apartheidsstrijder.

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization - Unesco) is een 
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met 
als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoede-
bestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog 
door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

Een van de belangrijkste activiteiten van de Unesco is het 
werelderfgoedprogramma, waarbij wordt getracht om waar-
devol erfgoed voor de volgende generaties te bewaren en 
te beschermen. Naast het materiële erfgoed is er ook ‘de 
representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed 
van de mensheid’.

Vraag: Weet jij welk Belgisch erfgoed er wel en niet op de 
lijst staat?
• Aalst carnaval
• Belgische biercultuur
• Paardenvisserij in Oostduinkerke
• Ros Beiaard
• Sint-Verhaegen (St V)
• Valkerij
• Vlaamse volksspelen

Oplossing: Aalst carnaval kwam in 2019 in opspraak, 
omdat op een praalwagen poppen waren te zien die op 
een karikaturale manier Joden moesten voorstellen. Om 
die reden werd Aalst carnaval door de Unesco van de lijst 
gehaald, waar het sinds 2010 op stond. Sint-Verhaegen, 
een viering en optocht van Brusselse studenten, komt ook 
niet voor in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Gezegd

Unesco

FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, biedt inhoudelijk 
strategische en praktische steun aan de cultureelerfgoedsector. 
Als intermediaire organisatie vormt FARO de brug tussen enerzijds 
de Vlaamse overheid, die het erfgoedbeleid bepaalt en vormgeeft, 
en anderzijds het cultureelerfgoedveld, namelijk musea, archieven, 
erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, volksculturele orga-
nisaties, expertisecentra, enzovoort. FARO coördineert ook de 
jaarlijkse Erfgoeddag. Meer info op: www.faro.be 

Elke mens draagt een stukje cultureel erfgoed met zich mee. 
Eigen opvattingen krijgen vorm als gevolg van de wisselwerking 
tussen ons (aangeboren) karakter en de omgeving waarin we 
opgroeien. Erfgoed geeft mee vorm aan die omgeving en kan 
soms bepalend zijn voor hoe mensen denken en zijn.

Zijn er bepaalde plaatsen, gebruiken, tradities … die belangrijk 
zijn (geweest) in jouw leven?

Op www.erfgoedkaart.be kan je de (vele) erfgoedorganisaties 
in Vlaanderen en Brussel terugvinden, gaande van musea en 
gidsenkringen, over bibliotheken en archieven, tot heemkundige 
kringen en andere erfgoedverenigingen.

Eigen erfgoed

Erfgoedkaart

Verrijk je museumbezoek, wandeling of fietstocht met beeld, 
audio, augmented reality en spelopties dankzij de erfgoedapp. 
Zo (her)ontdek je het erfgoed in je buurt of op je reisbestemming. 
Meer info op: www.erfgoedapp.be

Erfgoedapp

FARO



Bezoek voor info en tickets (vanaf oktober): 
vuborkest.vub.be
concerten@vub.be

Tickets  € 12 / € 8   (kassa € 15 / € 10)   

TIENEN  -  zondag 28 november  -  15u
CC De Kruisboog, Sint Jorisplein 20

GENT  -  zondag 5 december  -  15u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2

BREDENE  -  zaterdag 11 december  -  20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

GENK  -  zondag 12 december  -  15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11

ANTWERPEN  -  zaterdag 18 december  -  20u
Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40

BRUSSEL  -  zondag 19 december  -  15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

Met de steun en/of de medewerking van deMens.nu en 
haar lidverenigingen met i.h.b. Oudstudentenbond VUB,
Vermeylenfonds, Willemsfonds, Humanistisch Verbond, 
Uitstraling Permanente Vorming,  verder VLC’s en VOC’s,
Instellingen Morele Dienstverlening, Vrijzinnig West-
Vlaanderen, VC De Fakkel, Muziekcentrum de Bijloke, 
Geuzenhuis Gent, Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen,
Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, Vrijzinnig Limburg, Genkse 
Humanisten, Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel,
Vriendenkring Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Dienst 
Cultuur VUB en het Masereelfonds.

Solist:  Stéphane Pflieger (hoorn)
Woord:  Yo eri Lewijze  /  Ingrid Vanrutten

Die Fledermaus Overture  |  J. Strauss II

Hoornconcerto op. 91 - Allegro  |  R. Glière

De hut op kippenpoten  |  M. Moussorgsky

Chicken Run  |  J. Powell

Grand Canyon of the Colorado River  |  D. Brossé

Philadelphia Ouverture  |  D. Brossé

Dances With Wolves  |  J. Barry

Slava! a political overture |  L. Bernstein

AAllegro conllegro conanimalianimali

VUBVUBorkestorkest
o.l.v. Jurgen Wayenbergo.l.v. Jurgen Wayenberg


