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‘Wat is heemkunde?’ Met dit artikel van Jozef Van Overstraeten opende in 1942 de eerste aflevering van 
Heemkunde (V.T.B.), de onrechtstreekse voorloper van Ons Heem en dus ook van Tijd-Schrift. De heemkundige 
beweging in Vlaanderen stond toen nog in haar kinderschoenen, maar draagt ondertussen al een hele 
geschiedenis met zich mee. De talloze heemkundigen die zich inzetten voor het lokale erfgoed houden die 
geschiedenis tot op vandaag levend. Toch is er ook heel wat veranderd, niet in het minst door de vele evoluties 
die de maatschappij en de erfgoedsector doormaakten. Dat maakt dat de vraag van Van Overstraeten meer dan 
70 jaar later nog steeds actueel is.

Is in zijn artikel naast een terechte vraag ook een afdoend antwoord te vinden? Het voorliggend nummer van 
Tijd-Schrift laat alvast zien dat heemkunde vandaag een huis met vele kamers is. Wat heemkunde is of hoe 
heemkunde in de toekomst vorm kan krijgen, is dus niet in enkele lijnen te vatten. Toch willen de bijdragen in dit 
nummer in meerdere of mindere mate handvaten aanreiken of inspiratie bieden voor een hedendaagse 
heemkundige werking. Dat hierbij ook geleerd kan worden uit het verleden, blijkt uit het artikel waarmee dit 
nummer opent. Daarin schetst Pieter Fannes het interessante traject van de heemkundig pionier Felix Heidendal 
(1904–1999). In het opvoedkundige model dat deze veelzijdige Kempense onderwijzer voorstond, kreeg 
heemkunde een centrale plaats toebedeeld. Liefde voor dorp en streek was een essentieel onderdeel in de 
opvoeding van het kind. Hoewel het uiteindelijke doel van die heemkundige interesse eerder conservatief was, 
functioneerde heemkunde in de jaren 1930 binnen een vernieuwend onderwijsmodel waarin inzichten uit de 
kinderpsychologie en pedagogie werden gecombineerd. Dat heemkunde in de woelige oorlogsjaren daarna in 
het vaarwater van Nieuwe Orde-bewegingen terechtkwam, doet vaak vergeten dat de kiemen van de 
heemkundige beweging in eerder vooruitstrevende onderwijskundige milieus lagen. Bovendien betekende die 
Tweede Wereldoorlog geen tabula rasa: ook na de oorlog bleef heemkunde een rol spelen in erg modern 
aandoende pedagogische concepten. De manier waarop Heidendal heemkunde in die naoorlogse periode in 
verband bracht met een modern concept als creativiteit, toont de vele mogelijkheden van de heemkunde en kan 
tot op vandaag inspirerend werken. De affectieve component van heemkunde werd hierbij als sterkte 
uitgespeeld, een idee dat bijna visionair kan worden genoemd.

Ook in het hedendaagse erfgoedbegrip nemen betrokkenheid en affectie immers een centrale plaats in. Zeker bij 
het voortbestaan van niet-tastbaar erfgoed (Immaterieel Cultureel Erfgoed of ICE) is de betrokkenheid van een 
gemeenschap onmisbaar. Floortje Vantomme gaat daarom in een tweede bijdrage dieper in op dit Immaterieel 

Het voorliggend nummer van Tijd-Schrift 
laat alvast zien dat heemkunde vandaag 
een huis met vele kamers is.

Niet van gisteren. 
Heemkunde in 
theorie en praktijk
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Cultureel Erfgoed en de kansen die dit biedt voor een hedendaagse heemkundige werking. De recente 
aandacht vanuit het beleid voor tradities, gebruiken, ambachten, verhalen, feesten enzovoort betekent 
uiteraard niet dat dit soort erfgoed nieuw is. Ook Heidendal was al bezig met kinderliedjes en volksverhalen, 
waarmee hij in de voetsporen van menige negentiende-eeuwse volkskundige trad. Dat ICE en het bijhorend 
begrippenarsenaal steeds hoger op de agenda van allerlei overheden komen te staan, opent niet alleen 
nieuwe horizonten, het brengt ook een nieuwe taal met zich mee. Vantomme maakt lokale onderzoekers 
wegwijs in dit begrippenapparaat zodat ook heemkundigen ermee aan de slag kunnen. Want uiteindelijk krijgt 
hedendaagse heemkunde toch vooral in en doorheen die lokaal-erfgoedpraktijk gestalte.
Vanuit die gedachte ontstond ook het derde artikel uit dit nummer. Nadenken over wat heemkunde in de 
toekomst zou kunnen zijn, is immers weinig zinvol zonder stil te staan bij de manier waarop heemkunde 
vandaag wordt beleefd. Wij namen zelf de proef op de som en gingen op basis van een aantal 
dieptegesprekken na hoe heemkundigen in Vlaanderen over heemkunde denken. Wat houdt hen bezig? 
Waarom zijn zij ooit met heemkunde begonnen en wat kenmerkt heemkunde volgens hen? De anonieme 
‘stemmen uit het veld’ leverden boeiend materiaal op waarbij de betekenissen van heemkunde zich vooral 
tussen de regels en in het discours aftekenden. Betekenissen, want betekenisgeving is nu eenmaal 
meervoudig en dynamisch.

Dat blijkt ook uit het verhaal van Bokrijk. Hilde Schoefs, de conservator van het openluchtmuseum, neemt 
de lezer mee doorheen de geschiedenis van het domein. Die geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met 
die van de heemkunde, al is het maar door de stempel die Jozef Weyns op Bokrijk wist te drukken. Weyns, 
die niet alleen conservator van het museum, maar ook jarenlang de drijvende kracht achter het Verbond voor 
Heemkunde was, vond in Bokrijk als het ware een proeftuin om zijn visie op heemkunde uit te werken. Tot 
op vandaag is zijn erfenis voelbaar in het openluchtmuseum. Tegelijkertijd toont het verhaal van Bokrijk ook 
de noodzaak om vanzelfsprekendheden af ten toe in vraag te stellen. Verandering en dynamiek zijn immers 
essentieel voor het overleven van een museum en bij uitbreiding van elke (lokale) erfgoedorganisatie en zelfs 
van heemkunde op zich.

Aanknopingspunten en potentiële pistes om heemkunde te ‘her-denken’ en zuurstof te geven voor 
de toekomst zijn te vinden in de laatste bijdrage. Marc Jacobs reikt daarin een aantal concepten of 
sleutelwoorden aan die inspirerend kunnen werken voor een hedendaagse heemkundebeoefening. Zoals de 
introductie van het begrip ‘cultureel erfgoed’ aan heemkunde nieuwe kansen heeft geboden, zijn dergelijke 
nieuwe begrippen en instrumenten cruciaal om heemkunde eigentijds te houden.

Traditie/verleden en vernieuwing/toekomst zijn daarbij twee zijden van één medaille, zoals blijkt uit dit 
nummer. De redactie hoopt alvast dat de bijdragen van de verschillende auteurs lokale onderzoekers kunnen 
boeien en inspireren. Nadenken over heemkunde is noodzakelijk; nog veel belangrijker echter is het DOEN.

Namens de redactieraad,
Nele Provoost & Fons Dierickx

Ook in het hedendaagse erfgoedbegrip 
nemen betrokkenheid en affectie immers 
een centrale plaats in.



Portretfoto, 13 juni 1966. Opname E. Stockman. [privé-archief familie Heidendal]
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Van heemkunde 
tot creativiteit 
Het traject van Felix Heidendal voor en na 
de Tweede Wereldoorlog◆

De politiek-ideologische achtergronden van het heem- en volkskundig 
onderzoek werden in de voorbije jaren meermaals onder de loep genomen. 
Zo pluisde Barbara Henkes de achtergronden van de Nederlandse volkskunde 
uit in haar monografie Uit liefde voor het volk en schreef Jens Van Uffelen in 
2011 een masterscriptie over De ideologie van de Vlaamse Toeristenbond en 
het Verbond voor Heemkunde. 2 De invloed van pedagogische opvattingen 
op de heemkunde bleef tot nu toe grotendeels buiten beeld. Nochtans vallen 
deze twee aspecten van heemkunde – onderzoek en onderwijs – moeilijk van 
elkaar los te koppelen, althans in de periode rond de Tweede Wereldoorlog.

De interesse voor heemkunde in Vlaanderen kreeg een sterke impuls door het 
nieuwe leerplan lager onderwijs van 1936. Dat leerplan bepleitte de af schaffing 
van de vakkenindeling in de lagere schooljaren en de groepering van de 
leerstof rond zogenaamde belangstellingscentra: de actieve studie van het 
milieu zou daarbij als basis moeten dienen voor het gehele onderwijs. Door 
katholieke auteurs werd deze milieustudie als te materialistisch aanzien. Ze 
werd geherinterpreteerd en omgevormd tot ‘werkelijkheidsonderricht’ of, naar 
Duits model, Heimatkunde. In de nasleep van deze schoolhervorming zetten 
vakorganisaties als het Christen Onderwijzersverbond (COV) onderwijzers 
ertoe aan om zich op de heemstudie toe te leggen en de directe omgeving 
van het kind als basis te gebruiken in hun lessen. Ook bij de oprichting van de 
Heemkundige kring Polder en Kempen (1938) en de Werkgemeenschap voor 
Heemkunde (1939) stonden onderwijskundige doelen centraal. Opvallend veel 

2  B. Henkes, Uit liefde voor het volk. Volkskundi-
gen op zoek naar de Nederlandse identiteit, 
1918–1948 (Amsterdam 2005); J. Van Uffelen, 
Jozef Van Overstraeten en zijn strijd voor 
Vlaamse bewustwording. De ideologie van de 
Vlaamse Toeristenbond en het Verbond voor 
Heemkunde (1929–1945) (onuitgegeven 
licenciaatsverhandeling, KULeuven 2011).

Pieter fannes

 ◆ Pieter Fannes bedankt de kinderen van Felix 
Heidendal voor hun vriendelijke ontvangst en 
het openstellen van het privéarchief van hun 
vader, de leden van de heemkundige kring 
Rijkevorsel voor de hulp bij het opzoeken van 
getuigen en (audiovisuele) informatie en de 
geïnterviewden voor hun tijd en bereidwilligheid.

De Kempense onderwijzer Felix Heidendal (1904–1999) hield ervan de interesse sferen van het kind voor te stellen 
als een reeks van concen trische cirkels. ‘De groei van ’t sociaal gevoel in ’t algemeen en van de vaderlandsliefde 
in ’t bizonder is voor ’t kind in de ruimte gedetermineerd’, schreef hij in 1939. ‘Het breidt zich uit van familie 
tot speelmakkers, van geburen tot gebuurte, van gehucht tot gemeente, streek, land en volk.’ In deze kinder
psychologische visie werd aan de heemkunde een bijzondere opvoedkundige waarde toegedicht: het was geen 
‘geschwärm’ of ‘geliefhebber’ maar een algemeen principe met ‘zedelijk vormende beteekenis’. ‘Het nut van de 
heemkunde’, stelde Heidendal, lag hierin ‘dat zij een organischen overgang vormt tusschen de gehechtheid aan 
’t woonoord, en de vaderlandsche verknochtheid.’ 1

1 F. Heidendal, Hoe bestudeer ik mijn dorp?

 (Torhout 1939) 25, 59–60.
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heemkundigen waren dan ook actief als leerkracht of inspecteur.3

Het heemkundig onderzoek stond tot op zekere hoogte in functie van haar 
rol binnen de school. Ons openingscitaat geeft weer hoe doorheen de liefde 
voor dorp en streek ook de liefde voor volk, vaderland en God aangewakkerd 
moest worden. Het ‘besef der gebondenheid aan de traditie’ speelde hierin 
een cruciale rol.4 Toch stonden heemkundigen niet noodzakelijk een klas-
siek onderwijsmodel voor. Om de in essentie behoudsgezinde doelen van de 
heemkunde te bereiken werden nieuwe inzichten uit de kinderpsychologie 
en moderne pedagogische opvattingen gebruikt. De natuur van het kind, 
zoals die geopenbaard werd door de elementaire zielkunde, bleek daarbij 
wonderwel aan te sluiten op de doelstellingen van de onderwijzer. 5 Deze 
psychologische insteek maakte het voor onderwijzers mogelijk om na de 
Tweede Wereldoorlog over te stappen op andere pedagogische noties, een 
overstap die nodig was omdat heemkunde als onderwijsprincipe gediscredi-
teerd was geraakt door de oorlog. Zo werd Felix Heidendal na de oorlog een 
voorvechter van expressie en het toen nog weinig gekende begrip creativiteit. 
Nochtans bleven een aantal kernelementen uit de heemkunde behouden in 
de manier waarop hij meer moderne pedagogische opvattingen als creativiteit 
inter preteerde. Op die manier oefende heemkunde ook onrechtstreeks nog 
een zekere invloed uit op het onderwijs.

felix heidendal
Ons verhaal is opgebouwd rond de figuur van Felix Heidendal, een Kempense 
onderwijzer, schoolinspecteur en auteur. Heidendal vormt een interessante 
case study, niet alleen omdat hij betrokken was bij de promotie van het leer-
plan van 1936 en omdat hij verschillende werken schreef over heemkunde, 
maar ook omdat zijn lange carrière en grote output het mogelijk maken 
om over verschillende decennia heen de evolutie in zijn denken te volgen. 
Ondanks zijn grote productiviteit speelde Heidendal een eerder kleine rol 
binnen de Belgische onderwijsgeschiedenis: zijn invloed bleef beperkt tot het 
lokale niveau en zijn teksten kenden geen erg ruime verspreiding. Dat maakt 
zijn verhaal er echter niet minder interessant om, misschien zelfs integendeel. 
Zo heeft onderwijshistoricus Marc Depaepe erop gewezen dat de pedago-
gische mentaliteit van een tijdperk soms treffender kan geschetst worden via 
de teksten van zulke mindere goden dan via de werken van pedagogische 
reuzen als pakweg Ferrière, Freinet of Decroly.6 

Heidendals biografische gegevens zullen hier slechts besproken worden in 
de mate dat ze relevant zijn voor dit artikel. We kunnen hiervoor terug vallen 
op een aantal bronnen. Heidendals uitgebreide privéarchief in Lanklaar, 
momenteel beheerd door zijn kinderen, biedt een schat aan informatie, maar 
geeft slechts met mondjesmaat zicht op zijn privéleven. De goed gedocu-
menteerde Limburgse monografie over Heidendal, geschreven door historicus 
en heemkundige Jan Gerits, en een aantal andere publicaties vullen die 
leemtes deels op.7 We verkregen ook informatie uit gesprekken met een paar 
van zijn oud-leerlingen. In het heemkundig museum van Rijkevorsel wordt 
een redelijk fragmentair dossier bewaard over Heidendals houding tijdens de 
Tweede Wereldoorlog; het provinciearchief Antwerpen heeft een vollediger 
dossier over hetzelfde thema. Ook in deze dossiers zijn een aantal biografische 
gegevens terug te vinden.

Felix Heidendal werd geboren te Arendonk op 18 augustus 1904. Hij stu deerde 
aan de normaalschool van Mechelen-aan-de-Maas en werd in september 
1923 als leerkracht aangesteld aan de gemeentelijke jongensschool in 
Rijkevorsel. Twee oud-leerlingen herinnerden zich hem als een bevlogen 

3  I. Van Hecke, Het verbond voor heemkunde. 
De institutionalisering van de heemkunde in 
Vlaanderen (onuitgegeven licenciaats-
verhandeling, UGent 1996) 19, 24, 73.

4  Heidendal, Hoe bestudeer ik mijn dorp?, 60.

5  Ibidem, 59.

6  M. Depaepe, F. Simon en A. Van Gorp, ‘The 
“good practices” of Jozef Emiel Verheyen - 
Schoolman and professor of education at the 
Ghent University,’ in: P. Smeyers en M. Depaepe 
(red.) Educational Research: Why ‘what works’ 
doesn’t work (Dordrecht 2006) 17–23.

7  J. Gerits, ‘Felix Heidendal’, Limburgse monogra-
fieën 3 (2004); J. Smits, ‘In memoriam Felix 
Heidendal’, Heemkundige kring van Rijkevorsel 
22 (1999) 9–12; L. Swerts, Limburgs letterkun-
dig lexicon (Herk-de-Stad 1981) 108; G. Wulms, 
Literaire gids voor Limburg (Schoten 1985) 65; 
A. Van Heeswijck, ‘Felix Heidendal, een leven 
lang in dienst van de jeugd’, De Vreedsel 
(1993 2) 1–5; J. Goris en M. Somers (red.), 
Lexicon van de Vereniging van Kempische 
Schrijvers,(Antwerpen 1995) 42; A. Van 
Heeswijck, ‘Levensloop’, in: F. Heidendal, 
Verzamelde gedichten van Felix Heidendal 
(Lanklaar 1998) 1–8; J. Gerits, In memoriam 
Felix Heidendal (1904–1999), wegbereider 
van de heemkunde in Vlaanderen, Heem-
kunde Limburg (2000 2) 10–12.
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leerkracht, een groot verteller met een zacht karakter die zelden straf uitdeelde 
en geliefd was bij zijn leerlingen. 8 Volgens hen had hij de reputatie een ‘zeer 
gecultiveerde mens’ te zijn.9 Dat lijkt bevestigd te worden door een verslag van 
de krijgsauditeur in Turnhout, die Heidendal in 1945 omschreef als een ‘in zich 
zelf gekeerd persoon’ die zich vooral met zijn studies bezighield.10 Heidendals 
carrière getuigt ook van een zekere ambitie. In 1930 schreef de toen 26-jarige 
Heidendal zich in voor een extra opleiding aan het Antwerpse Hoger Instituut 
voor Opvoedkunde, waar hij in 1934 het diploma behaalde. Tegelijkertijd 
behaalde hij aan de normaalcursus in Antwerpen ook ‘de speciale akte voor 
opvoeding van abnormale kinderen’ (het getuigschrift buitengewoon onder-
wijs). Tijdens de oorlogsjaren slaagde hij in het examen voor schoolinspecteur 
en in 1950 werd hij benoemd tot rijksinspecteur in het kanton Maaseik.

Vanaf het begin van de jaren 1930 ontwikkelde Heidendal een grote bedrijvig-
heid als auteur. Hendrik Jespers merkte later op dat Heidendals werken steeds 
opnieuw de passies van de auteur verraadden: ‘zijn liefde voor geschiedenis en 
folklore van ons volk, zijn heimatgevoel, zijn enthousiasme voor de romantiek, 
zijn pedagogische houding.’11 Het pedagogische element was inderdaad uit 
geen enkele van zijn geschriften weg te denken. Zo publiceerde hij een reeks 
biografieën over Rodenbach, Gezelle, Verriest en Conscience – na de oorlog 
aangevuld met werken over Felix Timmermans en Jan Van Eyck – waarin de 
romantische aspecten van het kunstenaarschap -de opofferingsgezindheid, 
het lijden, de inzet voor het volk- sterk in de verf werden gezet. Deze boekjes 
waren geschreven in een stijl die bij momenten hagiografisch aandoet. Het was 
dan ook de bedoeling om het jonge leespubliek aan te zetten tot bewondering 
en navolging: onze ‘Vlaamse groten’ waren immers ‘de wijzende vinger, gericht 
naar nieuwe, hoopvolle horizonten’.12 Ook op persoonlijk gebied oefenden de 
Vlaamse groten een sterke aantrekkingskracht uit op Heidendal: hij vernoemde 
zijn twee oudste zonen respectievelijk naar Guido Gezelle en Hugo Verriest.

Heidendal was actief binnen COV en gaf in 1936 voor de verschillende 
ge ledingen van de vakbond een lezingenreeks over het nieuwe leerplan voor 
het lager onderwijs. Hij begroette de nieuwe richtlijnen met open armen en 

zijn interesse ging daarbij vooral uit naar de notie van milieustudie, in katho-
lieke middens omgedoopt tot werkelijkheids- of heemkunde.13 Het is dan 
ook voor een groot deel aan het elan van het nieuwe leerplan te danken dat 
Heidendal zich aan de heemkunde wijdde. Dat leidde tot verschillende peda-
gogische brochures en artikels, een korte monografie over de geschiedenis 
van Rijkevorsel en een levenslange persoonlijke passie voor vooral folkloris-
tische kinderliedjes en -spelletjes. In de nasleep van de Tweede Wereld oorlog 
kreeg Heidendal te maken met de repressie. Hij werd slachtoffer van straat-
repressie en er werden twee officiële onderzoeken ingesteld naar zijn houding 
tijdens de oorlog. 

Het strafrechtelijke onderzoek werd geklasseerd; het tuchtonderzoek 
eindigde in 1947 met een schorsing van één maand zonder wedde vanwege 
zijn lidmaatschap van Jeugdopleiding, een door het VNV gecontroleerd 
vak verbond. Jan Gerits schrijft over deze periode: ‘Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog dachten heel wat intellectuele Vlamingen dat zij hun cultu-
rele betrachtingen eerder met de hulp van de Duitse bezetters dan met de 
verfranste Belgische regering, die de Vlaamse verzuchtingen systematisch 
tegenwerkte, zouden kunnen bereiken. Voor een dergelijke culturele colla-
boratie moesten zij na de oorlog vaak overdreven boeten.’14 Dat Gerits het bij 
deze gemeenplaats houdt, valt wellicht te begrijpen vanuit een bekommernis 
om deze moeilijke tijd niet terug naar boven te woelen.15 Een gelijkaardige 

8  Interview, Rijkevorsel, 5 maart 2012. Onze 
getuigen contrasteerden hem met zijn collega 
‘ Tuur Boem’, die de gewoonte had met 
allerhande voorwerpen naar het hoofd van 
leerlingen te gooien. Hij scheen bovendien goed 
te kunnen mikken.

9  Interview, 5 maart 2012.

10  Provinciale Archief van Antwerpen (verder PAA), 
‘Tuchtactie – Epuratie onderwijzend personeel’ 
(verder ‘Tuchtactie’) doos nr. 5814 (PA 591/33), 
Provinciebestuur van Antwerpen: aanmerkingen 
en voorstel van het kabinet, 11 juli 1947. 
Veiligheid van den Staat: inlichtingen nopens 
Heidendal, Joannes, 20 juni 1945.

11  H. Jespers, ‘Felix Heidendal biograaf van onze 
Vlaamse groten, delver van oud volksgoed’, 
Jeugdlectuur (s.d. [knipsel, waarschijnlijk 1955]).

12  Ibidem.

13  F. Heidendal, Programma-reform, gezien van 
uit het standpunt der Lagere School 
(Antwerpen 1936).

14  J. Gerits, ‘Felix Heidendal’, Limburgse 
monografieën, 15:3 (2004) 26.

15  Ibidem, 40.
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terughoudendheid om in te gaan op collaboratie en repressie vonden we 
terug in Cyriel Verbists heemkundig werk over Rijkevorsel 1940–1945, waarin 
de gebeurtenissen uit de oorlog dag per dag worden weergegeven, maar over 
de straatrepressie met geen woord wordt gerept.16 Hoewel deze aarzeling 
begrijpelijk is vanuit persoonlijk oogpunt, valt ze historisch gezien moeilijk te 
verantwoorden. De geschiedenis van de heemkunde is immers onlosmakelijk 
verbonden met het verhaal van collaboratie en repressie. Verderop in het 
artikel zullen we dan ook meer aandacht besteden aan deze periode.

Heidendals moeilijke positie blijkt uit het feit dat zijn eerste naoorlogse publi-
catie onder een pseudoniem schreef.17 Hoewel hij het diploma van rijksinspec-
teur voor het lager en buitengewoon onderwijs al in 1943 had behaald, werd 
hij pas in 1950 benoemd tot rijksinspecteur in het kanton Maaseik. Volgens Jan 
Gerits moest hoofdinspecteur J. Kenis persoonlijk tussenkomen om zijn 
benoeming mogelijk te maken. Heidendal verhuisde na zijn aanstelling tot 
inspecteur naar Lanklaar, waar hij tot het einde van zijn leven zou blijven 
wonen. In Limburg zette hij zich in het bijzonder in voor kinderen met leer-
moeilijkheden en mentaal gehandicapten. Hij was medeoprichter van de vrije 
gesubsidieerde cursus voor remedial teaching, een opleidingsvorm die een 
individuele en gestructureerde benadering van leerlingen met leerproblemen 
beoogde. Van 1966 tot 1981 was Heidendal ondervoorzitter van het jeugdbe-
schermingscomité van Tongeren. Hij was daarnaast ook medeoprichter van 
BEWEL, de beschermde werkplaatsen voor gehandicapten in Limburg en van 
de Dienst Spraaktherapie. Samen met Willem Sangers was hij in 1958 ook 
betrokken bij het opzetten van een project ten voordele van de kinderen van 
woonwagenbewoners.18 Na de oorlog nam Heidendals activiteit op heemkun-
dig gebied niet af, maar zijn pedagogische en heemkundige activiteiten hield 
hij meer gescheiden. In de jaren 1940 schreef hij enkele losse brochures over 

16  C. Verbist, Rijkevorsel 1940–1945  
(Rijkevorsel 1978).

17  F. Waterhoef [F. Heidendal], Moedertaal als 
denkschool (Torhout 1946).

Als inspecteur in een schooltje in Maaseik, naar aanleiding van de uitreiking van een ereteken (ongedateerd). Geen copyright gemarkeerd. 

[privé-archief familie Heidendal]

18  J. Gerits, ‘Felix Heidendal’, 16–18, 40.
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diverse onderwerpen als stellen, rekenen en het gezinsleven. Samen met 
inspecteur Henri Calsius gaf hij in 1957 het driedelig didactisch werk Die doet 
dat zo! uit; in 1962 verzorgde hij mee het handboek Oefen mee. Hij was ook 
actief als auteur van kinderboeken. Zo bundelde hij in de jaren vijftig een reeks 
verhalen onder de titels Rond het turfvuur (1952) en Sprookjes uit het land van 
de glazen bergen (1953); in 1963 verscheen Kobe knapt het op, en andere 
Kempense sprookjes, in 1965 gevolgd door de verzameling Van de magere, de 
Dikke en de Domme, en andere Kempense sprookjes en de vierdelige bundel 
Lente-, zomer-, herfst- en wintersprookjes. Al deze verhalen waren bedoeld 
voor kinderen van negen tot elf jaar. 19

Halverwege de jaren 1950 werd Heidendals aandacht getrokken door een 
nieuwe opvoedkundige notie: creativiteit. Dit begrip kwam overwaaien uit de 
VS, waar het vanaf 1950 op een grote wetenschappelijke interesse kon rekenen. 
Hoewel het nauw aanleunde bij oudere onderwijskundige noties zoals verbeel-
ding, expressie, zelfwerkzaamheid, was het begrip creativiteit nieuw: het woord 
kwam vóór de Tweede Wereldoorlog niet voor in het algemeen taalgebruik. In 
1956 wijdde Heidendal een eerste artikel aan het thema en in 1959 publiceerde 
hij een brochure over ‘Expressie en Kreativiteit in onderwijs en opvoeding.’ 
Daarmee was hij binnen de Vlaamse onderwijswereld één van de eersten om 
specifiek over dit thema te schrijven. Gedurende de jaren 1960 en 1970 bleef 
Heidendal regelmatig schrijven over het onderwerp. Zijn pensionering in 
1969 maakte op dat gebied weinig verschil. Hij gaf er ook lezingen over en 
was betrokken bij het organiseren van colloquia en vakantiecursussen over 
het thema, onder andere voor de stichting Lodewijk De Raet20 en voor het 
bilateraal Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, waarvan hij tussen 1966 en 
1974 de vakantiecursussen voor Belgische leerkrachten in Amsterdam leidde 
Hoewel de twee thema’s zelden samen genoemd worden, waren heemkunde 
en creativiteit de twee grote begrippen waarrond Heidendals pedagogische 
werken draaiden – hijzelf scheen tussen de twee geen enkel contrast te zien. 
Het is dit interessante gegeven dat initieel onze interesse wekte voor de figuur 
van Heidendal en dat we in de rest van dit artikel verder zullen uitwerken.

het leerplan van 1936: asperges vs. savooien
In de Belgische onderwijsgeschiedenis is het jaar 1936 van cruciaal belang. Het 
leerplan, dat op 13 mei van dat jaar werd goedgekeurd, vormde op papier een 
grote breuk met het onderwijsprogramma van 1922. De innovatie was bedoeld 
om meer dynamiek te geven aan het te encyclopedisch en intellectualistisch 
geachte Belgische onderwijs. Heidendal was niet betrokken bij het opstel-
len van het leerplan, maar speelde wel een actieve rol in de promotie ervan. 
Net als de opstellers van het leerplan, bepleitte hij de omschakeling van een 
luister- naar een doeschool: 

[… ] door verdieping en concentratie in de hoofvakken, door beperking 
der leerstof, door ’t uitschakelen van alle woordenonderwijs, door het 
invoeren van meer activiteit en psychologische tegemoetkoming […] 
kan het niet anders of ons toekomstig onderwijs moet een betonvast 
vormend karakter dragen.21

Heidendal betitelde het oude leerplan als ‘te uitgebreid’, ‘te vaag’ en ‘te alge-
meen’ en stelde dat de leerstof in het algemeen ‘duchtig naar omlaag’ diende 
te worden geschroefd. Een overdreven intellectualistisch onderwijs zou immers 
enkel leiden tot ‘opdrijven boven ’t normale uit’. Zo’n ‘culture à serre chaude’, 
stelde Heidendal, was onwenselijk voor het kind: ‘beter dan deze aspergegroei, 
de hoogte in, is wel de savooi-kultuur, in de diepte en in de breedte.’22

19  Ibidem, 20–22.

20  De Stiching Lodewijk De Raet is een pluralis-
tische vormingsinstelling die werd opgericht 
in 1952 met als doelstelling het versterken van de 
mondigheid en de participatie van de burger in 
Vlaanderen. 

21  Heidendal, Programma-reform, 18.

22  Heidendal, Programma-reform, 6–7.
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Het nieuwe leerplan ging uit van de meest vooruitstrevende theorieën op 
het gebied van kinderpsychologie en pedagogiek, in het bijzonder die van de 
bekende pedagoog Ovide Decroly en zijn globalisatiemethode. De materie 
moest een concentratie vormen van gegevens die globaal werden waar-
genomen door het kind en zijn interesse opwekten, wat concreet wilde 
zeggen dat de traditionele vakkenindeling moest verlaten worden: in het kader 
van milieustudie zouden de vakinhouden systematisch rond de zogenaamde 
belangstellingscentra geconcentreerd worden. Ook voor Heidendal had het 
vakkensysteem afgedaan, omdat het in zijn ogen strijdig was met ‘den natuur-
lijken ontwikkelingsgang van den kindergeest.’23 In de nieuwe ordening zou de 
inhoud van de leerstof door de omgeving bepaald worden.

Voor haar propagandisten was het nieuwe leerplan het culminatiepunt van een 
streven naar onderwijsvernieuwing dat in beperkte kring in de jaren vóór de 
Eerste Wereldoorlog de kop had opgestoken. Desondanks werd de uitwerking 
van het nieuwe leerplan geen succes: de concrete implementatie van het leer-
plan verliep erg moeizaam, de dagelijkse onderwijspraktijk wijzigde nauwelijks 
en vanaf 1940, na het uitbreken van de oorlog, vielen de vernieuwings-
pogingen helemaal stil. De milieustudie, die op papier tot basisprincipe van 
het onderwijs was gepromoveerd, verwerd al gauw tot een occasioneel 
be oefende techniek. Marc Depaepe en Frank Simon halen hiervoor verschil-
lende redenen aan: spanningen tussen de politieke verantwoordelijken, poli-
tieke instabiliteit, het matige enthousiasme van de leerkrachten, het gebrek aan 
voorbereiding in de normaalscholen. Eén van de grootste hinderpalen bleek 
echter het verzet van de centrale instanties van het katholiek lager onderwijs. 
Milieustudie, zoals het geconcipieerd was door de vrijzinnige Decroly, was 
voor hen onaanvaardbaar. 24 De katholieken kapittelden Decroly’s opvattingen 
als materialistisch, omdat hij het gevoels- en vooral godsdienstig leven van 
het kind buiten beschouwing liet. Zij lanceerden daarom zelf een programma, 
waarin het transcendentale en godsdienstige aspect beklemtoond werd: 
milieustudie werd omgedoopt tot werkelijkheidsonderricht, de ‘kennis van de 
ongedeelde werkelijkheid van het leven.’25 

Binnen dit werkelijkheidsonderricht zou heemkunde dan wijzen op de band 
met de omgeving, met ‘huis en hof (het heem), geboorte- of woonstreek 
(de heem), volksaard en traditie.’ Het bijbrengen van kennis van en het binden 
aan de heem kon dan benut worden om kinderen waardering bij te brengen 
voor de organische eenheid van natuur en cultuur. Die zou duidelijk merkbaar 
zijn in de directe omgeving en zijn culminatiepunt vinden in de ‘bovennatuur.’ 
Op die manier beschouwd werd heemkunde een ‘plechtanker tegen afdrijven’ 
en ‘een natuurlijk tegengif tegen de feitencultuur en eenzijdige beschouwing 
der geschiedenis.’26

In de praktijk bleek het onderscheid tussen milieustudie, heem- en werkelijk-
heidskunde niet altijd even duidelijk. In de Paedagogische Encyclopaedie 
van de progressieve opvoedkundigen Verheyen en Casimir (1939) worden 
heemkunde, Heimatkunde en milieustudie als synoniemen behandeld en 
ook Heidendal omschreef zijn pedagogische brochure Hoe bestudeer ik mijn 
dorp in 1939 als een proeve van milieustudie. Een paar jaar later bleek de 
kloof tussen de begrippen echter uitgediept. ‘Tegenover het levensbeeld dat 
de heem ons bieden kan, beschouwd in haar volle totaliteit, is er geen even-
waardig gelijken te plaatsen,’ heet het in Heidendals Leidraad voor heemkunde 
uit 1941.27 

Deze toenemende nadruk op heemkunde liep gelijk met de toenemende 

23  Heidendal, Programma-reform, 24.

24  F. Simon, ‘De pedagogisering van de massa’, in: 
R. Gobin en W. Spriet (red.) De massa in 
verleiding. De jaren dertig in België (Brussel 
1994) 179–184; M. Depaepe, ‘L’enseignement 
primaire’, in: D. Grootaers (red.) Histoire de 
l’enseignement en Belgique (Brussel 1998) 165.

25  ‘Werkelijkheidsonderricht’, in: V. D’Espallier (red.) 
Katholieke encyclopaedie voor opvoeding en 
onderwijs (Brussel 1952) 797.

26  ‘Heemkunde’, in: Katholieke encyclopaedie, 
246.

27  Heidendal, Leidraad voor heemkunde  
(Torhout 1941) 15.
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integratie van de heemkundige kringen in Vlaanderen. In 1935 werd in het 
schoolkanton Kapellen het plan opgevat om voor elke gemeente een plaat-
selijke geschiedenis te schrijven voor schoolgebruik. De initiatiefnemers waren 
inspecteur Leo Michielsen, journalist dr. K.C. Peeters en atheneumleraar 
dr. Edmond Tieleman. In november 1938, nadat de werken waren gedrukt, 
werden de schrijvers ervan bijeengeroepen en werd er voorgesteld een heem-
kundige kring te stichten die de plaatselijke afdelingen zou overkoepelen. 
Dat werd de Heemkundige kring Polder en Kempen, gesticht op 26 decem-
ber 1938.28 Vanaf 1936 verscheen ook het blad Onze Kempen. Katholiek tijd-
schrift voor Kempische Heimatkunde, onder redactie van onder andere Jozef 
Simons en Remi Sterkens. Of Heidendal iets te maken had met het initiatief van 
het schoolkanton Kapellen is ons niet bekend; wel schreef hij minstens één 
bijdrage voor het tijdschrift Onze Kempen.29 In 1928 heeft Heidendal hij mee 
de basis gelegd voor Hoogstratens Oudheidkundige Kring, die sinds 1933 de 
uitgave van het Tijdschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, kunst en folklore 
verzorgde. Het was in dat tijdschrift dat Heidendal in 1937 zijn eerste heem-
kundige bijdrage schreef.30 

heemkunde op de schoolbanken
‘Heel die heemkunde was opgevat als een beveiligingsmiddel, want als de 
mens losraakt van zijn wortels, dan gaat hij dood’, zei Jozef Van Overstraeten 
in de jaren 1960 tijdens een interview.31 Ook voor Heidendal was heemkunde 
gekoppeld aan duidelijke pedagogische en ideologische doelstellingen, 
die – niet geheel verrassend – nauw verbonden waren met die van de 
katholieke pedagogiek.

De uitgangspunten van die pedagogiek komen onder andere tot uiting in 
het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift, dat uitgegeven werd door Frans 
De Hovre -een van Heidendals lesgevers in Hoger Instituut voor Opvoed-
kunde- en waarvoor ook Heidendal een aantal bijdragen schreef. Marc 
Depaepe schrijft daarover het volgende, in een artikel over de gelijkenis-
sen en de verschillen tussen de Vlaams-katholieke pedagogiek en de 
nationaal-socialistische opvoedingsleer: 

Zoals dat bij elke normatief-dogmatische benadering het geval is, lag 
het uitgangspunt van de katholieke pedagogische theorie evenals van 
de zogenaamde Nieuwe-Ordepedagogieken in een niet-geproble-
matiseerde levensbeschouwing of ideologie; deze fungeerde als een 
soort archimedisch punt van waaruit de wereld kon worden doorzien 
en bewogen. Ze leverde een stevig normatief kader dat als houvast 
dienst deed en van waaruit concrete en, zo leek het, altijd en univer-
seel geldende regels voor het praktische opvoedingsgedrag konden 
worden afgeleid.32

Toch was dit normatief kader minder vanzelfsprekend dan het leek. Het inter-
bellum werd niet alleen gekenmerkt door een toenemende spanning tussen 
verschillende, tegenstrijdige ideologieën, maar ook door snelle sociale veran-
deringen. In de Kempen ging het daarbij niet alleen om de verbetering van het 
transport en het toenemende contact met de steden, maar ook om ontwikke-
lingen in de landbouw die een snelle economische ontwikkeling van de streek 
met zich meebrachten. Historicus Marnix Beyen verwees eerder al naar het 
traumatische karakter van de economische en sociale omwentelingen vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw. ‘Door de snelle industrialisering en de 
daarmee gepaard gaande massificatie en democratisering’, schrijft hij, ‘werden 

28  Van Hecke, Verbond voor Heemkunde, 75–76.

29  F. Heidendal, ‘In memoriam Vader Sterkens’, 
Onze Kempen 2 (1937) 112–115.

30  J. Gerits, ‘Felix Heidendal’, 26–30.

31  J. Florquin, Ten huize van… 5 (Leuven 1969) 279. 

32  M. Depaepe, ‘De vlaams-katholieke pedagogiek 
en de nationaal-socialistische opvoedingsleer’, 
in: M. Depaepe en D. Martin (red.), De Tweede 
Wereldoorlog als factor in de onderwijs-
geschiedenis (Brussel 1997) 80.
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traditionele verbanden in een nooit gezien tempo uit elkaar gerukt.’ Die voort-
schrijdende ontbinding kon alleen gecompenseerd worden door het veron-
derstellen van een reële en onverbreekbare keten tussen de geslachten, een 
transhistorische identiteit, die niet zelden een biologische en raciale connotatie 
meekreeg. De ‘eeuwige natie’ leek daarmee een uitgelezen antwoord te bieden 
op de vraag naar houvast in een snel veranderende en seculariserende wereld.33 

Hoewel het discours van de katholieke pedagogiek doorspekt was met ideeën 
over organische eenheid en eeuwige waarden, was er een intense ideologi-
sche activiteit nodig om deze eeuwige waarden te handhaven. In Heidendals 
teksten is deze activiteit goed zichtbaar op de plaatsen waar hij een onderwijs 
op basis van heemkunde verdedigt tegenover het burgerlijke humaniora-
ideaal, dat principieel grensoverschrijdend was. Dat ‘de echte aanschouwing 
tevens heemkundig moet zijn’, moest niet alleen op maatschappelijk, maar 
ook op kinderpsychologische gronden gelegitimeerd worden. Alleen zo kon 
de keuze voor een Vlaamsgezind en katholiek onderwijs als natuurlijk en 
vanzelfsprekend voorgesteld worden:

Het overhevelen van een vreemde kultuur bij middel van een oneigene 
taal op kinderen losgerukt uit hun natuurlijk heemkundig levens-
midden is gedoemd om te mislukken […]omdat de vreemdheid van 
het aan gebodene […] eerder verwoestend dan bevruchtend op het 
kinderverstand inwerkt. […] Een treffend bewijs vindt men in het fail-
liet van een denationaliseerend onderwijs zooals wij dit kennen te 
Brussel en op de taalgrens. […] In een denationaliseerend midden zou 
diensvolgens wel de een of andere concentratievorm in ’t onderwijs 
mogelijk zijn (denk hier vrij aan de centres d’ intérêt van Decroly); een 
heemkunde zou er niet kunnen tieren, niet alleen omdat de geest en 
de opvoedende waarde ervan vloeken tegen dergelijke ontaarding, 
maar tevens om zuiver psychologische motieven in het leerproces.34 

Om de zogenaamde natuurlijkheid van volk en religie aan te tonen, moest 
de onderwijzer ook teruggrijpen op de geschiedenis. De leerlingen moesten 
door drongen worden van ‘het gevoelen van continuïteit, de zin voor traditie’. 

‘Onder de groote verbanden die gezamenlijk het sociaal organisme uit maken’, 
heet het in Heidendals Leidraad voor Heemkunde, ‘is het nationale, het 
volks verband het oorspronkelijkste en ook het meest vitale daar het door de 
natuur zelf wordt voorbereid.’35 Het was daarom van belang de geschiedenis 
zo te brengen dat de leerlingen het besef meekregen deel uit te maken van 
de stroom van de geschiedenis. Zo moesten ze niet alleen meer te weten 
komen over bijvoorbeeld de Franken, maar ook leren aanvoelen dat zij zelf 
de afstammelingen waren van dat volk. Lokale sagen en legenden waren 
dan weer belangrijk omdat ze het kind in contact brachten met ‘bepaalde 
geesteshoudingen onzer voorouders, die op het karakter een eigen stempel 
hebben gedrukt.’36 

Uiteindelijk was duidelijk dat eenieder die in de ‘Kempischen heigrond’ door-
groef eenmaal moest uitkomen ‘op een ader die van Rome komt’. Niet alleen 
het volksverband, maar ook de godsdienst werden daarmee verankerd in de 
geschiedenis: 

[…] doorheen dit alles zal het de kinderen toch duidelijk geworden zijn 
dat de godsdienst de groote werkelijkheid is van waaruit voor onze 
voorouders de groote levenvragen hun oplossing kregen. Evenals de 

33  M. Beyen, ‘Op wacht bij het erf. Jeugdbewegingen 
en historisch besef in Vlaanderen, 1920–1965’, 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 
8 (2001), 34. 

34  Heidendal, Leidraad, 15. 

35  Ibidem, 29.

36  F. Heidendal, Hoe bestudeer ik mijn dorp?  
(Torhout 1939) 29.
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kapel midden in het gehucht staat, zoo bevindt de godsdienst zich 
midden in het leven. Dat was vroeger zoo, heden nog is het waar 
en dit zal zoo blijven, want wat den last van de geschiedenis gedra-
gen heeft moet in de natuur en de bestemming van den mensch 
geworteld zijn.’37 

Het bijbrengen van religieus gevoel en volksverbondenheid moest steeds 
centraal blijven staan in de lessen: zo mocht de periode van de Oude Belgen 
wel levendig aangebracht worden (‘door middel van een schets of op de 
zandtafel en het aanbrengen van oude legendes’), maar kon ze niet als doel op 
zichzelf staan. De heidense periode was immers bedoeld als contrast om de 
periode van de kerstening schriller te doen afsteken: ‘Wij waardeeren immers 
dan maar het geloof, wanneer we ons een oogenblik kunnen indenken wat we 
er zonder zouden zijn.’ Om dezelfde reden stelde Heidendal voor om de 
vaderlandse geschiedenis op te delen in drie grote perioden: ‘de heidensch-
nomadische tijden’, de ‘nederzetting-stichting en bebouwing’ onder de 
Franken en ‘de kerstening onzer gewesten’.38 Deze opvatting lag overigens 
helemaal in de lijn van het volkskundig onderzoek uit die tijd, waarin een 
rechtstreekse continuïteit verondersteld werd met onze Germaanse voor-
ouders. Hedendaagse cultuurverschillen konden daarbij probleemloos terug-
gebracht worden tot die voorhistorische wortels.

Blinde vlekken
‘De werkelijkheid dient geselectionneerd, geordend, verdeeld’, schreef 
Heidendal in Leidraad voor heemkunde, ‘in horizontale en overlangsche 
sneden die heemkundig en kinderpsychologisch juist zijn aangepast.’39 In 
de praktijk was het ordenen en verdelen in de eerste plaats nodig om het 
Germaanse en katholieke element als oerelementen van de eigen volksaard 
te kunnen voorstellen. Deze visie op de geschiedenis creëerde een aantal 

37  Heidendal, Leidraad, 90.

38  F. Heidendal, ‘Waarde en grenzen van de 
heemgeschiedenis in de lagere school’, 
Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift 1–2 (1941) 
104.

De vaartdijk in Rijkevorsel, datum onbekend. [heemkundige kring Rijkevorsel]

39  Heidendal, Hoe bestudeer ik mijn dorp?, 7.
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blinde vlekken. Zo moest de folklore, die in Heidendals opzet een cruciale rol 
speelde, zo geselecteerd worden dat ze opvoedkundig verantwoord bleef: 

Het mag niet beneden onze waardigheid liggen neer te buigen voor 
die spontane uitingen der volksziel, voor dit ‘bezonken kultuurgoed’ 
om het met Spamer te zeggen, tenzij men botsen zou op een ‘te lage 
bezonkenheid’ die ons voert naar de onderwereld van heksen, spoken, 
kwakzalvers, overlezers en zoo verder. Deze wereld hoort in dit opzet 
niet thuis.40

De Romeinse overheersing werd door Heidendal dan weer getypeerd als een 
overval: de lezer kreeg het advies die periode helemaal niet te bespreken. ‘De 
inzijpeling hunner cultuur kunnen wij hierbij niet betrekken’, schreef hij, ‘omdat 
zij abrupt de natuur-historische evolutioneele lijn komt breken en de leerlingen 
in betrekking brengt met een beschaving die voor een kinderverstand van 
9 jaar onbereikbaar is.’41 Ook meer recente historische gebeurtenissen konden 
het beeld onnodig vertroebelen. Op de vraag of het niet beter zou zijn om te 
vertrekken van de nabije geschiedenis, ‘daar de litteekens der jongste tijden 
menigvuldiger zijn en ook tastbaarder’, antwoordde Heidendal ontkennend:

Al kan dit beginsel ook methodisch juist toegepast worden, toch is 
kinderpsychologisch gesproken, het minst verledene niet altijd het 
meest bevattelijk. De oudste tijden zijn voor een kind eenvoudiger dan 
de meer recente met hun ingewikkelde economisch-sociale struktuur. 
Het negeren van meestal het ons omringende [sic] is gemakkelijker 
dan het afzonderen van een bepaald aspect uit het geheel te meer nog 
voor het kind dat graag scherpe contrasten heeft.42 

40  Ibidem, 25–26. Wat hier onvermeld blijft, maar 
wellicht ook een rol speelde, is dat de 
volkstraditie ook een heleboel vulgaire en schun-
nige liederen en verhalen kende. Deze werden 
door de onderwijzer vakkundig buiten de school 
gehouden. Interview met Leo Pleysier, 
Rijkevorsel, 15 oktober 2013.

41  Heidendal, Leidraad voor heemkunde, 52–53.

De steenbakkerij in de Klaterstraat te Gammel, datum onbekend [heemkundige kring Rijkevorsel]

42  Heidendal, Hoe bestudeer ik mijn dorp?, 40.
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In dit verhaal bleven niet enkel bepaalde tijdvakken, maar ook bepaalde sociale 
klassen onbesproken: terwijl de verwijzingen naar plattelandsleven, grond en 
boer in Heidendals teksten legio zijn, komen industrie, arbeiders of arbeids-
migratie amper aan bod. Men zou kunnen argumenteren dat de Kempen 
nog grotendeels agrarisch waren en dat de teksten dat weerspiegelen. Dat 
klopt slechts gedeeltelijk. In de jaren dertig woonde al meer dan de helft 
van de Belgen in steden en bijna een derde in agglomeraties van meer dan 
50.000 inwoners. Geen twintig procent van de bevolking leefde nog in een 
dorp of gehucht van minder dan 2.000 inwoners.43 Ook de Kempen waren 
volop aan het veranderen. Heidendals thuisbasis Rijkevorsel, bijvoorbeeld, was 
al sinds het begin van de twintigste eeuw geen louter landelijke gemeente 
meer. De verlenging van het kanaal Dessel-Turnhout tot Schoten in 1874 had 
in Rijkevorsel een toenemende industrialisatie mogelijk gemaakt. Langs de 
nieuwe waterweg werden verschillende steenfabrieken opgericht, die zoveel 
werkzoekenden aantrokken dat in 1905 een nieuwe parochie moest gesticht 
worden, waarvan de naam alleen al (Sint-Jozef, naar de patroonheilige van 
timmer- en werklieden) verwees naar de grote concentratie aan arbeiders. 
Het inwonertal steeg van 1.449 inwoners in 1846 naar 4.112 in 1910, waarvan 
minstens een kwart actief was als arbeider in de steenbakkerijen, het bouw-
bedrijf, de sigarennijverheid of de diamantslijperij.44

Hoewel Heidendal deze gegevens wel vermeldt in zijn monografie Rijkevorsel 
van vroeger tot heden, blijven ze volledig achterwege in zijn pedagogische 
teksten, ook in de pagina’s waarin heemkunde geïllustreerd wordt aan de hand 

43  M. Reynebeau, ‘Mensen zonder eigenschappen’, 
in: De massa in verleiding, 14.

44  J. Smits, ‘Bijdragen tot de geschiedenis van de 
Sint-Jozefparochie Rijkevorsel-Beerse’, Heem-
kundige Kring Rijkevorsel (1980) 49–66; 
‘Rijkevorsel’, Inventaris onroerend erfgoed,  
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/
geheel/21662 (16 oktober 2013).

Rijkevorsel, de steenweg op Gammel. Links vooraan het huis van Felix Heidendal. 

Datum onbekend [heemkundige kring Rijkevorsel]
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van lokale voorbeelden. Zo worden de steenbakkerijen slechts één maal ter 
sprake gebracht in zijn pedagogische brochures: wanneer ze vermeld worden 
als vindplaats van voorhistorische fossielen. Het is moeilijk om deze blinde vlek 
niet te zien als een poging om de invloed van moderne technologie en het 
moderne stadsleven tegen te gaan. 

Heemkunde was immers, in Heidendals woorden, een ‘schutmiddel’ tegen ‘àl 
te nieuwe of àl te vreemde vormen welke niet met den eigen aard strooken’45 
en uit teksten van heemkundigen blijkt duidelijk dat de moderniteit an sich 
onverenigbaar werd geacht met de ‘diepere karaktertrekken van het Kempisch 
volk’. Dat is althans wat Remi Sterkens, Heidendals dorpsgenoot, liet verstaan 
in een artikel over over ‘De bewoners der Antwerpsche Kempen’:

De nieuwe landbouwtechniek met kunstmest en machines, de invloed 
van de Kempische koolmijnen, de industrieele bedrijvigheid langs de 
kanalen, de diamantslijperijen, die vanuit Antwerpen tot de kleinste 
Kempische dorpen zijn doorgedrongen, de vele – meestal steed-
sche – toeristen die ’s Zomers de Kempen bezoeken, de autobussen 
die langs breede asphaltwegen de meest afgezonderde heiboeren 
op een minimum van tijd naar de stad voeren en andere factoren 
meer, dreigen het oorspronkelijk karakter van dit gewest aan te 
tasten. Toch is er nog veel van het oude bewaard gebleven en bestaat 
de verandering meestal in het uitwendige. De geest en de diepere 
karaktertrekken van het Kempisch volk zijn gelukkig nog grootendeels 
gaaf gebleven.46

In deze sterk in de verf gezette tegenstelling stad – platteland vinden we ook 
de interne contradicties van het heemkundige verhaal terug. Enerzijds werd 
het stadsleven verondersteld niet te passen bij het karakter van de Kempenaar. 
‘De Kempenaar is gelukkig en tevreden met zijn lot, het grof geld verdienen 
kan hem niet verleiden zijn heide te verlaten’, schreef Remi Sterkens.47 Ander-
zijds bleek de stad toch een grotere aantrekkingskracht te hebben dan de 
heemkundige wilde toegeven: er moest immers regelmatig gewaarschuwd 
worden voor haar verlokkingen. Zo sprak Heidendal zijn afkeuring uit van 
‘wandelende joden’ die ‘zich overal en nergens thuis gevoelen en steeds het 
geluk zoeken dat zij nooit zullen vinden’48 en van ‘de snob die zich schaamt 
over zijn dorperheem en die zich zonder zweem van heimwee laat opslorpen 
door de cosmopolitische grootstad’. Nochtans hoefde ‘ingroei in breedere 
levenskringen’ geen probleem te zijn, zolang den ‘buitenmensch’ zijn eigen 
aard bleef behouden, en terugkeerde naar het land, ‘niet alleen om er uit te 
rusten maar ook om er nieuwe werkkrachten te putten.’49 Die ‘plicht’ van intel-
lectuelen werd door Heidendal nog duidelijker beschreven in zijn In Memo-
riam voor ‘Vader Sterkens’:

‘In die dagen heeft Vader Sterkens als kultuurmensch, dadelijk zijn 
plicht begrepen. Hij begroef zich niet midden in de boeken, maar 
bleef te midden van zijn volk staan. […] ‘k Hoor hem in de naoorlog-
sche jaren den boerenstiel nog verdedigen tegen de voortdurende 
uitwijking naar de stad. “Liever ‘nen boer in ’t vierkant, dan “misère en 
redingote!”’50

Zoals Marc Reynebeau aanhaalt in het boek De massa in verleiding, ‘zijn het 
niet de blote feiten of cijfers zelf die mensen tot handelen brengen, wel de 
manier waarop ze die ervaren, percipiëren en waarderen.’51 Het is duidelijk 
dat de voortschrijdende techniek door auteurs als Sterkens en Heidendal 

45  Heidendal, Leidraad voor heemkunde, 63.

46  R. Sterkens, ‘De bewoners der Antwerpsche 
Kempen’, in: A. De Vries en P. Mertens (red.), De 
Nederlandsche volkskarakters (Kampen 1938) 
403. 

47  Sterkens, ‘De bewoners der Antwerpsche 
Kempen’, 404.

48  De ‘wandelende jood’ verwijst hier niet naar 
joden in letterlijke zin, maar naar allerhande 
‘ontwortelden’ in het algemeen. 

49  Heidendal, Leidraad, 63.

50  Heidendal, ‘In memoriam‘, 113–114. Heidendal 
gebruikt de benaming ‘Vader Sterkens’ in zijn 
tekst, waarmee hij verwees naar Jan-Baptist 
Sterkens (1856–1937), gemeentesecretaris van 
Rijkevorsel en in 1921 voor de katholieken 
verkozen tot provincieraadslid. Hij was van 
1922 tot 1925 bestendig afgevaardigde en daarna 
secretaris van de provincieraad tot aan zijn 
afscheid van de politiek in 1932. Zie: H. Van 
Herck, ‘Jan Baptist Sterkens (1856–1937)’, ODIS 
- Database Intermediary Structures Flanders. 
Record no. 49824. 26 april 2005, laatst 
gemodifieerd 24 oktober 2007. 
http://www.odis.be (5 november 2013).

51  Reynebeau, ‘Mensen zonder eigenschappen’, 14.
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negatief gewaardeerd werd. Waarom dit zo was, kan ons inziens best begre-
pen worden als we uitgaan van Henk De Smaeles stelling dat de identificatie 
van Vlaanderen met een ‘conservatieve, gereserveerde houding tegenover 
de moderne wereld’ niet zozeer een cognitief als wel een affectief gemoti-
veerde keuze was. ‘Vlaanderen was conservatief’, schrijft De Smaele in zijn 
proefschrift Rechts Vlaanderen, ‘niet […] omdat de druk van de clerus en de 
grootgrondbezitters er zo groot was, niet omdat de verlichte denkbeelden 
er niet konden doordringen wegens de taalbarrière, niet omdat het volk er 
afgestompt was door de armoede, niet omdat het verleden er zwaarder woog, 
maar omdat Vlaanderen zich afzette tegen de grootstedelijke en industriële 
cultuur, een cultuur die als vijandig werd ervaren […] Wie zich met Vlaanderen 
identificeerde, moest zich met de Vlaamse boer identificeren.’52 

Deze identificatie groeide geleidelijk doorheen de negentiende eeuw en zette 
zich door tijdens de eerste helft van de twintigste. Ze ging gepaard met het 
ophemelen van de streektaal en het afwijzen van intellectualisme. Bevolkings-
groepen die niet aan het ideaalbeeld van de landbouwer voldeden, werden in 
zekere zin ‘onzichtbaar’ gemaakt door heemkundigen, die daarmee een beeld 
schiepen van het Vlaamse platteland waarin elke vorm van conflict of span-
ning uitgegomd was. Nochtans waren die spanningen er wel degelijk: in de 
Kempische heimatliteratuur wordt er met geen woord over gerept, maar meer 
recente literaire werken getuigen er soms van. Zo vinden we allusies op sociale 
spanningen binnen Rijkevorsel terug in een roman als Dieperik, geschreven 
door Leo Pleysier (1945), die woont en werkt in Rijkevorsel en die, net als 
Heidendal, actief was als onderwijzer aan de gemeenteschool. Hij vertelde 
ons in een interview dat er tot ver in de jaren 1950 een denkbeeldige lijn door 
Rijkevorsel liep, die het dorp haast in twee deelde. Aan de ene kant woonden 
de boeren en aan de andere kant de arbeiders. Beide groepen wilde zo min 
mogelijk met elkaar te maken hebben; vooral de boeren voelden zich ver 
verheven boven de arbeiders.53 

‘le coeur y est!’ 
Hoewel heemkunde een bewust behoudsgezind project was – een 

52  Henk De Smaele, Rechts Vlaanderen. Religie 
en stemgedrag in negentiende-eeuws België 
(Leuven 2009) 402.

Heidendal met zijn klas voor de Sint-Willibrorduskerk in Rijkevorsel. Datum onbekend, wellicht tussen 1940 en 
september 1944. [heemkundige kring Rijkevorsel]

53  Interview met Leo Pleysier, Rijkevorsel, 
15 oktober 2013. Ook over de mengeling van 
fascinatie en afkeer die lokale bevolking ervoer 
tegenover de stad wist Pleysier merkwaardige 
anekdotes te leveren. Zo bleek de uitdrukking ‘ik 
ga naar de stad’ zoveel te betekenen als: ‘ik ga 
naar de hoeren’.
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‘schut middel’ tegen ‘al te nieuwe vormen’ – ging dat niet noodzakelijk gepaard 
met een traditionele opvoedingsmethode. Integendeel, zoals we gezien 
hebben, was Heidendal een enthousiast voorstander van de vernieuwingen 
van het leerplan van 1936: hij koppelde zijn enthousiasme voor heemkunde 
aan een actieve en dynamische manier van lesgeven. Zo was hij een groot 
voorstander van het spontaneïteitsbeginsel: ‘het zal uit zijn met die opstellen 
waarbij de leerlingen niets konden uitdrukken omdat dit materiaal onderstelt 
dat niet aanwezig was en alle persoonlijke vormgeving uitgesloten was daar 
de gedachten en het kleed van buitenaf werden toegeschoven’. Het sponta-
neïteitsbeginsel, zo schreef Heidendal, startte van binnenuit; sloot aan bij de 
kinder- en volksziel. De ervaring leerde hem dat de klas daardoor een ware 
transformatie onderging: ‘De leerlingen veranderen zichtbaar, ze houden van 
de les, hun houding wordt veel hartelijker, veel expansiever, veel inniger. Er is 
arbeidslust, toewijding, spier en zenuw, met een woord: “le coeur y est!”’54 

Om deze toewijding te bekomen, maakte Heidendal niet alleen gebruik 
van heemkunde maar ook van methodes die waren overgenomen uit de 
Reformpedagogiek. Dit was een beweging die eind negentiende eeuw was 
ontstaan en een totale hervorming van het onderwijs als doel had. De reform-
pedagogiek ging ervan uit dat het kind van nature goed was en dat het een 
natuurlijke ontwikkeling kende die niet gestoord mocht worden. In de idealen 
van de reformpedagogiek moest dan ook het kind centraal staan in het 
onderwijs en niet de leerstof. De nadruk op overdreven intellectualisme werd 
afgewezen: handenarbeid, kunstzinnige activiteiten en lichamelijke vorming 
kregen een belangrijke rol toebedeeld. De term reformpedagogiek is afgeleid 
van het Duits, maar de beweging ontstond bijna gelijktijdig in verschillende 
Europese landen en de VS; de voortrekkers stonden met elkaar in contact via 
internationale conferenties en tijdschriften.55 

Krantenknipsels en boekbesprekingen uit Heidendals privéarchief tonen 
aan dat hij zich al in de jaren twintig en dertig interesseerde voor onderwijs-
kundige experimenten uit de VS en dat hij met aandacht de publicaties van 
psychologen als Adler en Jung volgde. Heidendal stond hierin overigens niet 
alleen. Ook het verhaal van de latere oprichter van het openluchtmuseum 
Bokrijk, Jozef Weyns, toont aan dat heemkunde en onderwijsexperimenten 
elkaar niet noodzakelijk uitsloten. Weyns liep tijdens het interbellum school 
in de rijksnormaalschool te Lier (en was er later ook studiemeester), waar in 
die tijd een experiment in ‘self-government’ liep.56 Deze nieuwe onderwijs-
methoden, die een actievere inbreng van de leerling vereisten, waren nodig 
om het enthou siasme en de liefde voor eigen streek en vaderland aan te 
kweken. Om diezelfde reden had Heidendal ook veel aandacht voor emoties 
en affecten en stond hij niet afkerig tegenover het gebruik van dialect in de 
klas. Deze progressieve onderwijsmethoden vrijwaarden Heidendal noch 
Weyns van verdacht makingen na de oorlog, integendeel misschien: ze kunnen 
het wantrouwen over mogelijke propaganda voor de vijand nog aangescherpt 
hebben. Ook het onderwijs in nazi-Duitsland maakte immers gebruik van 
een aantal – weliswaar selectief gekozen – methodes uit de Nieuwe School-
beweging, om dezelfde redenen.57

de nasleep van de oorlog
Na de oorlog zaten onderwijzers die actief met heemkunde bezig waren op 
twee manieren in de hoek waar klappen vielen. Om te beginnen wekte elke 
interesse voor heemkunde het nodige wantrouwen op. De gelijkenis tussen 
heemkunde zoals het in Vlaanderen werd bedreven en de Duitse Heimatkunde 
was ook de overheden niet ontgaan. Het hielp daarbij niet dat ook het Vlaams 

54  Heidendal, Leidraad, 59. 

55  Zie hierover o.a. K. Brehony, ‘From the particular 
to the general, the continuous to the disconti-
nuous: progressive education revisited’, History 
of Education, 30 (5 2001) 413–432: J. Oelkers 
Reformpädagogik. Eine kritische Dogmenge-
schichte (Weinheim/München 1996).

56  M. Jacobs, ‘Een doe-het-zelver in volkscultuur, 
met een leitmotiv’, in: P. De Rynck, Achter de 
Traditie. Op zoek naar een levend verleden. 
Leven en werk van Jozef Weyns (Antwerpen 
2008) 162–165. 

57  M. Depaepe, ‘De Tweede Wereldoorlog: 
spelbreker in een continu verhaal van pedagogi-
sering?’ in: M. Depaepe en D. Martin (red.), De 
Tweede Wereldoorlog als factor in de 
onderwijsgeschiedenis. Verkenningen van 
een onderbelicht terrein in België (Brussel 
1997) 5–16.
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Nationaal Verbond, de belangrijkste pro-Duitse vereniging, cursussen heem-
kunde organiseerde en regelmatig over dit onderwerp publiceerde. Toen de 
overheid na de oorlog wilde optreden tegen ambtenaren die met de Nieuwe 
Orde hadden gesympathiseerd of gecollaboreerd, kwamen dan ook verschil-
lende heemkundigen in het vizier.

Ook onderwijzers werden met de vinger gewezen. Bij de publieke opinie 
leefde de overtuiging dat zij waren tekortgeschoten tijdens de bezetting. De 
overheid leek die opinie te delen. In augustus 1945 beweerde eerste minister 
Achiel Van Acker zelfs dat de collaborateurs vooral onder de onderwijzers 
moesten gezocht worden: ‘Parce que nous avons tous constaté que s’il y 
en a un certain nombre qui ont failli pendant la guerre, c’est surtout dans le 
corps enseignant que nous le trouvons.’58 Onderwijzers namen uiteraard een 
delicate plaats in binnen de maatschappij. Niet alleen bevonden zij zich in een 
positie waarin zij kinderen konden beïnvloeden, bovendien bleef wat er achter 
de klasdeuren gebeurde aan het oog van de ouders onttrokken. Dat leidde 
al gauw tot bezorgdheid: maakte de leerkracht geen propaganda voor de 
vijand? Deze angst voor indoctrinatie leidde soms tot verdachtmakingen; de 
aan leiding daarvoor kon relatief klein zijn, zoals het aanleren van foute liederen 
of het bijwonen van een begrafenis van een oud-leerling die aan het Oostfront 
was gesneuveld.59 

Ook Heidendal kreeg met de repressie te maken, zowel de repressie van 
overheidswege als de volksrepressie. Die volksrepressie verliep in twee 
grote golven: de eerste vlak na de bevrijding, tussen september 1944 en 
november 1944, de tweede in mei 1945, toen de eerste overlevenden uit de 
concentratie kampen terugkwamen. Duizenden burgers werden toen zonder 
enige vorm van proces opgesloten en in kampen samengebracht, waarbij 
ze vaak ook werden mishandeld.60 De details over Heidendal kunnen we 
opmaken uit het dossier ‘Tuchtactie – Epuratie onderwijzend personeel’ dat 
op zijn naam bewaard is gebleven in het Provinciale Archief van Antwerpen. 
Dit dossier, de weergave van een administratief onderzoek dat in 1945 werd 
geopend en pas in juli 1947 werd afgerond, toont nogmaals de complexiteit 
van de naoorlogse situatie aan. Van gerechtelijk strafbare feiten bleek geen 
sprake, zoals mag blijken uit het feit dat Heidendal vrij snel buiten vervolging 
werd gesteld door de krijgsauditeur te Turnhout. De procedure over een even-
tuele tuchtsanctie sleepte langer aan. Het provinciebestuur, dat moest beslis-
sen over een eventuele tuchtsanctie, vatte de zaak als volgt samen: 

Er bestaat voorzeker een ongunstige atmosfeer voor Heidendal. Men 
noemt hem een zwarte; de openbare opinie ging tegen hem te keer; 
vooraanstaanden der gemeente verklaren dat Heidendal de sympathie 
der bevolking heeft verloren. Hij is tweemaal opgeleid geworden. Er 
is een aanslag gepleegd op zijn woning. Verschillende kinderen welke 
onderhoord zijn geworden laten zich te zijnen nadele uit, maar als men 
dit alles materieel tot feiten wil synthetiseren, komt men tot weinig 
zaaks.61

Het opleiden ging gepaard met fysiek geweld en vernielingen, zoals blijkt uit 
het verslag van de rijkswacht over de gebeurtenissen in de nacht van 7 op 
8 mei 1945: ‘Ongeveer 300 tot 400 personen […] dreef toen onderwijzer 
Heidendal voor zich uit. Ditmaal was het geroep en gehuil nog heviger en 
langs alle kanten werd er geroepen: “wij willen niet meer dat hij nog school 
doet.” Ter wille van hunne persoonlijke veiligheid hebben wij beide personen 
in de rijkswachtkazerne ondergebracht.’62 

58  ‘Want we hebben allemaal geconstateerd dat, als 
een aantal mensen zijn tekortgeschoten tijdens 
de oorlog, het vooral onder de onderwijzers is 
dat we hen terugvinden.’ [vertaling van de 
auteur].  
‘Parlementaire handelingen. Gewone zittijd 
1944–45’ (Brussel, 1948), 660. Geciteerd in: L. 
Van Rompaey, Strijd voor waardering: het COV 
van 1893 tot 1983 (Antwerpen 2003) 97. Van 
Rompaey voegt daaraan toe: ‘Duidelijke cijfers 
over het aandeel van de onderwijzers in de 
collaboratie zijn niet voorhanden. Wel weten we 
dat in november 1946, toen het hoogtepunt van 
de vervolgingen achter de rug was, in totaal 
ongeveer 500 dossiers over onderwijzers en 
onderwijzeressen aan het ministerie van 
Openbaar Onderwijs werden bezorgd. […] 
Minten vermeldde nog dat minister Herman Vos 
in 1946 in het parlement betoogde dat de 
dossiers van 2.066 leerkrachten op een totaal 
van 43.028 in lagere en bewaarscholen 
onderzocht werden. 728 kregen een disciplinaire 
straf, 485 werden uit hun functie ontzet. Eind 
1947 hadden 293 van de ontslagen leerkrachten 
hun functies alweer opgenomen.’

59  Ibidem, 100.

60  Zie hierover L. Huyse en S. Dhondt, Onverwerkt 
verleden. Collaboratie en repressie in België, 
1942–1945 (Leuven, 1991); F. Seberechts, Ieder 
zijn zwarte? Verzet, collaboratie, repressie 
(Gent-Leuven) 1994 en L. Huyse en K. Hoflack, 
Repressie. Na de Tweede Wereldoorlog, in: 
Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging (Tielt, 1998) 2588–2602.

61  Provinciale Archief van Antwerpen (verder PAA), 
‘Tuchtactie – Epuratie onderwijzend personeel’ 
(verder ‘Tuchtactie’) doos nr. 5814 (PA 591/33), 
Provinciebestuur van Antwerpen: aanmerkingen 
en voorstel van het kabinet, 11 juli 1947.

62  PAA, ‘Tuchtactie’, PA 591/33, Afschrift rijkswacht: 
verslag eener buitengewone gebeurtenis 
voorgevallen te Rijkevorsel, 8 mei 1945.
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Volgens Heidendal was de hetze te wijten aan zijn aanstelling tot secretaris 
van Winterhulp, die buiten het gemeentebestuur om verlopen was. Verschil-
lende getuigen verklaarden echter dat hij contact had met de VNV en leden 
van Fabriekswacht. Tijdens een stemming in de gemeenteraad op 30 augus-
tus 1945 werd de vraag gesteld of Heidendal zijn dienst mocht hervatten 
zonder schorsing. Vier leden stemden ja, vier stemden nee en drie onthielden 
zich. Toen er daarop gestemd werd over een eventuele schorsing van drie 
maanden, waren er opnieuw vier ja-stemmen, vier nee-stemmen en drie 
onthoudingen. Deze bizarre uitslag trok de aandacht van het provincie-
bestuur, die de gemeente aanmaande duidelijkheid te scheppen. Op 6 april 
1946 besloot de gemeenteraad, ditmaal met een overtuigende meerderheid, 
dat Heidendal niets te verwijten viel. Het provinciebestuur was het daar echter 
niet mee eens en legde hem een schorsing op van één maand zonder wedde 
wegens zijn lidmaatschap van Jeugdopleiding, de pedagogische tak van 
de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders, een door het VNV gecontroleerd 
vakverbond.63 Zijn lidmaatschap werd als bewezen beschouwd omdat een 
bodefiche op zijn naam was teruggevonden. Er dient evenwel opgemerkt dat 
in de naburige gemeente Oud-Turnhout schooldirecteur Leo Op De Beeck 
(overigens ook een bekende heemkundige, samensteller van het boek Volk 
der Kempen) werd vrijgesproken, ondanks het terugvinden van een bodefiche. 
Op De Beeck en Heidendal beweerden beiden geen weet te hebben van 
een lidmaatschap.64

Een zekere affiniteit met de onderwijskundige ideeën van de Nieuwe Orde 
is onmiskenbaar in Heidendals Leidraad voor heemkunde uit 1941.65 Daarin 
geeft hij een positieve bespreking van het nationaal-socialistische opvoedings-
project en typeert hij de tijden als hoopvol; ook het taalgebruik, gelardeerd als 
het is met Duitse termen, geeft een indicatie van de invloedssfeer. Even duide-
lijk bleef Heidendal weg van de meer racistische aspecten van het nazistische 
gedachtegoed. Over het algemeen week hij daarmee niet af van de algemene 
teneur in de katholieke pedagogie van die tijd. Marc Depaepe constateerde 
in zijn analyse van het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift dat het fascistoïde 
opvoedingsdenken in zijn geheel een sterke aantrekkingskracht uitoefende 
op het katholieke. Bewondering was er voor de moederschapsideologie, de 
verbondenheid met volk en traditie en de wilsopvoeding. Bovendien keek men 
op naar de ideologische eenheid die het hele opvoedings wezen in Duitsland 
en in Italië karakteriseerde. De biologistische typologieën van het nazisme, 
daarentegen, werden op afstand gehouden, omdat die het religieuze element 
in de opvoeding dreigden te overschaduwden. 66

Heidendals Vlaamsgezindheid wordt nergens in het dossier te berde gebracht 
– wellicht omdat die amper opviel in die context en tijd. Zijn intellectuele acti-
viteiten, daarentegen, waren wel degelijk een factor in het dossier. Zo blijkt uit 
het dossier onder andere dat zijn contacten met Victor d’Espallier (1904–1975), 
een van de redacteurs van het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift, argwanend 
bekeken werden.67 Maar vooral zijn interesse voor heemkunde, was een factor 
in het dossier. Tijdens een ondervraging door de gemeenteraadsleden van 
Rijkevorsel werd Heidendal gevraagd naar zijn abonnement op Jeugdopleiding 
en zijn contacten met de redactie van het tijdschrift. Er was immers een korte 
briefwisseling geweest. ‘Het was een moeilijke tijd voor iemand die studeerde 
en vooral als men zich op de heemkunde toelegde moest men weten wat 
daarover verscheen,’ argumenteerde Heidendal. ‘Dat wil hoegenaamd niet 
zeggen dat men daarmede instemt. Integendeel, de studie welke ik maakte 
over heemkunde dateert van vóór den oorlog en […] staat in strijd met de 
opvatting van Jeugdopleiding.’68 

63  PAA, ‘Tuchtactie’ doos nr. 5814 (PA 591/33), 
Provinciebestuur van Antwerpen: aanmerkingen 
en voorstel van het kabinet, 11 juli 1947. Het kan 
uit de bronnen niet met zekerheid opgemaakt 
worden of deze sanctie geïmplementeerd werd 
door het gemeentebestuur. 

64  PAA, ‘Tuchtactie’, PA 591/33.

65  Heidendal, Leidraad voor heemkunde.

66  Depaepe, ‘De Vlaams-katholieke pedagogiek’, 
95, 106

67  Dat Heidendals intellectualisme door sommige 
collega’s en dorpsgenoten wantrouwend 
bekeken werd, wordt ook getuigd door zijn 
kinderen. Persoonlijke communicatie met G.A.K. 
Heidendal, 18 november 2013. PAA, ‘Tuchtactie’, 
PA 591/33, Provinciebestuur van Antwerpen 
– Aanmerkingen en voorstel van het kabinet 
11 juli 1947; Verantwoording van mijn gedrag 
tijdens den oorlog, 30 mei 1947.

68  PAA, ‘Tuchtactie’, PA 591/33, Verantwoording van 
mijn gedrag tijdens den oorlog, 30 mei 1947. 
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Ook Heidendals nieuwerwetse manier van lesgeven wekte wantrouwen op. 
Had hij immers niet bij de kinderen geïnformeerd welke landen in oorlog 
waren en welke niet? ‘Die vraag is heel normaal’, antwoordde Heidendal, ‘het 
is een vraag om leven te brengen in de kaart van Europa.’ Had hij niet achter 
de prijs van boter gevraagd? – ‘Ja, in rekenvraagstukken, om de kinderen zelf 
vraagstukken te leeren maken.’ Had hij met zijn benen gestampt toen hij de 
kinderen marsliederen aanleerde, net zoals de Duitsers deden? – ‘Ik beken 
enkel stapliederen te hebben aangeleerd op de manier waarop stapliederen 
aangeleerd worden.’69 Het lijkt er dus op dat de angst dat de leerkracht propa-
ganda zou voeren voor de vijand, in Heidendals geval nog werd versterkt door 
zijn ongebruikelijk enthousiaste manier van lesgeven. Hoewel dat rechtstreeks 
voortging op de adviezen uit het leerplan van 1936, kon een dergelijk enthou-
siasme in een oorlogscontext wantrouwen oproepen.

Dat Heidendal inderdaad goed kon vertellen, blijkt uit het feit dat verschil-
lende leerlingen die tegen hem getuigden nog levendig de details van zijn 
verhalen konden oproepen – over de wrede praktijken van de Russen, of over 
de manier waarop Duitse herdershonden Britse tanks wisten op te blazen. 
Of deze getuigenissen op waarheid berusten valt niet meer te achterhalen: 
Heidendal zelf wilde niet zeggen dat ze logen, maar verklaarde dat ‘alles van 
die kinderen fantasie [is] geweest: het is onwaarheid zeggen, zonder bedoeling 
te liegen’.70 Desondanks zullen we één getuigenis citeren, van een van Heiden-
dals leerlingen die verklaarde: 

In het schooljaar 1939–40 heb ik in de klas gezeten bij meester 
Heidendal. Hij legde aan de leerlingen uit dat wij wanneer wij onder 
het Dietsch bewind zullen staan, wij het veel beter zullen hebben. 
Nu was het een roezemoes van alles dooreen, maar dan zou alles 
één zijn.71

‘De beteekenis van Duitsch is niet Dietsch’ antwoordde Heidendal, en hij 
ontkende ooit gezegd te hebben dat het nu een roezemoes was.72 Nochtans 
staat net die laatste opmerking erg dicht bij de opvattingen uit zijn geschreven 
teksten. De romantische zoektocht naar een verloren gewaande eenheid was 
inderdaad een van de kernelementen van Heidendals gedachtegoed. Ze zou 
het ook blijven na de oorlog.

Creativiteit: het redden van de ontwrichte persoonlijkheid
De klemtoon van dit artikel ligt op de rol van heemkunde in Heidendals werken 
– vandaar dat we slechts kort kunnen ingaan op de naoorlogse evolutie in 
Heidendals pedagogische opvattingen. Nochtans vonden hierin een aantal 
interessante veranderingen plaats. Heidendal bleef een levendige interesse 
behouden in volkscultuur en erfgoed en bleef ook actief binnen heemkundige 
kringen: zo was hij lid van de heemkundige kringen van Maaseik, Arendonk, 
Rijkevorsel en Lanklaar, waarvoor hij regelmatig artikels leverde.73 Die blijvende 
interesse vertaalde zich echter niet langer in een alomvattend onderwijskundig 
project, zoals heemkunde dat voor en tijdens de oorlog was geweest.

Tijdens het interbellum al werd de term ‘heemkunde’ door het officiële onder-
wijs vermeden omdat het te zeer de Duitse invloed verried; na de Tweede 
Wereldoorlog speelde die factor nog meer. Heemkunde verdween met stille 
trom van het onderwijsprogramma en het vak werkelijkheids onderricht (W.O.) 
werd ingevoerd in alle netten van het Belgisch onderwijs.74 Dat heemkunde 
naar de marges van het onderwijs verdween, had echter niet alleen, misschien 
zelfs niet in de eerste plaats, te maken met de oorlog: zo schreef Heidendal 

69  PAA, ‘Tuchtactie’, PA 591/33, Gemeente 
rijkevorsel: zitting van den gemeenteraad van 
Rijkevorsel, 30 augustus 1945.

70  PAA, ‘Tuchtactie’, PA 591/33, Gemeente 
rijkevorsel: zitting van den gemeenteraad van 
Rijkevorsel, 30 augustus 1945

71  PAA, ‘Tuchtactie’, PA 591/33, Afschrift Pro Justitia 
Rijkswacht Compagnie Mechelen, District 
Turnhout, Brigade Rijkevorsel, 27 oktober 1944. 

72  PAA, ‘Tuchtactie’, PA 591/33, Gemeente 
rijkevorsel: zitting van den gemeenteraad van 
Rijkevorsel, 30 augustus 1945.

73  J. Gerits, ‘Felix Heidendal’, 29.

74  Van Hecke, Verbond voor heemkunde, 19.
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naar aanleiding van het Rodenbachjaar in 1956 nog een artikel waarin we 
zijn vooroorlogse opvattingen bijna ongewijzigd terugvinden. Het materiaal 
waarmee heemkunde werkte was echter in ijltempo aan het verdwijnen door 
de snelle sociale veranderingen. In 1957 hield een pedagogische brochure 
van het COV nog een pleidooi voor materiaal in ‘volkseigen trant’. Het volks-
kinderlied, want daarover ging het, werd niet alleen het meest geschikt geacht 
voor het kind, het heette ook zijn waarde ‘ten overvloede’ bewezen te hebben 
‘door het feit dat het nu nog voortbestaat.’75 Deze argumentie lijn verloor snel 
aan kracht in een periode waarin de ene traditie na de andere sneuvelde.

Heidendal schijnt dat relatief snel begrepen te hebben. Enerzijds legde hij 
zich vanaf de jaren 1950 toe op het verzamelen van folkloristische kinder-
liedjes, waarvan vele op het punt stonden te verdwijnen. Anderzijds richtte 
hij zijn pijlen op een nieuw pedagogisch concept dat was overgewaaid uit de 
VS: creativiteit. Hoewel heemkunde en creativiteit vrij ver uit elkaar lijken te 
staan, leunden ze in de benadering van Heidendal verrassend dicht bij elkaar 
aan: beide begrippen vertrokken vanuit een bezorgdheid om het oprukken 
van de moderniteit en het verloren gaan van tradities, gemeenschapszin en 
religiositeit. Het antwoord werd echter niet langer in de traditie gezocht, maar 
in de persoonlijkheid van het kind.

De notie van creativiteit werd in die jaren sterk verbonden aan mentale 
gezondheid en sociale harmonie. George Herbert Read had in 1943 al 
verklaard dat ‘de gigantische catastrofen die ons bedreigen geen gebeurtenis-
sen van fysische of biologische aard zijn maar […] psychische verschijnselen. 
Het geheim van al onze collectieve kwalen ligt in de onderdrukking van de 
spontane, creatieve capaciteiten van het individu.’76 Een soortgelijke argu-
mentatie, maar met andere implicaties, werd aangehouden door Heidendal. 

75  M. Edelgardis, Muziekopvoeding in de 
kleuterschool (Brussel 1957) 71. 

Leiding van de vakantiecursus voor leerkrachten te Amsterdam, juli 1976 (Belgisch-Nederlands Kultureel verdrag). [privé-archief familie Heidendal]

76  G.H. Read, Education through art (Londen 
1943) 201–202.
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‘Het gezin en de dorpsgemeenschap boden vroeger veel kansen tot uiting in 
creatieve zin (bijvoorbeeld folkloristische feesten, volksdansen)’, schreef hij in 
1959. ‘Tegenwoordig komt hiervan niets meer terecht, zodat de school een 
aanvullende rol te speken heeft’: 

De machine heeft de boer, die eens de heer was van het land, naar 
zijn bureau verdreven […]. De mens vindt geen ontspanning meer in 
zijn werk en zoekt ze bijgevolg elders. […] Door het feit dat er geen 
plaats meer is voor oorspronkelijk denken en voelen, is er een breuk 
ontstaan tussen de geestelijke vrijheid van de persoon en de eerlijke 
gemeenschapsbeleving, want wanneer ieder individu zich in de massa 
niet als een persoonlijkheid weet staande te houden, blijft er maar 
weinig zinvols meer over in het leven. [Er wordt] in de laatste decennia 
veel gesproken over expressie en kreativiteit. Ziet men wellicht hierin 
een middel om de ontwrichte persoonlijkheid van de mens in deze tijd 
te redden?77

Het bevorderen van de creatieve energie van kinderen was dus nodig om het 
teloorgaan van de spontane scheppingsdrang binnen de gemeenschap te 
compenseren. Nu de buitenwereld niet langer het oude, vertrouwde aspect 
vertoonde, wendde Heidendal zich tot de persoonlijkheid van het kind. Net als 
voor de oorlog kwam de psychologie hem ter hulp: die had immers ‘geopen-
baard’ dat de mens niet van buitenaf, maar wel van binnenuit bepaald werd.

Over de jaren heen werd Heidendals opinie over creativiteit steeds enthousias-
ter. In 1956 vroeg hij zich nog af of al die aandacht voor subjectiviteit wel goed 
was voor de gemeenschap. Een voorzichtig ja was het antwoord, op voor-
waarde dat ‘de resultaten van elke creatieve uiting gesocialiseerd worden door 
ze derwijze te bespreken met de kinderen, dat deze zich […] bewust worden 
van de krachten die uit hun onbewuste opborrelen.’78 In 1973 verklaarde hij 
onomwonden dat creativiteit de vooruitgang bepaalde en dat niet alleen in 

77  F. Heidendal, Expressie en Kreativiteit in 
opvoeding en onderwijs (S.l. 1959), 3–4.

Met de groep van het Belgisch-Nederlands Kultureel Verdrag te Amsterdam, 1968 

(c) Fotopersbureau Lindeman, Amsterdam 1968) [privé-archief familie Heidendal]

78  F. Heidendal, ‘De diepere zin van expressie en 
kreativiteit’, Pedagogische Periodiek (januari 
1956) 15.
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economisch opzicht, maar ook in verband met opvoeding en onderwijs. Het 
verborg een krachtpotentieel ‘dat optimaal in gebruik dient gesteld ten bate 
van de persoon en de gemeenschap.’79 

Het bevorderen van de creativiteit, aldus Heidendal, moest gebeuren door los 
te komen van een al te intellectuele aanpak en meer rekening te houden met 
de emotionele en expressieve noden van kinderen. Tegelijk moest het allemaal 
niet te ver gezocht worden: ‘Het spontane, het individueel gekleurde, het 
ongekunstelde, het niet-schoolse, het on systematische dient de bovenhand 
te houden.’80 Net als voor de oorlog bleek bewondering een basisbeginsel: 
‘wie bewonderen kan, bezit daardoor reeds een aanleg voor creativiteit en 
gevoelsadel die sterker zijn persoonlijkheid affirmeren, dan verstandelijke 
kwaliteiten’81 En ook de stad had nog steeds een slechte invloed: ‘wanneer een 
kind geen gelegenheid krijgt tot ontdekken (denk aan appartementskinderen) 
wordt het gefrustreerd. Dan gaat zijn creativiteit zich richten op wat we, in 
pejoratieve zin, destructie heten.’82 

De link met Heidendals vooroorlogse opvattingen – inclusief de centrale rol 
van de psychologie – is duidelijk. Tegelijkertijd liet het discours over creativiteit 
een grotere openheid voor verandering toe. Heidendals teksten uit de late jaren 
1940 en vroege jaren 1950 stonden vol met klachten over jeugdfilms, ‘ jazz-
gejengel’, ‘comics-books’ [sic], cowboyverhalen en pendelarbeid. Eigenaardig 
genoeg verdween die defensieve houding naarmate de auteur ouder werd: 
in de late jaren 1960 liet hij zich zelfs positief uit over de studenten protesten 
(bepaald ongebruikelijk in katholieke onderwijskringen) en betoonde hij zijn 
interesse voor avant-gardestromingen als het expressionisme, het surrealisme 
en zelfs het dadaïsme. Het is verleidelijk om hierin de invloed van zijn nieuwe 
denkkader te zien. Heeft Heidendal, door het promoten van creativiteit, ook 
voor zichzelf de mentale ruimte geschapen om sociale evoluties een plaats te 
geven? Of kwam het door zijn activiteiten binnen de stichting Lodewijk De Raet 
en het Belgisch-Nederlands Kultureel Verdrag, waarbij hij veel vuldig in contact 
kwam met jongeren en het meer progressieve onderwijsklimaat in Neder-
land?83 Deze vragen vallen niet te beantwoorden zonder speculatie.

Besluit: blinde vlekken (bis) 
Vallen er uit dit individuele verhaal algemene conclusies te trekken? Ja en 
nee. Heidendals opvattingen over heemkunde sloten naadloos aan bij de 
algemene teneur van de vooroorlogse katholieke pedagogiek. In die zin 
kunnen zijn teksten als een representatief voorbeeld gelden. Daarentegen 
valt zijn grote interesse voor de psychologie, en voor creativiteit in het 
bijzonder, wellicht beter te verklaren vanuit persoonlijke en familiale motie-
ven. Toch brengt dit verhaal een aantal interessante zaken aan het licht.

79  F. Heidendal, ‘Expressie en creativiteit’, 
Pedagogische Periodiek (juni-juli 1973) 152.

Heeft Heidendal, door het promo-
ten van creativiteit, ook voor zich-
zelf de mentale ruimte geschapen 
om sociale evoluties een plaats te 
geven?

80  Heidendal, Expressie en kreativiteit, 12.

81  F. Heidendal, ‘Citaten en beschouwingen over 
creativiteit’, in: Creativiteit in opvoeding en 
onderwijs. Provinciale studiedagen COV 
(Sint-Niklaas 1973) 34.

82  Ibidem, 36.

83  Volgens Heidendals kinderen was dit een 
doorslaggevende factor. Persoonlijke communi-
catie met G.A.K. Heidendal, 18 november 2013.
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Vooral boeiend is het gegeven dat een aantal heemkundige principes door-
werkten in de manier waarop meer moderne pedagogische opvattingen 
geïnterpreteerd werden. Binnen het katholiek onderwijs in Vlaanderen bleef 
creativiteit – voor zover het gepromoot werd – nog tot ver in de twintigste 
eeuw verbonden met het huiselijke, het knusse en het lieflijke. Het was 
misschien niet langer de Heimat die zich ‘als een beschermenden koepel 
welft over den meest ontvankelijken tijd van ons bestaan, onze jeugd’, maar 
de nood aan een ‘beschermenden koepel’ an sich bleef als een evidentie 
overeind.84 

Om een dam te kunnen opwerpen tegen de vooruitgang construeerden de 
heemkundigen een idyllisch en agrarisch Vlaanderen dat, op het moment 
dat ze het beschreven, eigenlijk al niet meer bestond – in zoverre het ooit 
bestaan had. Om de illusie van eenheid en onveranderlijkheid in stand te 
houden moest er flink wat geselectionneerd worden in de werkelijkheid – 
iets waar heemkundigen zich ook van bewust waren, zoals het voorbeeld 
van Heidendal aantoont. Ondanks hun behoudsgezinde doelstellingen 
stonden zij echter niet noodzakelijk ouderwetse opvoedingsmethoden 
voor. Integendeel, net omdat het affectieve element zo belangrijk was in de 
heemkunde, adopteerden ze een aantal relatief vernieuwende principes uit 
de reformpedagogiek, zoals het spontaneïteitsbeginsel.

Heemkunde stond ook niet los van wetenschappelijke disciplines als 
bijvoorbeeld de psychologie. De bevindingen uit de psychologie bleken 
echter zo kneedbaar dat ze probleemloos ingezet konden worden om 
het heemkundig project te verdedigen. Ze dienden daarbij vaak om 
politieke keuzes te verdoezelen door ze een evident, natuurlijk karakter 
mee te geven. Die dubbelzinnige rol van de psychologie is zeker niet 
beperkt gebleven tot het interbellum. Integendeel, terwijl historici zich 
steeds meer bewust zijn geworden van de relativiteit van hun eigen positie 
en van de verraderlijkheid van historische verklaringsgronden, blijven 
psychologen teruggrijpen op ideeën over ‘natuurlijke oorsprong’ – iets wat 
door J.J. Voskuil scherp werd bekritiseerd in zijn bekende artikel over het 
midwinternhoornblazen.85 Ook over de dubbelzinnige rol van het begrip 
creativiteit in het hedendaagse discours kan een boom worden opgezet: de 
creatieve persoonlijkheid waar psychologen en beleidsmakers graag naar 
verwijzen is ons inziens niet minder een constructie dan het arcadische 
Vlaanderen van de heemkundigen.

Dit alles toont aan dat het te gemakkelijk is om een lijn te trekken tussen 
de voor- en naoorlogse heemkunde, zoals onder andere door Ilse Van 
Hecke werd gedaan in haar eindverhandeling. Zij wierp op dat de Heimat 
in het interbellum stond voor geborgenheid en zekerheid, terwijl de even-
tuele VIaamsgezindheid van hedendaagse heemkundigen hun werk niet 
beïnvloedt ‘daar wetenschappelijk werk verrichten hun grootste drijfveer 
geworden is.’86 Het voorbeeld van Heidendal toont dat deze grens tussen 
wetenschappelijkheid en affectie nauwelijks te trekken valt. Het is wellicht 
correcter om te stellen dat affectieve en ideologische vooronderstellingen 
altijd onze blik verkleuren, en dat elke tijd haar eigen blinde vlekken heeft – 
iets waar we ons als historici maar beter van bewust kunnen zijn.

Het feit dat dit artikel stopt omstreeks de jaren 1950, wil niet zeggen dat 
Heidendals activiteiten als pedagoog rond die periode verminderden. 
Integendeel, zoals in de biografische introductie werd uitgelegd, bleef Felix 

84  K. De Vleesschauwer, Wat moet het zijn: 
Heimatkunde of Milieu-studie? (Hasselt 1941) 
7. Geciteerd in: Van Hecke, Het verbond voor 
Heemkunde, 24.

85  J.J. Voskuil, ‘Het tijdelijke met het eeuwige 
verwisseld’, in: J.J. Voskuil en A. Doornbosch 
(red.), Volkskundig Bulletin 7 (1981) 1–50. 

86  Van Hecke, Het verbond voor Heemkunde, 31.
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Heidendal tot op hoge leeftijd actief binnen het onderwijs en allerhande 
verenigingen. Dit artikel vormt dan ook slechts een eerste luik in het onder-
zoek. Terwijl wij hier vooral aandacht hebben besteed aan Heidendals 
opvattingen over heemkunde, zullen we in volgende artikels dieper ingaan 
op zijn ideeën over creativiteit. We zullen daarin onder andere beschrij-
ven hoe deze ideeën gelinkt waren aan een aantal nieuwe begrippen en 
methoden uit de gehandicapten zorg, waarbij Heidendal erg betrokken was. 
Ook zijn contacten met Nederlandse onderwijskundigen speelden hierbij 
een grotere rol. Over zijn andere activiteiten, zoals de uitgebreide verza-
meling kinderliedjes en -spelen die hij samenstelde met het oog op een 
onuitgegeven gebleven werk over de speelcultuur van het kind, hopen we 
in de toekomst nog te kunnen schrijven.

Methodologisch kader 
Voor het schrijven van een biografisch artikel als dit staan de historicus 
verschillende hulpmiddelen ter beschikking. Eerst en vooral zijn er de 
biografische repertoria zoals het Nationaal Biografisch Woordenboek of de 
Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Daarin staan veel, maar 
lang niet alle, vooraanstaande figuren uit de socio-culturele geschiedenis van 
Vlaanderen vermeld.

Wie op zoek is naar informatie over heemkundigen of personen verbonden 
met de christelijke zuil, kan ook terecht bij het Documentatie- en Onder-
zoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving KADOC. Dat verzamelt en 
ontsluit erfgoed (monografieën en tijdschriften, audiovisuele documentatie en 
archiefstukken) over de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving 
in Vlaanderen sinds de tweede helft van de 18de eeuw. Het archief bevat docu-
mentatie van zeer uiteenlopende aard: traditionele verslag- en kasboeken, 
administratieve bescheiden maar ook zeer persoonlijke documenten, zoals 
brieven, dagboeken en familiekronieken. Een belangrijke onderafdeling van 
het archief vormt het audiovisueel materiaal: honderdduizenden foto’s, tien-
duizenden affiches in grote ladekasten, films, video’s, diverse geluidsdragers, 
enzovoort.

Op Archiefbank Vlaanderen (http://www.archiefbank.be/) kan je zoeken waar 
de diverse privé-archieven bewaard worden. Ook de ODIS-databank bevat 
een schat aan informatie. Daar vind je gegevens over de geschiedenis van 
het middenveld in Vlaanderen en België: over organisaties of intermediaire 
structuren, personen die in het middenveld actief waren en de archieven die 
door hen werden nagelaten. Natuurlijk zijn niet alle privé-archieven reeds 
ontsloten. Dit was onder andere het geval bij Felix Heidendal, wiens archief 
bewaard is gebleven in zijn vroegere woonhuis in Lanklaar. In dat geval is het 
noodzakelijk om contact op te nemen met de erfgenamen en hun toe lating 
te vragen het archief in te kijken. Daarnaast zijn er uiteraard de verschillende 
heemkundige musea en documentatiecentra, waar vaak een schat aan (audio-
visuele) materialen en documenten bewaard worden.

Wie meer wil opzoeken over repressie en epuratie kan terecht bij het CEGE-
SOMA in Brussel, een federale onderzoeksinstelling over oorlogen en conflic-
ten in de twintigste eeuw en hun impact op België. Zij hebben een uitgebreide 
databank en kunnen onder andere helpen bij het opzoeken van strafdossiers, 
die evenwel niet altijd vrij toegankelijk zijn. De tuchtdossiers in verband met 
repressie en epuratie worden bewaard in de verschillende provinciale archie-
ven. Ook zij zijn slechts op aanvraag in te kijken.
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Wie zich wil verdiepen in het onderwijs, kan een schat aan informatie terug-
vinden in de verschillende pedagogische tijdschriften die over de jaren heen 
gepubliceerd werden. Wij hebben ons voor dit onderzoek voornamelijk geba-
seerd op Christene School en Pedagogische Periodiek, beide uitgegeven door 
het COV. Deze tijdschriften hebben het voordeel dat ze voor en door leer-
krachten werden uitgegeven, waardoor ze relatief praktijkgericht zijn. Uiteraard 
moeten ze omzichtig benaderd worden: door hun zuilgebonden karakter 
en hun normatieve kijk op opvoeding geven ze een gekleurd beeld van het 
verleden.87 De christelijke tijdschriften kunnen vaak worden teruggevonden 
in het KADOC; tijdschriften verbonden aan het rijksonderwijs of blaadjes 
uitgegeven door voorstanders van alternatieve vormen van opvoeding worden 
eerder bewaard in het Archief en Museum van de Socialistische Arbeiders-
beweging (AMSAB) in Gent.
Om inzicht te krijgen in de algemene historische context is het belangrijk om 
werken of artikels over de gezochte periode of het thema te raadplegen. Een 
goed vertrekpunt voor wie meer wil weten over het interbellum is het in de 
tekst geciteerde werk De massa in verleiding. De jaren dertig in België.88 Voor 
algemene informatie over het onderwijs en de manier van lesgeven in België 
kunnen de teksten van Marc Depaepe een goed vertrekpunt bieden: onder 
andere Orde in vooruitgang89 handelt over de besproken periode, net als het 
artikel ‘Lager onderwijs en Vlaamse Beweging’.90 Collaboratie, repressie en 
epuratie komen aan bod in de werken van Luc Huyse91 en Bruno De Wever.92 
Ook het recent verschenen Voor Vlaanderen, Volk en Führer van Aline Sax 
biedt nieuwe inzichten.93 Wie meer wil weten over de algemene achtergron-
den van heem- en volkskunde kunnen we Barbara Henkes’ Uit liefde voor het 
volk aanraden.94 Voor de pedagogische achtergronden van het Heimatidee in 
(nazi-)Duitsland kan men terecht bij het verzamelwerk van Klaus-Peter Horn 
and Jörg Link: Erziehungsverhältnisse im Nationalsozialismus.95 De achter-
gronden van de reformpedagogiek worden uiteengezet in Progressive Educa-
tion across the continents en Jürgen Oelker’s Reformpädagogik. Eine kritische 
Dogmengeschichte.96
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Pieter Fannes werkt aan een doctoraatsonderzoek over creativiteit in het Belgi-
sche onderwijs onder leiding van promotoren Marc Depaepe, Frank Simon 
en Pieter Verstraete. Het project wordt gefinancieerd door onderwijsvakbond 
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Hoe hedendaags 
en dynamisch 
erfgoed kan zijn
Transmissie van Immaterieel Cultureel 
Erfgoed (ICE)

floortje Vantomme 

Een van de mogelijke invullingen van hedendaagse heemkunde ligt ongetwijfeld voor het grijpen in het veld 
van immaterieel cultureel erfgoed. Immaterieel Cultureel Erfgoed, of kortweg ‘ICE’, is letterlijk niettastbaar 
erfgoed. Soms gaat het over bijzondere vieringen, uitzonderlijke verhalen of eeuwenoude vaardigheden. Het 
schuilt vaak in dagdagelijkse dingen en zit bovenal in hoofden en handen van mensen vervat. Sociale gewoon
tes en gebruiken, eten, muziek spelen, verhalen vertellen, ambachtelijke technieken, enzovoort. Al betekent 
dag dagelijks niet ‘zomaar’ of ‘gewoon’. Iets is immers pas erfgoed wanneer een groep mensen het waardevol 
vindt en belangrijk genoeg acht om het vanuit het verleden door te geven naar de toekomst.

ICE wordt doorgaans opgedeeld in 5 domeinen of soorten: mondelinge tradi-
ties; opvoeringen of podiumkunsten; sociale gebruiken, rituelen en feesten; 
kennis en praktijken in verband met de natuur en het universum; ambach telijke 
vaardigheden en technieken. Het mag echter duidelijk zijn dat er ook andere 
mogelijke domeinen zijn of dat sommige tradities in meerdere domeinen 
kunnen thuishoren. Net zoals ICE meestal ook linken heeft met roerend of 
onroerend erfgoed. De immateriële kennis die de vakman nodig heeft om zijn 
ambacht te kunnen uitoefenen, is immers onlosmakelijk verbonden met zijn 
gereedschap en zijn atelier. Deze opdelingen in erfgoedsoorten en domeinen 
zijn slechts hulpmiddelen om een veld overzichtelijk te maken.

Het feit dat ICE van generatie op generatie wordt doorgegeven en 
toe geëigend, en zo voortdurend evolueert, maakt het dynamisch en levendig: 
een studie- en werkgebied bij uitstek voor hedendaagse heemkunde. Dat 
bewees dr. Jozef Weyns, pionier in de heem-, volks- en familiekunde reeds 
met zijn zogenaamde heemkundige veldboekjes waarin hij schetsen en 
anekdotes opnam over toenmalige gewoontes en gebruiken. Bovendien hield 
hij zelf ook tradities en ambachten in ere en dat is net dé manier om zorg te 
dragen voor ICE: zelf doen, beleven en zo verder laten leven.

Het proces van toekomst geven aan ICE door het actief door te geven aan 
anderen en/of jongeren, wordt “trans missie” of “overdracht” genoemd. Al 
is transmissie niet de enige manier die kan helpen om dat te doen. Ook 
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inventariseren, documenteren, onderzoeken en sensibiliseren spelen een 
belangrijke rol voor de toekomst van ICE. Het nemen van dergelijke maat-
regelen wordt in één adem ‘borgen’ genoemd. Vooraleer in te gaan op de 
concrete betekenis van dit werk-woord voor de lokale erfgoedpraktijk en 
hedendaagse heemkunde, wordt hieronder kort de (inter)nationale context 
van ICE geschetst. Ten slotte wordt er, voor de lezer die geïntrigeerd is en 
verder wil reflecteren, ingezoomd op de antropologische betekenis van het 
begrip transmissie. De studie van het proces van door geven van cultuur 
doorheen de tijd en over heel de wereld legt immers enkele interessante vast-
stellingen en vragen bloot. Al staan deze iets verder af van de dagdagelijkse 
praktijk van het doorgeven voor de toekomst.

unESCo als katalysator 
In 2003 lanceerde UNESCO ‘The Convention for the safeguarding of Intangible 
Cultural Heritage’, een noodzakelijke aanvulling op de alom bekende Conven-
tie voor de bescherming van Cultureel en Natuurlijk Werelderfgoed (1972) 
met de daaraan gekoppelde Werelderfgoedlijst. Op deze lijst prijkt onroerend 
erfgoed: monumenten, groepen gebouwen en landschappen van bijzondere 
waarde of in bedreigde toestand. Na verloop van tijd werd vast gesteld dat de 
Wereld erfgoedkaart vooral gevuld werd in Westers georiënteerde delen van 
de wereld en geenszins de rijke diversiteit aan culturen weerspiegelde, wat 
oorspronkelijk de bedoeling was. De verklaring hiervoor werd al snel gevon-
den: culturele uitingen bestaan immers evenzeer uit waarden en tradities als 
uit bouwwerken. Culturen zijn rijk aan tradities die van generatie op generatie 
worden door gegeven en als het ware een onzichtbare rode draad door de 
geschiedenis van hun volk, groep of gemeenschap weven. Volgens UNESCO 
getuigt ICE van menselijke creativiteit en is het eigen aan alle mensen en 
culturen. Dat maakt het een uitstekende basis om elkaar in al onze rijke diver-
siteit als gelijken te leren kennen en respecteren. En het vormt het centrale 
uitgangspunt voor een internationaal ICE-verhaal dat vandaag door 155 landen 
werd onderschreven. 

Immaterieel cultureel erfgoed wordt door zijn dragers, zij die er dag in dag 
uit mee bezig zijn, beleefd en gekoesterd. Al is de passie die mensen voor 
hun traditie voelen niet de enige spil waarrond het voortbestaan van ICE 
draait. Ook de omgeving, zowel letterlijk als figuurlijk, het landschap en de 
maatschappij waarin de traditie zich bevindt, oefent er invloed op uit. Deze 
vast stelling stimuleerde aan het begin van de eenentwintigste eeuw eveneens 
de ontwikkeling van de ‘Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel 
erfgoed’ (2003)1. Tendensen als globalisering en culturele homogenisering 
zetten de voorbije decennia de interesse en waardering voor ICE door nieuwe 
generaties onder druk.

Deze conventie bevat naast de nodige definities zowel nationale als internatio-
nale afspraken en regels, waaronder de samenstelling van drie lijsten op inter-
nationaal niveau. Elk land dat de conventie ratificeerde, ging het engagement 
aan om op nationaal vlak het borgen en doorgeven van ICE zo goed mogelijk 
aan te moedigen en te ondersteunen. België ratificeerde de nieuwe conventie 
voor immaterieel erfgoed in 2006 en verbond zich er zo toe om per gemeen-
schap een eigen beleid rond ICE uit te bouwen.

Per aangesloten lidstaat kunnen ICE-elementen worden voorgedragen voor 
de ‘Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mens-
heid’. Deze lijst moet de zichtbaarheid en het bewustzijn van het belang van 
ICE helpen verzekeren en dialoog aanmoedigen. Voor België staan er vandaag 

1 Infokit Immaterieel Cultureel Erfgoed, FARO, 
UNESCO Platform Vlaanderen, UNESCO.
http://www.faronet.be/erfgoedveld/
cultureel-erfgoed/immaterieel-erfgoed
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negen elementen op de Representatieve lijst van UNESCO: de Kunst van de 
Valkerij, de Stoeten tussen Samber en Maas, het Jaartallenleven van Leuven, 
Aalst Carnaval, Houtem Jaarmarkt, het Feest van Krakelingen en Tonnekens-
brand in Geraardsbergen, de Heilig Bloedprocessie Brugge, het Carnaval van 
Binche en de Traditie van Reuzen en Draken in België en Frankrijk (8 oktober 
2013).2 

Daarnaast is er een ‘Lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat dringend 
bescherming nodig heeft’ en ten slotte een overzicht van ‘Programma’s, 
projecten en activiteiten voor de bescherming van immaterieel cultureel 
erfgoed’.3 Deze laatste zijn initiatieven met een sterke voorbeeldfunctie die 
het lokale overstijgen en anderen volop kunnen inspireren. In 2011 werd het 
dossier ‘Ludodiversiteit’ dat door Sportimonium ingediend werd, met felicita-
ties van de UNESCO-jury in dit overzicht ingeschreven.4 

Voor Vlaanderen werd in 2008 een eigen reglement en de ‘Inventaris van 
Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen’ ontwikkeld en sindsdien verder 
aangevuld. Midden oktober 2013 staan er 37 ICE-elementen op die Vlaamse 
inventaris, gaande van de Molse lichtstoeten en kant maken in Vlaanderen over 
vinken zetten en het telen van grondwitloof, tot de Vlaamse gebarentaal en de 
zeven jaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt.5 Sinds 2012 wordt de databank en 
website www.immaterieelerfgoed.be meer en meer uitgebouwd tot centraal 
platform voor ICE in Vlaanderen, onder andere met de implementatie van de 
Vlaamse inventaris. Wie de ontwikkeling van het ICE-verhaal in Vlaanderen 
verder wil volgen of op zoek is naar meer informatie kan daar terecht.

Safeguarden, koesteren, (waar)borgen 
Aanvullend op de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen, 
maakte Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege in december 2010 haar 
visienota voor het beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen 
bekend. Centraal staan gemeenschappen, groepen en/of individuen die hun 
traditie willen erkennen als immaterieel erfgoed, het een actief onderdeel van 
het leven van vandaag willen houden én het willen doorgeven aan andere en 
nieuwe generaties.6

Dit laatste aspect, actief doorgeven, overdracht of transmissie, is een van de 
maatregelen die erfgoedgemeenschappen kunnen nemen om hun immateri-
eel erfgoed te borgen.7 Het woord is hierboven al gevallen: het (waar)borgen 
van ICE is de vertaling van het woord safeguarding uit de UNESCO conventie 
en tegelijkertijd de kern van het Vlaamse ICE-beleid. Safeguarding is een werk-
woord dat ook in de originele Engelstalige conventie bewust wordt gehan-
teerd in plaats van protecting. Dit laatste betekent letterlijk beschermen, maar 
in termen van immaterieel erfgoed dat je moeilijk op een sokkel en onder een 
stolp van teloorgang kan vrijwaren, spreekt men liever over koesteren, waar-
borgen of korter: ‘borgen’.

Safeguarding of borgen betekent ‘maatregelen treffen die erop gericht zijn de 
leefbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed te verzekeren, inclusief de 
identificatie, de documentatie, het wetenschappelijke onderzoek, de bewaring, 
de bescherming, de promotie, de versterking, de overdracht van immaterieel 
cultureel erfgoed, in het bijzonder door formeel en niet-formeel onderwijs 
en het revitaliseren van verschillende aspecten van dat erfgoed.’8 Anders 
gezegd: borgen is actie ondernemen! Samen met de betrokken gemeen-
schap de schouders onder dàt immaterieel cultureel erfgoed zetten dat je 
actief en levend wil houden en daarom ook aan anderen en/of jongeren9 

2 De volledige inhoud van de verschillende 
UNESCO-lijsten vind je op de website van 
UNESCO: http://www.unesco.org/culture/
ich/index.php?lg=en&pg=00011#tabshttp://
www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=en&pg=00011#tabs.

3 Conventie betreffende de bescherming van 
het immaterieel cultureel erfgoed, 2003.

4 Meer informatie over dit dossier kan je 
lezen op de website van UNESCO: 
http://www.unesco.org/culture/ich/
index.php?lg=en&pg=00011& 
Art18=00513.

5 De volledige inventaris vind je op de 
website van het agentschap Kunsten en 
Erfgoed: http://www.kunstenenerf-
goed.be/ake/view/nl/4782518-
Inventaris+Vlaanderen.html.

6  ‘Een beleid voor immaterieel cultureel 
erfgoed in Vlaanderen – visienota’, 
Faro. Tijdschrift voor cultureel erfgoed, 
3 (2010) 4–29.

7 Erfgoedgemeenschap = al wie met 
elkaar verbonden is door de gemeen-
schappelijke erkenning, waardering en 
zorg van en voor een bepaald soort 
cultureel erfgoed.

8 Conventie betreffende de bescherming van 
het immaterieel cultureel erfgoed, 2003.

9 Dat je ICE probeert door te geven aan jongere 
generaties om de toekomst ervan te 
verzekeren, spreekt voor zich. In de 
hedendaagse maatschappij is het betrekken 
van en doorgeven aan andere nieuwe groepen 
(denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers en 
inwijkelingen, jong gepensioneerden …) echter 
even waardevol voor het creëren van 
draagvlak en levend houden van tradities.
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wil doorgeven. De concrete acties die je onderneemt, worden de ‘borgings-
maatregelen’ genoemd.

Het feit dat heel wat vormen van ICE vandaag springlevend zijn, bewijst dat er 
sowieso aan borging wordt gedaan door allerlei gemeenschappen, groepen 
en zelfs individuen. Hun dagdagelijkse borgingsacties worden alleen niet altijd 
zo benoemd en gebeuren vaak onbewust. Er zijn echter ook veel gemeen-
schappen die omwille van verschillende redenen moeite hebben met het 
doorgeven van hun tradities en het levend houden van hun immaterieel 
erfgoed. Een deel van het Vlaamse beleid en de actuele werking rond ICE is er 
dan ook op gericht om bewuster om te gaan met borgen met oog op de 
toekomst. Niet opdat gemeenschappen allemaal het ‘ juiste jargon’ zouden 
hanteren en alles wat ze doen moeten expliciteren, maar wel om het actief 
doorgeven met oog op de toekomst gemakkelijker te maken en te onder-
steunen. Zo zorgt het denken in termen van borgen en borgings maatregelen 
ervoor dat problemen en noden duidelijker in kaart gebracht worden en dat er 
gericht naar oplossingen en nieuwe acties kan gezocht worden. Het platform 
www.immaterieelerfgoed.be nodigt dan weer uit om inspiratie op te doen bij 
anderen met gelijkaardige problemen, om praktijkervaring uit te wisselen en 
om een breder netwerk te creëren. De website bundelt interessante links en 
nieuwtjes, nuttige vormingen, handleidingen en andere gebruiksvriendelijke 
instrumenten. Hij wijst de weg naar verschillende ervaren erfgoedorganisaties 
die actief meedenken en soms ook financiële of logistieke hulp bieden. Ten 
slotte, maar daarom niet minder belangrijk, zorgt het inschrijven in het ICE-
verhaal hoe dan ook voor een grotere bekendheid, zichtbaarheid en erkenning 
voor erfgoedgemeenschappen en tradities.

BoRGEn van iCE: een lokale erfgoedpraktijk!10

Over het algemeen worden borgingsmaatregelen in zes grote clusters 
gesorteerd: identificeren en documenteren; onderzoeken; communicatie en 
sensibilisatie; overdracht of transmissie; herlanceren en borgingsprogramma’s. 
Deze laatste twee komen in de dagelijkse erfgoedpraktijk minder voor en 
worden daarom minder uitgebreid besproken.

Een eerste groep acties is gericht op identificeren en documenteren. Iets 
wordt benoemd als immaterieel erfgoed, wanneer een groep of gemeenschap 
dat wat zij overgeërfd heeft zelf verder doet en wil doorgeven als ICE. Docu-
menteren is het beschrijven, vastleggen en verzamelen van documentatie van 
en over het immaterieel erfgoed in kwestie. Het documenteren van ICE is 
steeds een momentopname van hoe de traditie er op een bepaald moment in 
de tijd uit ziet. Het is geenszins de bedoeling om hiervan een referentiepunt te 
maken, als ware de documentatie op een bepaald moment de beschrijving 
van wat het ICE-element zou moeten zijn. Het is voor de toekomst wel een 
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 Blog Houtem Jaarmarkt: http://blog.houtemjaarmarkt.be/

10 J. Neyrinck, ‘Werk maken van immaterieel 
cultureel erfgoed. Borgen WAT en HOE’, 
Faro. Tijdschrift voor cultureel erfgoed, 
5 (2012) 64–85.
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wil doorgeven. De concrete acties die je onderneemt, worden de ‘borgings-
maatregelen’ genoemd.

Het feit dat heel wat vormen van ICE vandaag springlevend zijn, bewijst dat er 
sowieso aan borging wordt gedaan door allerlei gemeenschappen, groepen 
en zelfs individuen. Hun dagdagelijkse borgingsacties worden alleen niet altijd 
zo benoemd en gebeuren vaak onbewust. Er zijn echter ook veel gemeen-
schappen die omwille van verschillende redenen moeite hebben met het 
doorgeven van hun tradities en het levend houden van hun immaterieel 
erfgoed. Een deel van het Vlaamse beleid en de actuele werking rond ICE is er 
dan ook op gericht om bewuster om te gaan met borgen met oog op de 
toekomst. Niet opdat gemeenschappen allemaal het ‘ juiste jargon’ zouden 
hanteren en alles wat ze doen moeten expliciteren, maar wel om het actief 
doorgeven met oog op de toekomst gemakkelijker te maken en te onder-
steunen. Zo zorgt het denken in termen van borgen en borgings maatregelen 
ervoor dat problemen en noden duidelijker in kaart gebracht worden en dat er 
gericht naar oplossingen en nieuwe acties kan gezocht worden. Het platform 
www.immaterieelerfgoed.be nodigt dan weer uit om inspiratie op te doen bij 
anderen met gelijkaardige problemen, om praktijkervaring uit te wisselen en 
om een breder netwerk te creëren. De website bundelt interessante links en 
nieuwtjes, nuttige vormingen, handleidingen en andere gebruiksvriendelijke 
instrumenten. Hij wijst de weg naar verschillende ervaren erfgoedorganisaties 
die actief meedenken en soms ook financiële of logistieke hulp bieden. Ten 
slotte, maar daarom niet minder belangrijk, zorgt het inschrijven in het ICE-
verhaal hoe dan ook voor een grotere bekendheid, zichtbaarheid en erkenning 
voor erfgoedgemeenschappen en tradities.
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dat wat zij overgeërfd heeft zelf verder doet en wil doorgeven als ICE. Docu-
menteren is het beschrijven, vastleggen en verzamelen van documentatie van 
en over het immaterieel erfgoed in kwestie. Het documenteren van ICE is 
steeds een momentopname van hoe de traditie er op een bepaald moment in 
de tijd uit ziet. Het is geenszins de bedoeling om hiervan een referentiepunt te 
maken, als ware de documentatie op een bepaald moment de beschrijving 
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bron van informatie voor de evolutie van tradities doorheen de tijd. Immers: 
waarden en normen, mensen, maatschappelijke context, klimaat en wereld-
orde veranderen voortdurend, wat een belangrijke invloed heeft op immateri-
eel erfgoed. Tradities worden meer of minder relevant, krijgen nieuwe 
invullingen of vormen, worden kleiner of groter, enzovoort. Documentatie kan 
aangeven wat er verloren is gegaan of gaat, wat risico’s of bedreigingen zijn of 
waren en hoe tradities zich daaraan hebben aangepast, hoe ze in de loop der 
tijd veranderd zijn. Wanneer het erfgoed niet meer levend is, vormt de docu-
mentatie haar geheugen.

Het documenteren van ICE is ongetwijfeld een kolfje naar de hand van 
heemkundigen, die hun waardevolle expertise zo rechtstreeks kunnen 
delen met traditiedragers. Bovendien hebben vele heemkundigen en lokale 
erfgoed werkers de kunst van het ontsluiten van archiefmateriaal voor het 
brede publiek onder de knie, iets wat het ICE in kwestie zeker ook ten goede 
komt. Op www.immaterieelerfgoed.be delen erfgoedgemeenschappen 
hun borging sacties onder de knop ‘HOE’. Via het onderdeel ‘identificatie’ 
vind je bijvoorbeeld de documentatie-acties van Carnaval Blankenberge. 
De gemeenschap achter dit ICE-element werkt voor het documenteren 
van hun carnavals feest intensief samen met de vrijwilligers van het Stedelijk 
Heemkundig Centrum De Benne. Zij verzamelen en inventariseren diverse 
stukken, zowel historisch als actueel. De komende jaren wordt bovendien 
werk gemaakt van een grootscheepse oproep om nog meer materiaal dat 
zich in privécollecties bevindt, te lokaliseren, inventariseren en onderzoeken. 
Het bijeengebrachte materiaal wordt regelmatig ontsloten via thematische 
tentoonstellingen, een informatieve website, publicaties, enzovoort ... 11

Zo zijn er verschillende voorbeelden te vinden van heemkringen en lokale 
erfgoedzorgers die mee het archief van immaterieel erfgoedelementen 
bij houden, genereren en ontsluiten. Er zijn echter nog tal van andere manieren 
om ICE te documenteren vanuit de lokale erfgoedpraktijk. Denk maar aan het 
digitaliseren van fotomateriaal uit privécollecties en het invoeren op centrale 
beeldbanken, waar ondertussen tal van vrijwilligers mee vertrouwd zijn. Of 
aan het aanvullen van documentatiemateriaal op specifieke websites die 
verbonden zijn aan het element in kwestie. Of aan het verzamelen en bewaren 
van geluids- en video-opnames: het afnemen van interviews en het opslaan 
van beeldfragmenten uit de media. Het beschrijven of in beeld brengen van 
oude technieken is zeker ook een vorm van documenteren van ICE waar 
lokale erfgoedzorgers een rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld als bijkomende 
actie bij de organisatie van een ambachtenmarkt of demonstratie. Een heel 
concrete manier om vast te leggen hoe een traditie vandaag gebeurt, is het 
opstellen van een draaiboek dat toekomstige generaties kunnen raadplegen. 
De verenigingen of gemeenschappen hebben het zelf vaak razend druk met 

Het staat buiten kijf dat lokale erf-
goedzorgers en heemkundigen een 
belangrijke rol kunnen opnemen in 
het identificeren en documenteren 
van ICE-elementen

11 http://www.immaterieelerfgoed.be/
documenteren-van-carnaval-blankenberge 
(15 oktober 2013).
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de voor bereiding en uitvoering van hun traditie. Heemkundigen met kennis 
van de lokale traditie enerzijds en vaardigheden in documenteren anderzijds, 
kunnen door mee te lopen, acties te registreren, beschrijvingen op te maken 
of een heldere tekststructuur op te maken een bijzonder grote hulp zijn bij 
het opmaken van dergelijk draaiboek. Gelijktijdig kan dit soort registratie- en 
beschrijvingsproces in combinatie met de vlotte pen van lokale erfgoed-
werkers het brede publiek een blik achter de schermen gunnen en warm 
maken om de voorbereidingen te volgen of de traditie zelf mee te maken, 
bijvoorbeeld via een blog of artikeltjes voor een lokale krant of uitgave.

Het staat buiten kijf dat lokale erfgoedzorgers en heemkundigen een 
belangrijke rol kunnen opnemen in het identificeren en documenteren van 
ICE-elementen. Het komt er op aan samen met de vereniging of erfgoed-
gemeenschap op zoek te gaan naar manieren om samen te werken en 
expertise te bundelen. Hetzelfde geldt voor een tweede borgingsmaatregel, 
namelijk het onderzoeken van immaterieel erfgoed in functie van het levend 
houden ervan. Of anders gezegd ‘om ICE-elementen beter te begrijpen en 
dit vanuit een exploratie van de vormen, sociale, culturele en economische 
functies, toepassingen, overdrachtswijzen, artistieke en esthetische functies, 
geschiedenis en de dynamieken van creatie en re-creatie.’12 Historisch onder-
zoek laat bijvoorbeeld zien hoe tradities evolueren doorheen de tijd, welke 
tendensen of gebeurtenissen die evoluties veroorzaakten en hoe daarop werd 
ingespeeld. Dit resulteert enerzijds in een ruimere visie op tradities als zijnde 
voortdurend in verandering en niet vast te pinnen op één verschijningsvorm 
als dé originele. Anderzijds biedt het inspiratie aan de huidige traditie dragers 
met oog op het uitvoeren en overdragen van hun erfgoed. Mondelinge 
geschiedenis is een veelgebruikte methode om tradities te documenteren 
en te onderzoeken. Er zijn echter ook tal van andere relevante onderzoeks-
domeinen aan het borgen van ICE te koppelen. Onderzoek naar techniek en 
materiaalsoorten bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat bepaalde attributen of 
instrumenten die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van een traditie een 
langer leven kennen, handiger zijn in gebruik of nog beter hun functie vervul-
len dan voorheen. Of economische of leefbaarheidstudies kunnen inspiratie 
bieden voor het werven van een nieuw of een ruimer publiek. Ook onderzoek 
naar de invloed van toerisme op ICE of hoe actuele thema’s als duurzaamheid 
en ecologie aan ICE gelinkt kunnen worden, kunnen interessante invalshoeken 
bieden voor het ondernemen van toekomstige acties.

Dat een samenwerking met heemkringen en lokale erfgoedpraktijken voor 
(historisch) onderzoek van ICE interessant is, spreekt voor zich: vaak zit 
het reeds vervat in de bestaande onderzoeken, artikels en publicaties van 
heemkundigen. Hun expertise op dit vlak toepassen op de historiek van één 
element, op de regionale verspreiding ervan of op de verklaring voor de 
huidige verschijnings vorm is ontegensprekelijk een waardevolle borgingsactie. 
Voor wat andere vormen van onderzoek betreft (technisch, economisch, 
maatschappelijk …), is een samenwerking misschien niet zo vanzelfspre-
kend. Vaak vergt het gespecialiseerde onderzoekers of ondersteuning. De 
onderzoeksacties in het kader van het telen van grondwitloof bijvoorbeeld, 
gebeuren door de Nationale Proeftuin voor Witloof en vaak in samenwerking 
met universiteiten en gespecialiseerde onderzoeksteams.13 De bijdrage van 
vrij willigers en traditiedragers zelf, mag echter niet onderschat worden.

Denk maar aan het project Suskewiet, dat de basis legde voor het borgingsver-
haal van Vinkenzetten in Vlaanderen.14 Vrijwilligers en vinkeniers werkten er 
intensief mee aan het professioneel inventariseren en registreren van 

12 J. Neyrinck, ‘Werk maken van immaterieel 
cultureel erfgoed. Borgen WAT en HOE’, 
Faro. Tijdschrift voor cultureel erfgoed, 
5 (2012) 72.

13 http://www.immaterieelerfgoed.be/
onderzoeks-acties-grondwitloof (15 okto-
ber 2013).

14 http://www.immaterieelerfgoed.be/
vinkenzetten-in-vlaanderen (15 oktober 2013).
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documentatie materiaal en collectiestukken, aan de beschrijving van tech-
nieken en het gebruik van objecten, maar bijvoorbeeld ook aan het afnemen 
en verwerken van interviews als basis voor historisch en maatschappelijk 
onderzoek (naar de verenigingen rond vinkenzetten, man-vrouwverhou-
ding …). Lokale erfgoedzorgers zijn vaak specialisten in een bepaald thema, al 
dan niet verbonden aan een lokaal museum, die naast behoud en beheer van 
collecties hun kennis en zorg ook kunnen wijden aan onderzoek naar de 
immateriële aspecten ervan. Dit onderzoek kan een inspiratiebron vormen 
voor de huidige traditiedragers, nieuwe kennis aan het licht brengen, meer 
draagvlak creëren vanuit het begrijpen van de evoluties in het verleden enzo-
voort. Ook op vlak van duurzaamheid en lange termijnonderzoek ligt er 
misschien een taak weggelegd voor lokale erfgoedzorgers. Gespecialiseerde 
onderzoeken gebeuren vaak projectmatig en eenmalig. Het kan nuttig zijn om 
het verloop van dit soort onderzoek van dichtbij te volgen, of zelfs een soort 
introductie of opleiding te krijgen, met oog op het verzamelen van interes-
sante data voor toekomstig onderzoek.

Aan de basis van een toekomst voor immaterieel erfgoed, ligt in de eerste 
plaats de bewustwording ervan, wat idealiter leidt tot respect en waardering, 
wat het draagvlak voor voortbestaan vanzelf vergroot. Communicatie en 
sensibilisatie spelen dus een centrale rol in het creëren van toekomst voor ICE. 
Hoe kunnen we verwachten dat meer en meer mensen ICE een warm hart 
toedragen en het willen doorgeven, wanneer het merendeel niet afweet van 
het bestaan ervan? 

Een eerste stap in de richting van een groter draagvlak is dus het promoten 
of het positief in de kijker stellen van immaterieel erfgoed. Naargelang de 
verschijningsvorm en de specifieke noden van de traditie in kwestie, zijn 

Rosanne Baert, deelnemer aan interviewproject rond Vinkenzetten in Vlaanderen en te beluisteren op www.suskenieuws.be. 

© Stad Harelbeke en Annelies Anseeuw.
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bepaalde doelpublieken interessanter dan andere. Voor meer belangstelling 
van het grote publiek zijn (massa)media en toerisme belangrijke sleutels, denk 
bijvoorbeeld aan de Heilig Bloedprocessie Brugge. Tegelijkertijd is het voor 
de betrokken gemeenschap(pen) van belang om stil te staan bij de mogelijke 
gevolgen van het openen van dergelijke kanalen. Een al te grote of plotse 
toename van aandacht of toerisme kan leiden tot praktische problemen en 
zelfs tot folklorisering of ‘stilstand’ van ICE. Wanneer tradities uiteindelijk enkel 
worden op gevoerd volgens de verwachting van toeristen, kan je ze nauwelijks 
nog levend noemen. ICE-elementen die vooral nood hebben aan vrijwilligers 
en helpende handen, eerder dan aan publiek, kunnen op zoek gaan naar 
aanspreekpunten binnen lokale verenigingen, hobbyclubs, jeugdwerkingen, 
sportclubs, enzovoort.

De Vlaamse Inventaris en het platform www.immaterieelerfgoed.be zijn dan 
weer algemene instrumenten om de bewustwording en bekendmaking van 
ICE te stimuleren. Heemkringen en lokale erfgoedzorgers en -verenigingen 
hebben op vlak van communicatie en sensibilisatie ongetwijfeld gelijkaardige 
noden en zorgen als traditiedragers. Dit maakt het een borgingsmaatregel die 
zich bij uitstek leent tot samenwerking en win-winsituaties voor alle betrokken 
partijen. Of het nu gaat van het drukken van gezamenlijke folders tot het 
uitwerken van een breed educatief pakket of organiseren van een veellagige 
activiteit: het loont de moeite om bij elk initiatief voor het brede publiek te 
bekijken waar raakvakken liggen en hoe de communicatie sterker kan worden 
door een gezamenlijk verhaal. Een troef van immaterieel erfgoed is immers dat 
het levendig en actueel is. Net dat aspect spreekt aan, doet een belletje rinke-
len en laat het publiek zien dat erfgoed zich niet altijd ver van hun bed en 
ergens in een onbekend verleden bevindt. Eens het publiek zich aangesproken 
voelt door iets herkenbaars als een (eigen) traditie, kan je het veel gemakkelij-
ker meenemen in een ander, aangrenzend verhaal.

Hét doelpubliek dat voor elke vorm van ICE, en misschien wel voor erfgoed in 
het algemeen, relevant is, zijn kinderen en jongeren. Zij hebben immers letter-
lijk de toekomst in handen. Jong geleerd is oud gedaan. Educatie via scholen, 
publiekswerking en evenementen maakt kinderen en jongeren nieuwsgierig 
en prikkelt hen in het geval van ICE om ooit zelf een traditie aan te leren. Ook 
hier leert de ervaring dat lokale erfgoedpraktijken en traditiedragers op zoek 
zijn naar gelijk aardige manieren om het jonge publiek te sensibiliseren. Het 
maken van strips, het geven van rondleidingen en lessen, het organiseren van 
tekenwedstrijden … Het is niet altijd eenvoudig om jongeren, of zelfs scholen 
en leerkrachten, te bereiken. Daarom geldt ook hier weer de gouden regel: 
samen sterk! 

Net dat aspect spreekt aan, doet een 
belletje rinkelen en laat het publiek 
zien dat erfgoed zich niet altijd ver 
van hun bed en ergens in een on-
bekend verleden bevindt
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Op www.immaterieelerfgoed.be vind je heel wat inspirerende voorbeelden 
van communicatie en sensibilisatieacties. De gemene deler is vaak het zoeken 
naar manieren om samen te werken met uiteenlopende partners, maar ook 
met bestaande evenementen of activiteiten waar je doelpubliek zich sowieso 
bevindt, om zo deel uit te kunnen maken van een groter verhaal.

Symbolische acties zoals het inschrijven van twee nieuwe reuzenkinderen van 
de Mechelse Ommegang in het bevolkingsregister van de stad, worden niet 
alleen opgepikt door lokale media, maar tonen ook letterlijk het belang aan 
van toe-eigening.15 Lichtere activiteiten brengen vaak een publiek op de been 
dat letterlijk een eerste keer komt proeven, zoals wanneer de garnaalvissers 
te paard hun vangst bij het visserijmuseum NAVIGO op tafel zetten om het 
garnaalseizoen feestelijk te openen en af te sluiten. Ook ambachtenmarkten 
en demonstraties werken op deze manier en bieden tegelijkertijd een platform 
aan lokale ‘makers’ om hun werk te laten zien en verkopen.

Niettegenstaande het feit dat transmissie of overdracht slechts een van de 
mogelijke borgingsmaatregelen is, is het wel die maatregel die ICE echt levend 
houdt. Zonder overdracht, doorgeven, aanleren, beoefening, enzovoort is er 
immers geen toekomst voor ICE. Anders dan educatie als vorm van sensibili-
satie, waarbij “leren over” gebruikt wordt als smaakmaker, betekent transmissie 
effectief “leren doen”, al gaan beide in de praktijk natuurlijk vaak samen. Trans-
missie vindt plaats wanneer dragers van tradities hun praktijken, vaardigheden, 
kennis en ideeën doorgeven aan anderen. Dat zijn vaak jongeren, met oog op 
het verzekeren van de toekomst, maar kunnen evengoed ook andere geïnte-
resseerden zijn.

15  http://www.immaterieelerfgoed.be/
inschrijving-vriendjes-reuzenkinderen-
in-bevolkingsregister-stad-mechelen 
(15 oktober 2013).

Inschrijving vriendjes reuzenkinderen Amir en Noa in bevolkingsregister stad Mechelen als onderdeel van de voorbereidingen van de Ommegang 

in Mechelen. © Erfgoedcel Mechelen
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dragers van tradities hun praktijken, 
vaardigheden, kennis en ideeën 
doorgeven aan anderen
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Elke gemeenschap heeft zijn eigen aangepaste manieren en gewoontes om 
aan transmissie te doen, via formele of niet-formele leervormen. Een belang-
rijke kanttekening hierbij is het feit dat transmissie in het geval van nog levend 
immaterieel erfgoed sowieso plaatsvindt. Immers, als er geen trans missie 
zou zijn, zou het erfgoed allang zijn uitgestorven met zijn laatste dragers of 
beoefenaars. Wanneer de spontane overdracht echter omwille van de een of 
de andere reden bemoeilijkt of verhinderd wordt en er bewust moet worden 
gezocht naar andere of nieuwe vormen van transmissie, spreken we van een 
borgingsmaatregel. De meest evidente manieren om kennis en tradities over te 
dragen, zijn workshops, cursussen, lessenpakketten of opleidingen. Zo werkt 
de Belgische Valkerij Federatie ‘Valkeniers.be’ vzw samen met Syntra om een 
tweejaarlijkse opleiding in de valkerij aan te bieden. Het Sint-Nicolaasgenoot-
schap Vlaanderen richt zelf een basiscursus voor hulp sinterklazen en Zwarte 
Pieten in en voorziet bijbehorende diploma’s.16 De Algemene Vinkeniersbond 
A.Vi.Bo organiseert op vraag (van onder andere lokale heemkringen of 
erfgoedverenigingen) lezingen over zang, kweek, reglementering, geschiedenis 
en de toekomst van de vinkensport. Dit soort voorbeelden zijn talrijk en hebben 
meestal het gewenste effect. Daarnaast worden er ook meer en meer creatieve 
manieren van transmissie beproefd. De huidige maatschappij stelt immers niet 
alleen uitdagingen, maar biedt ook kansen die je traditie kunnen versterken 
wanneer je er actief op inspeelt. Op vlak van ambachten bijvoorbeeld zorgen 
multi disciplinaire ateliers voor kruisbestuiving en verderzetting vanuit een 
gedeelde interesse voor technieken en materialen. Zo ging een balansboog-
bouwer op leeftijd, Miel Van Beeck, op zoek naar iemand die zijn kennis kon 
overnemen om het bouwen van die specifieke bogen te kunnen voortzetten. 
Hij vond een opvolger met een gelijkaardige precisie van werken en voldoende 
kennis van hout- en metaal bewerkingstechnieken in de persoon van Arie De 
Keyzer, specialist in het bouwen van Ierse doedelzakken en fluiten.17 Het Carna-
val Blankenberge organiseert tweejaarlijks een opleidings weekend voor alle 
mogelijke aspecten van carnaval van wagenbouw tot grime, in samenwerking 
met Carnaval Aalst. De bloemencorso’s van Vlaanderen worden er ook uitge-
nodigd, zij hanteren immers gelijkaardige technieken en kunnen zo onderling 
praktijkervaring uitwisselen.18 Een andere creatieve methode van overdracht 
is het organiseren van tradities op kindermaat bijvoorbeeld het Kinjer-Oud 
Limburgs Schuttersfeest.

Kinderen worden begeleid om precies hetzelfde te organiseren als de volwas-
sen versie van deze traditie, van het maken van kostuums tot het stappen in de 
stoet. Naast overdracht, brengt dit ook een groter publiek op de been die de 
traditie bovendien beter leert kennen en appreciëren.19 

Ook digitale media kunnen ingezet worden, door bijvoorbeeld handleidingen 
en filmpjes online te zetten of online fora te organiseren waar vragen en 
antwoorden kunnen worden uitgewisseld. De bloemencorso’s hebben hiervoor 
een telefonische helpdesk opgericht: voor vragen of dringende problemen 

16 http://www.immaterieelerfgoed.be/basiscursus-
de-goede-sint-voor-hulp sinterklazen-en-
zwarte-pieten-0 (15 oktober 2013).

17 http://www.immaterieelerfgoed.be/
miel-van-beeck-overdracht-van-bouwwij-
ze-pijlen-voor-balansbogen (15 oktober 
2013).

18  http://www.immaterieelerfgoed.be/
organisatie-van-een-carversweekend-
carnaval-van-blankenberge (15 oktober 
2013).

19  http://www.olsfederatie.com/#/19.
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kan je zo rechtstreeks bij iemand terecht.20 Vanzelfsprekend bepaalt het ICE-
element in kwestie welke vorm van transmissie het meest geschikt is. Het 
inspelen op de huidige maatschappij voor overdracht kan echter ook liggen in 
het tegemoet komen aan noden van de volgende generatie. Bijvoorbeeld het 
differentiëren van engagement in de raad van bestuur of vrijwilligerswerking, 
zodat dertigers in een drukke periode van hun leven hun bijdrage op een laag 
pitje kunnen zetten maar wel betrokken blijven en later sneller de draad weer 
opnemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Krulbolbond. Het bestuur van de 
zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten in Hasselt besliste de voorbije jaren om enga-
gementen en verwachtingen voor leden van de raad van bestuur en algemene 
vergadering duidelijk op papier te zetten. Dit vanuit de ervaring dat sommige 
mensen zich geregeld schuldig voelen omdat ze minder kunnen doen dan 
anderen en daarom overwegen om hun bijdrage stop te zetten. Door het 
verschil in engagement duidelijker te maken, wordt het ook aanvaardbaarder en 
verlies je geen vrijwilligers die later misschien weer meer tijd zullen hebben.
De voorlaatste borgingsmaatregel in het rijtje is herlanceren. In tegenstelling 
tot de eerste indruk die deze term zou kunnen wekken, betekent her lanceren 
niet het opnieuw tot leven wekken van een uitgestorven ICE-element. Vertrek-
kend vanuit de gedachte dat het de dragers en gemeenschap zelf zijn die 
indien nodig extra actie ondernemen om hun ICE te borgen, is zoiets 
on mogelijk. Wat wel kan, is het revitaliseren van aspecten van ICE. Wanneer 
een bijna vergeten techniek plots opgepikt wordt door een innovatieve 
ontwerper bijvoorbeeld, die hem toepast op een hedendaags materiaal en er 
zo hernieuwde aandacht voor schept. Al zijn er voorlopig nog maar weinig 
voorbeelden van herlancering gekend.

Tot slot valt er onder borging ook nog een zesde cluster die een beetje 
uit de toon van de dagelijkse erfgoedpraktijk valt, namelijk de borgings
programma’s. Analoog met wat UNESCO programma’s noemt, gaat het hier 
om meerlagige initiatieven. 

Het zijn vaak langdurige trajecten, begeleid door professionele erfgoed-
organisaties die rond een bepaald thema verschillende elementen of 
gemeenschappen verzamelen en gezamenlijk borgings maatregelen en 
acties opzetten.

Het borgingsprogramma Rond de Rokken van de Reus bijvoorbeeld 
wordt gecoördineerd door LECA, expertisecentrum voor de Cultuur van 
Alledag. Het behelst een samenwerking op Belgisch én Europees niveau, 
betrekt zowel gemeenschappen als professionele actoren en zet in op 
alle soorten borgingsmaatregelen: inventariseren en documen teren via 
www.feestelijkvlaanderen.be, onderzoeken en ontsluiten van informatie voor 
het grote publiek, sensibiliseren en communiceren via de Reuzenkalender en 
overdracht via kennisdeling en praktijkuitwisseling op verschillende studieda-
gen en de oprichting van vzw Reuzen in Vlaanderen.

Transmissie in antropologisch perspectief
Antropoloog David Berliner is een van de weinige auteurs die culturele 
transmissie specifiek in relatie tot immaterieel cultureel erfgoed onderzoekt. 
Zijn artikels zijn op het eerste zicht moeilijk te koppelen aan de Westerse 
borgingspraktijk. Ze bieden echter wel een inkijk in de complexiteit van het 
doorgeefproces en de studie ervan en werpen een blik op het bredere theore-
tisch kader dat de dagelijkse praktijk overstijgt. Een aantal interessante vragen 
en reflecties worden uit het onderstaande overzicht gelicht om even bij stil te 
staan aan het eind van dit artikel.

20  http://www.immaterieelerfgoed.be/
overdracht-van-technieken-bij-bloemen-
corsos (15 oktober 2013).

Rond de rokken van de reus ©Mario Debaene
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20  http://www.immaterieelerfgoed.be/
overdracht-van-technieken-bij-bloemen-
corsos (15 oktober 2013).

Rond de rokken van de reus ©Mario Debaene

Vooreerst: ‘The crisis of transmission’. In verschillende artikels over het onder-
werp, stelt Berliner vast dat transmissie vaak in één adem genoemd wordt met 
haar ondergang. Hij refereert naar antropologisch onderzoek in Afrika en Azië, 
maar evengoed naar UNESCO bijeenkomsten waar, volgens hem, een nostal-
gisch discours van het verlies en verdwijnen van culturen, gemeenschappen, 
tradities, talen, enzovoort heerst. Hij noemt het nostalgisch omdat het uitgaat 
van een soort ophemeling van het verleden. Het verlies verwijst naar de 
overtuiging dat het verleden onomkeerbaar voorbij is. Voor dit verschijnsel 
wordt ook het concept armchair nostalgia gebruikt, dat bijvoorbeeld zichtbaar 
wordt in het belang dat Westerse toeristen en erfgoedexperts hechten aan 
het cultureel verlies van andere vol keren (een verschijnsel waar toerisme en 
economie trouwens handig gebruik van maken). Antropologisch onderzoek 
van Berliner (2012) in Luang Prabang in Laos is hiervan een illustratie. De 
stad Luang Prabang is sinds 1995 erkend als UNESCO Werelderfgoedsite. 
Sindsdien trekken internationale experts, de hoger opgeleide nationale elite, 
uitwijke lingen en reizigers voortdurend aan de alarmbel in verband met het 
zo genaamde verdwijnen van rituelen, traditionele gebouwen en dergelijke. 
Berliner gebruikt hiervoor de term ‘alarmist discourses’. Ze staan in schril 
contrast met wat bleek uit talrijke gesprekken met lokale inwoners, zowel 
oudere als jongere generaties. De lokale bevolking klaagt zelden over het 
verlies van dergelijke cultuuruitingen en beklemtoont liever de voortgang van 
hun tradities. ‘We are keeping on with tradition. Tradition is not changing.’ 21 

•	 Kan je voortgaan op de staat van kostuums, instrumenten, gereedschap, 
of andere materiële elementen van ICE om de levendigheid ervan te 
meten? Hoe belangrijk is bij ons de tastbare kant van een traditie ten 
opzichte van de kennis en kunde die zich bij de dragers zelf bevindt? En 
welke invloed heeft dat op het documenteren en de transmissie van ICE? 

•	 Kunnen buitenstaanders écht inzicht hebben of krijgen in de manier 
waarop tradities door hun dragers worden gepercipieerd, beleefd en 
doorgegeven? Hoe kan heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk hieraan 
bijdragen?

•	 Bestaat er zoiets als de kern of de essentie van een traditie en staat verlies 
dan eerder gelijk aan verandering van alles wat zich rond die kern bevindt? 

 
Een ander interessant onderzoeksterrein is de discrepantie tussen het discours 
over transmissie en het proces van het doorgeven zelf. In 2005 onder-
zocht Berliner transmissie bij de bewoners van de kust van Guinea. Vóór 
1950 vond er een grote islamiseringgolf plaats, wat maakte dat veel oude 
kennis en mannelijke initiatieriten verloren zijn gegaan, althans, volgens de 
oudere bevolking, die klaagt over de ‘crisis in transmission’. Jongeren zijn er 
echter meer dan bereid om die bewuste kennis te ontvangen. Niet vanuit de 
Westerse idee dat hun cultuur gedocumenteerd en bewaard moet worden, 
maar wel omdat het voor hen een belangrijk deel uitmaakt van het vormen 
van hun postkoloniale collectieve identiteit. Uit onderzoek blijkt echter dat de 
effectieve transmissie van kennis net door de oudere bevolking wordt tegen-
gehouden. Als laatste dragers van dat immaterieel erfgoed, weigeren zij hun 
kennis, die voor hen ook macht en aanzien betekent, door te geven. Ander-
zijds blijkt ook dat er eigenlijk heel veel kennis aanwezig is, ook bij jongeren, 
zonder zichtbare uitingen ervan en zelfs zonder dat ze zich ervan bewust zijn. 
Dit blijkt uit langdurige observatie van de bevolking, eerder dan uit recht-
streekse gesprekken. De vrouwelijke gemeenschap blijkt hierin een niet te 
onderschatten rol te hebben, zelfs al maakten zij nooit deel uit van de rituelen 
voor en door jongens en mannen.

21 ‘Wij zetten de traditie voort. Onze traditie 
verandert niet’.

 D. Berliner, ‘New directions in the study of 
cultural transmission’, Anthropological 
Perspectives on Intangible Cultural Heritage, 
(2013) 71–77.

 D. Berliner, ‘Anthropologie et transmission’, 
Terrain, 55 (2010) 4–19. 
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Dit onderzoek resulteerde dus in een vrij complex geheel van vaststellingen en 
toont vooral aan dat wat er gezegd wordt over transmissie niet altijd strookt met 
wat er aan transmissie gebeurt. En dat het proces van doorgeven van kennis en 
rituelen zelden rechtlijnig gebeurt maar vooral complex en meerlagig is.22 
 
•	 Is er voor heemkunde of de lokale erfgoedpraktijk een taak weggelegd 

in observatie of studie van transmissie in de praktijk? Kan je als buiten-
staander die ingewerkt is in de materie naar boven brengen wat er 
on bewust gebeurt? Kan dit traditiedragers helpen om problemen in kaart 
te brengen en samen oplossingen te bedenken? 

Een laatste interessante vaststelling is dat, ondanks het feit dat transmissie een 
cruciale rol speelt binnen de antropologie, er nog maar weinig of geen onder-
zoek is gebeurd naar het verloop ervan. Daar liggen nog tal van mogelijkheden 
voor verder onderzoek: wat transmissie is, waar het begint en eindigt, hoe en 
of je dergelijk doorgeefproces kan beschrijven, enzovoort. In een opsomming 
vat Berliner samen wat volgens hem de ankerpunten van het doorgeefproces 
of de transmissieketen zijn, die verder moeten worden onderzocht. Hij heeft 
het over alles wat mogelijk een rol speelt in het proces van doorgeven, zowel 
van binnenuit als van buitenaf; vooraf, tijdens en nadien; tastbaar of ontastbaar 
‘one needs to track what Bruno Latour calls its “mediations”: protagonists, 
institutions, gestures, interactions, places, ideologies, critical moments, smells, 
texts, silences, ordinary moments, sounds, emotions, objects and technologies.’ 
Toekomstige onderzoekers moeten zich afvragen wie wat doorgeeft en hoe 
dat gebeurt; binnen welk sociaal netwerk of welke ideologie zoiets gebeurt; of 
gender een rol speelt en welke generationele context aanwezig is, wat de krach-
tigste instrumenten zijn om aan transmissie te doen, enzovoort.

•	 Kunnen bovenstaande aandachtspunten uit de antropologie ook inspiratie 
bieden voor hedendaagse heemkunde en lokale erfgoedpraktijk?

22 D. Berliner, ‘An “impossible” transmission: 
Youth religious memories in Guinea–Co-
nakry’, American ethnologist, 32 (2005) 
576–592.

Tot slot 
Samenvattend kan gesteld worden dat immaterieel erfgoed en meer bepaald transmissie ervan, meer dan 
voldoende stof tot doen én denken biedt in het kader van hedendaagse heemkunde en erfgoedpraktijk. De alge-
mene erfgoed- en onderzoeksreflex van lokale erfgoedwerkers en heemkundigen is een kostbare factor in het 
borgingsverhaal van lokale ICE-elementen. Dit artikel wil dan ook een warme uitnodiging zijn om de wereld van 
ICE verder te verkennen en vooral de handen in elkaar te slaan met lokale erfgoedgemeenschappen die op zoek 
zijn naar manieren om hun tradities levendig te houden en door te geven met oog op de toekomst.

interessante bronnen en websites voor wie meer wil lezen: 

http://www.immaterieelerfgoed.be

http://en.unesco.org/themes/intangible-cultural-heritage

http://www.tapisplein.be 

B. Kirschenblatt-Gimblett, ‘Intangible Heritage as metacultural Production’, Museum International, 56 (2004), 52–65.
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D. Van Den Broucke en Thys, A., Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel 
erfgoed (Brussel 2012).

Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed, 5 (2012) 3 en 3 (2010) 4.

Infoposter transmissie, uitgegeven door tapis plein vzw. Gratis op te vragen via floortje@tapisplein.be.

International Journal of Intangible Heritage, The National Folk Museum of Korea en ICOM (2006- ).

‘Le Patrimoine Culturel Immatériel. Les enjeux, les problématiques, les pratiques’, International de L’ imaginaire, 
BABEL Maison des Cultures du Monde (2004) 17.

Nederlandstalige infokit over Immaterieel Cultureel Erfgoed, uitgegeven door FARO, UNESCO Platform Vlaanderen, 
UNESCO. Gratis op te vragen via info@faronet.be.

‘Transmettre’, Terrain 55 (2010).
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De heemkundige beweging staat in Vlaanderen al lang niet meer in haar kinderschoenen. Ze draagt een heel 
verleden met zich mee.1 Toch is er de afgelopen decennia ook voor lokale heemkundige kringen veel veranderd, 
niet in het minst door de vele omwentelingen die de erfgoedsector doormaakte. Zo bood het ontstaan van een 
professionele en gesubsidieerde organisatie als Heemkunde Vlaanderen nieuwe kansen en mogelijkheden aan 
het vrijwilligersveld. Als intermediair probeert ze de belangen en bekommernissen van haar basis en die van de 
sector waarin ze zelf een speler is, zoveel mogelijk te verzoenen. Met heemkunde zelf is ze echter nauwelijks 
bezig.2 Maar om haar rol te kunnen opnemen is het cruciaal om te weten wat heemkunde is en wat ze betekent 
voor de vele mensen die er vandaag mee bezig zijn.

1  Zie o.m. Heemkunde in Vlaanderen. 
Huldeboek dr. Jozef Weyns (Winksele 1992); 
I. Van Hecke, Het verbond voor heemkunde. 
De institutionalisering van de heemkunde in 
Vlaanderen (Onuitgegeven licentiaatsverhande-
ling, Universiteit Gent, 1996) en meer recent: 
P. De Rynck e.a. (reds.), Achter de traditie. Op 
zoek naar een levend verleden. Leven en 
werk van Jozef Weyns (Antwerpen 2008). Zie 
in dit verband ook het artikel van Pieter Fannes 
in dit nummer: P. Fannes, ‘Van heemkunde tot 
creativiteit. Het traject van Felix Heidendal voor 
en na de Tweede Wereldoorlog’, Tijd-Schrift. 
Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in 
Vlaanderen 3/3 (2013) 7-29.

2  Heemkunde Vlaanderen wil via ondersteu-
ning, vorming, begeleiding en publicaties 
onderzoek over lokale en regionale 
geschiedenis stimuleren, promoten, 
cultiveren, uitdiepen en zichtbaar maken 
voor het grote publiek. Zie ook de missie op 
de website: www.heemkunde-vlaanderen.be 

Stemmen uit het 
veld
Een verkenning van de heemkundige 
praktijk in Vlaanderen

nele Provoost en fons dierickx

Maar wat is heemkunde eigenlijk? Wat zou ze moeten zijn? En wat niet? 
Vragen als deze leveren – behalve bedenkelijk gefrons en aarzelende 
blikken – heel uiteenlopende antwoorden op. Niet alleen bij het brede 
publiek, maar ook bij de heemkundigen zelf. Interessante antwoorden uiter-
aard waarin bepaalde elementen (lokaal!) als vanzelfsprekend terug komen. 
Op het snijpunt van al die meningen, als een soort grootste gemene deler, 
zou men heemkunde in theorie kunnen definiëren. Maar los van theoreti-
sche bespiegelingen is heemkunde toch vooral ‘iets wat je moet doen’. Het 
is de praktijk van heemkunde en lokaal erfgoed (zie ondertitel van dit tijd-
schrift) die het begrip zelf definiëren. Nadenken over heemkunde vandaag 
en morgen zonder stil te staan bij die praktijk is weinig zinvol.

In deze bijdrage wordt daarom geprobeerd vat te krijgen op die diffuse 
betekenisgeving die in en doorheen de lokaal-erfgoedpraktijk ontstaat. 
Via diepte-interviews met enkele lokale onderzoekers met diverse achter-
gronden wordt een beeld geschetst van het heemkundig landschap. 
‘Geschetst’, want dit artikel ambieert geenszins om het volledig heem-
kundig landschap in kaart te brengen; het blijft een verkenning. Niet alleen 
werden daarvoor te weinig heemkundigen aan het woord gelaten en is de 
groep dus veel te klein om zelfs maar van een ‘steekproef’ te spreken, de 
methode van de dieptegesprekken laat bovendien geen volledigheid toe. 
Ondanks alle beperkingen werd er echter bewust gekozen voor een kwali-
tatieve analyse van het discours. Grootschalige kwantitatieve bevragingen 
hebben uiteraard hun nut, maar zijn bij het blootleggen van betekenissen 
minder relevant.

Na een korte toelichting bij de manier waarop de selectie van de heem-
kundigen gebeurde, proberen we vat te krijgen op wat heemkunde nu 
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eigenlijk is. Een vraag die door de gevolgde methode, namelijk een analyse 
van praktijken van onderuit, al snel uiteenvalt in twee deelvragen: wie zijn die 
heemkundigen en wat doen ze? Dit artikel gaat dus over ‘mensen en dingen’ 
en over de bijzondere banden die tussen beiden bestaan.

heemkundigen aan het woord 
Dat Heemkunde Vlaanderen zelf geen heemkunde bedrijft, betekent natuur-
lijk niet dat ze er niet over kan reflecteren. De behoefte aan reflectie en een 
nieuwe visie is door de vele evoluties in de erfgoedsector de laatste jaren 
enkel toegenomen. Maar, zoals reeds gezegd, is bij elke visieontwikkeling 
voeling met de basis essentieel. Het was ons al gauw duidelijk dat die voeling 
niet zou ontstaan door een grootschalige noden- en behoefteanalyse via een 
gestandaardiseerde vragenlijst, zoals steevast in het kader van een beleids-
plan wordt opgezet, maar uit diepgaande gesprekken met de heemkundigen 
zelf. Omwille van het beperkte tijdsbestek werden de ambities bijgesteld. Dit 
artikel zou een terreinverkenning zijn en zes dieptegesprekken (afgenomen in 
juni en juli 2013) bleek uiteindelijk het hoogst haalbare. Deze zes gesprekken 
kunnen, hoewel ze ruim 8 uur gespreksstof opleverden (goed voor meer dan 
120 pagina’s getranscribeerde tekst), bezwaarlijk als representatief beschouwd 
worden voor een heemkundige gemeenschap van 133.000 passieve leden en 
4.350 bestuursleden.3 Ongetwijfeld zullen vele heemkundigen er elders anders 
over denken. Toch hopen we dat velen zich ook in de uitspraken van hun 
collega-heemkundigen zullen herkennen.

Hoewel er dus geen sprake is van een steekproef, werd er niettemin 
geprobeerd bij de selectie van de getuigen rekening te houden met een 
aantal zaken. Zo kwam elke provincie minstens één keer aan bod.4 Er 
werden zowel mannen (vier) als vrouwen (twee) gekozen uit verschillende 
leeftijdscategorieën.5 Bij de keuze van de getuigen werd verder de voorkeur 
gegeven aan mensen die actief bezig zijn met heemkunde. Het lidmaatschap 
an sich van een heem kundige kring betekent immers te weinig. Hoewel heem-
kundige kringen over hun abonnees als ‘leden’ spreken, behoren deze passieve 
leden in de eerste plaats tot het publiek van een heemkundige kring. Om over 
heemkunde te kunnen reflecteren, is echter een actieve betrokkenheid nodig. 
Maar tegelijk werd er ook gekozen voor mensen die niet dag in dag uit bewust 
over heemkunde of erfgoed nadenken. Met andere woorden: professionele 
erfgoedwerkers werden niet bevraagd. Uiteraard zijn sommigen onder hen ook 
op vrijwillige basis actief in het erfgoedveld en sluit de ene identiteit de andere 
niet uit. Maar de kans dat zij in hun antwoorden (bewust of onbewust) gestuurd 
zouden worden door beleidsmatige en bestuurswenselijke aangelegen-
heden leek reëel. Deze criteria leidden ertoe dat vooral bestuursleden werden 
bevraagd (vijf van de zes waaronder twee voorzitters). In veel kringen valt het 
bestuur immers grotendeels samen met de actieve leden.

De gesprekken bestonden voornamelijk uit open vragen. Er werd vooraf een 
vragenlijst samengesteld, maar deze diende vooral als leidraad tijdens het 
gesprek. Zoals hierboven aangegeven, was het de bedoeling in een persoonlijk 
gesprek de betekenis van heemkunde voor heemkundigen vandaag (in het 
algemeen en in hun leven) te traceren. Waarom zijn zij met heemkunde bezig, 
wat vinden ze er fijn aan en wat minder, hoe en waarom zijn zij bij de heem-
kundige kring terecht gekomen, enzovoort. De getuigen werden hierbij zoveel 
mogelijk zelf aan het woord gelaten en konden vrijuit vertellen. De belofte dat 
ze dit anoniem konden doen, leidde tot bijzonder open en vaak openhartige 
gesprekken. Deze getuigenissen werden allemaal digitaal opgenomen en 
integraal getranscribeerd, maar worden hier verwerkt en als bronnen gebruikt. 

3  D. Maes, ‘Heemkunde in kaart gebracht’, 
Bladwijzer 3 (2011) 1–8, aldaar 2. 

4  Enkel uit West-Vlaanderen werden twee 
mensen aan het woord gelaten. 

5  De leeftijden van de zes respondenten waren 
heel divers: 24, 33, 58, 60, 75 en 79 jaar. 
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Omwille van de privacy worden de heemkundigen nooit bij naam genoemd. In 
de voetnoten wordt enkel verwezen naar de datum van het gesprek.

Wat is heemkunde?
Eigenlijk vind ik dat een heel ouderwets woord, heem. Ons heem. Ik 
zou echt niet weten welk ander woord je er moet aan geven. Dat is 
oubollig hé, dat is een oubollig imago. Maar je moet daar wel een 
beetje abstractie van maken, want ik weet niet hoe je het anders zou 
noemen. Lokale geschiedenis. Maar heemkunde zegt nog meer hé.6 

Om het pas ontkiemde heemkunde meer voet aan grond te doen krijgen, 
verschenen eind jaren 1930 en begin jaren 1940 verschillende brochures, 
boeken en bijdragen onder de titel ‘Wat is heemkunde?’.7 Uiteraard moesten 
ze de nieuwe discipline promoten, maar het feit dat dergelijke programma-
torische publicaties in grote getale op de markt verschenen, doet vermoeden 
dat men ook toen al worstelde met een duidelijke definiëring van het begrip.8 
‘Heemkunde is de alzijdige studie van het heem’, luidt het bij Leo Michielsen.9 
Als pionier betrokken bij de Werkgemeenschap Heemkunde, de voorloper van 
het Verbond voor Heemkunde en Heemkunde Vlaanderen,10 was hij uitstekend 
geplaatst om het begrip in te vullen. Maar als zijn definitie in 1939 al een licht 
deed branden, dan is dat vandaag toch zeker niet meer het geval. ‘Ja, de term 
heemkunde zelf. Dat komt bij mij altijd nogal oubollig over, heemkunde. Ik vind 
‘heem’, de meeste mensen weten, denk ik, niet meer wat heem wil zeggen’,11 
verwoordt een jonge heemkundige het. Maar ook lokale onderzoekers op 
leeftijd vinden het woord vaak voorbijgestreefd (‘het dekt ook niet meer de 
lading die het vroeger dekte’12) of geven toe dat het bij de meeste mensen niet 
onmiddellijk een licht doet branden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle heemkundige onderzoekers die we 
aan het woord lieten, moeite hadden met het geven van een directe definitie. 
Vaak definieerden ze het begrip door omstandig uit te leggen waarmee hun 
heemkundige kring zich zoal bezig houdt, of wat ze als de taak van een heem-
kundige kring beschouwen. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, want, zoals al 
eerder aangehaald, definieert heemkunde zich nu eenmaal in en doorheen de 
praktijk. Zij die er toch op theoretisch niveau over reflecteerden en er direct of 
indirect een synoniem voor probeerden te geven, stelden heemkunde groten-
deels gelijk met plaatselijke of lokale geschiedenis.

Buiten het feit dat dat in de naam van onze vereniging staat, wordt 
er hier weinig over heemkunde gesproken. Het gaat vooral over, wij 
spreken vooral over de plaatselijke geschiedenis hé.13

Dat is ja, ik zou zeggen lokale geschiedenis, maar dan ook hyperlokaal, 
zonder daar ook maar enige negatieve connotatie aan toe te voegen.14

6  Persoonlijk interview, 24 juni 2013.

Eigenlijk vind ik dat een heel 
ouderwets woord, heem. Ons 
heem. Ik zou echt niet weten welk 
ander woord je er moet aan geven

7  O.m. F. Koster en P.J. Thijsse, Wat is heemkunde? 
Een algemene oriëntatie der beleving van ons 
eigen land (Amsterdam 1941); C. Wilkeshuis, Wat is 
heemkunde? Wat bedoelt ze? Hoe past men 
haar toe in en buiten de school? (Amsterdam 
1941); J. Van Overstraeten, Wat is heemkunde? 
(Antwerpen 1942); H. Reydon, Wat is heemkunde 
(’s Gravenhage 1942).

8  Het beste overzicht van alle mogelijke 
definities van heemkunde is te vinden in Van 
Hecke, De institutionalisering van de 
heemkunde in Vlaanderen, 1–10.

9  L. Michielsen en L. De Wachter, Heem-
kunde (Brochurenreeks van de Vlaamse 
Opvoedkundige Vereniging. Jaargang XII. 
Nr. 5–6) (Antwerpen 1939) 7.

10  Van Hecke, De institutionalisering van de 
heemkunde in Vlaanderen, 49–58, 72.

11  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

12  Persoonlijk interview, 26 juni 2013.

13  Persoonlijk interview, 26 juni 2013.

14  Persoonlijk interview, 15 juli 2013.
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Tja, heemkunde, ik zou het omschrijven als een, euh ja, de studie van 
de geschiedenis van een bepaalde gemeente of streek eventueel.15

Wel, euh, als je doet aan heemkunde. Dat is geschiedenis hé. Maar 
geschiedenis op lokaal niveau hé. Met bij voorkeur ook de link naar het 
grote kader van de algemene geschiedenis.16

Zelfs de heemkundige die op de vraag naar een begripsomschrijving heem-
kunde typeerde als ‘een allegaartje’ dat zich ‘misschien het meest [concen-
treert] rond de omgeving waar je leeft’, verwees elders in het gesprek ook 
indirect naar de historische dimensie.

Interviewer (verder I): Het woord heemkunde welke associaties roept 
dat bij jou op? Waaraan denk je dan?
Heemkundige (verder H): Ik denk vooral aan wat er gebeurd is hier ter 
plekke.17

15  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

16  Persoonlijk interview, 24 juni 2013.

Illustratie van een haardstel gemaakt door Jozef Weyns en opgenomen in J. Weyns, Volkshuisraad in 
Vlaanderen (Beerzel 1976) 102.

17  Persoonlijk interview, 21 juni 2013.

Als je geen emotionele 
gebonden heid hebt met uw 
streek, denk ik niet dat je aan 
heemkunde kunt doen
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Het belang van lokale geschiedenis in de definitie van heemkunde kan dus 
moeilijk overschat worden. Toch lijken beide begrippen niet zonder meer 
inwisselbaar te zijn. Daarbij lijkt het niet zozeer de (hyper)lokale focus te zijn 
die heemkunde van lokale geschiedenis doet verschillen, noch het thema, 
de methode of het multidisciplinaire karakter, alhoewel deze punten wel aan 
bod kwamen tijdens de gesprekken. Heemkunde voegt daarentegen nog een 
dimensie toe aan ‘lokale geschiedenis’, of zoals de heemkundige die we aan het 
begin van dit deel citeerden het zo mooi verwoordde: ‘heemkunde is meer’.18

Verbondenheid in hart en geest
Wat is nu die extra dimensie? Die valt misschien nog het best te vatten onder 
de noemer verbondenheid. Heemkunde impliceert een zekere verbonden-
heid. Met een streek, een lokale omgeving, maar doorheen en via dat lokale 
ook (en vooral) met mensen. Het lokale is immers niet enkel een ruimtelijk 
gegeven, maar ook een mentaal concept. Vandaar dat verbondenheid in deze 
te ver kiezen is boven de term ‘gebondenheid’. Nochtans spreken veel heem-
kundigen zelf wel over gebondenheid of binding. Zo antwoordde de reeds 
geciteerde heemkundige op de vraag naar wat dat ‘meer’ dan precies is:

Wel, misschien zit er voor velen meer in dat het ook een emotionele 
gebondenheid is met uw, met de roo (maakt woord niet af), met de, 
met het heem, met het lokale hé. Eigenlijk is dat automatisch hé, als je 
geen emotionele gebondenheid hebt met uw streek, denk ik niet dat je 
aan heemkunde kunt doen.19

Hoewel deze persoon de term gebondenheid in de mond neemt - een begrip 
dat vaster (definitiever?) en meer territoriaal klinkt - wordt die connotatie ook 
onmiddellijk genuanceerd. Dat blijkt niet alleen uit de aarzeling in woordkeuze 
(uw of de; eerst roots, dan heem, dan lokale), maar ook door de toevoeging 
van het adjectief ‘emotionele’. Een adjectief dat niet toevallig is gekozen en 
inherent is aan verbondenheid. Heemkunde heeft een gevoelsmatige kant die 
haar niet alleen onderscheidt van geschiedenis als geschiedwetenschap, maar 
haar tegelijkertijd ook ‘problematisch’ maakt in de ogen van historici.20 Dat dit 
geen evolutie van de laatste jaren is, blijkt ook uit de reactie van de Gentse 
professor Vandenhoute toen zijn vriend Jozef Weyns in 1971 overwoog zijn 
magnum opus Volkshuisraad, hét heemkundig werk uit de vorige eeuw, voor 
te leggen aan de Rijksuniversiteit Gent voor een speciaal doctoraat. Vanden-
houte raadde hem dat af: 

Dat je deze materie sterk affectief benadert (…alsof de voorvaderen 
zelf spreken…) en niet koud-zakelijk is volkomen je goed recht. Naar 
mijn oordeel – en dat is helemaal niet beledigend wel integendeel! – 
zul jij nooit meer die emotieve afwezigheid die geëist wordt, kunnen 
ophalen. En dat lijkt mij ook niet nodig je daar nog voor in te spannen. 

18  Persoonlijk interview, 24 juni 2013.

19  Persoonlijk interview, 24 juni 2013.

20  Door het door Pascal Gielen aangekaarte 
onderscheid en de bijhorende spanning 
tussen het wetenschappelijk regiem en het 
erfgoedregiem: P. Gielen, De Onbereikbare 
Binnenkant van het Verleden. Over de 
enscenering van het culturele erfgoed 
(Leuven 2007), 196–197.
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Maar het is eveneens het recht van de Fac. L.W. deze houding niet te 
aanvaarden voor een speciaal doctoraat…Bederf zelf niet je persoon-
lijke vreugde en genoegen bij het beëindigen en het publiceren van je 
jaren-oude zorgenkind.21

Academische erkenning vereist dus ‘emotieve afwezigheid’ en heemkunde 
‘bedrijf’ je nu eenmaal met hart en geest. Betrokkenheid en verbonden-
heid zijn essentieel. Hoewel ook historici zich al langer dan vandaag bewust 
zijn van het feit dat objectieve geschiedschrijving niet mogelijk is en dat die 
scheidslijn dus minder duidelijk is dan men zou denken, beschouwen velen 
onder hen een zekere afstand van het onderzochte onderwerp als essentieel 
om de nodige kritische zin aan de dag te leggen.22 Of om het anders te formu-
leren: persoonlijke betrokkenheid is voor hen eerder een odium dan een troef. 
Dat onbehagen is goed te voelen bij heemkundigen met een masterdiploma 
geschiedenis op zak. ‘Ik zou mezelf niet omschrijven als heemkundige, maar 
wel als historicus. Ik ben eerst historicus’23, zo verwoordt één van de jongere 
respondenten het. En wanneer hij wat later enthousiast vertelt over zijn lokaal 
onderzoek naar een voormalig bedrijf merkt hij zelf op:

Ik zie niemand anders interviews gaan afnemen met die ex-werk-
nemers, want er is altijd een band, want ofwel kennen ze mijn ouders, 
of mijn grootouders, of kennen ze mij zelf persoonlijk. Ik weet waar het 
ook over gaat. Dus ik heb…Het is niet altijd positief voor een historicus, 
maar er is niet echt een persoonlijke betrokkenheid, maar ik weet 
waarover het gaat, want ik ben van de streek. Dus ik kan ook misschien 
wel verbanden leggen of vragen stellen of zaken blootleggen waar 
iemand anders niet meteen aan denkt.24

Om zijn geloofwaardigheid als lokaal onderzoeker te staven, valt hij terug op 
academische waardeoordelen (‘er is niet echt een persoonlijke betrokken-
heid’), maar tegelijk erkent hij het belang van die persoonlijke link. Dat acade-
mische waardeoordelen ook bij niet-historisch geschoolde onderzoekers 
onbewust meespelen, blijkt uit de reactie van een van de respondenten op de 
vraag of heemkundigen anders zijn dan historici: ‘Bwa niet per se. Want er zijn 
historici die het tegen mij moeten afleggen hé.’25 Anders betekent voor deze 
man duidelijk minder, terwijl de vraag neutraal bedoeld was. 

Een jonge heemkundige die binnen het academisch bedrijf zijn brood verdient, 
worstelt hier duidelijk ook mee:

Goh ja, als ze aan mij vragen waarom ik historicus geworden ben, 
dan heb ik daar wel een antwoord op klaar. Maar ik vind historicus als 
het academische métier en heemkundige als het, ja, hoe moet ik het 
noemen (aarzelt), het, geschiedschrijving als hobby. Daartussen zie ik 
wel een heel groot verschil. Omdat ja, als historicus moet ge u inpas-
sen in allerhande debatten en proberen om vragen op te lossen en 
problemen te omzeilen en dergelijke meer. Maar ja, voor mij is heem-
kunde echt iets uit een persoonlijke overtuiging of interesse.26

Uiteraard zit het verschil niet echt in ‘interesse’, want ook historici doen onder-
zoek over thema’s die zij interessant vinden. Maar de keuze voor een woord 
als ‘persoonlijke overtuiging’ wijst opnieuw op een zeker engagement, op dat 
emotionele, dat subjectieve, die betrokkenheid. Dat maakt dat niet alle lokale 
geschiedenis ook heemkunde is. Of lokale geschiedenis als heemkunde valt 
te classificeren, hangt immers ook af van de persoon van de onderzoeker zelf. 

21  Geciteerd in: De Rynck e.a., Achter de 
traditie, 102.

22  K. Wils, ‘Geschiedenisonderwijs en erfgoed: 
een terreinverkenning’, Hermes 14 (2010), 
1–6; aldaar 2. 

23  Persoonlijk interview, 15 juli 2013.

24  Ibidem.

25  Persoonlijk interview, 26 juni 2013.

26  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.
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Heemkundigen maken als het ware deel uit van hetgeen ze zelf bestuderen. 
Een onderzoek naar wat heemkunde is, kan dus ook niet langs een verkenning 
van wie die heemkundigen zijn heen.

‘Verplaatselijken is tevens vermenselijken’27

Heemkunde gaat altijd over mensen. Als object, aangezien streek en mens 
nauw met elkaar verweven zijn. Elke lokale omgeving is immers mensenwerk 
en elk verhaal van een streek is ook het verhaal van, over en door mensen. 
‘Mij interesseert in alle vormen van geesteswetenschappen de mens: hoe 
denkt de mens, hoe streeft hij, wat wil hij, wat zijn zijn zwakheden, wat zijn 
zijn sterktes’28, merkt een van de bevraagde heemkundigen op. Opmerkelijk is 
bovendien dat hij ondanks een zeer sceptische houding tegenover geschied-
beoefening (‘ je kunt niet weten wat er was’), het onderzoek van het verleden 
toch de moeite waard vindt: ‘Je kunt er iets van weten hé. Je kunt jezelf beter 
leren kennen als je de anderen leert kennen’.29 

Heemkunde is dus ook een zaak van mensen, is mensenwerk en heeft geen 
bestaansgrond buiten mensen om. Het heemkundig landschap tekent zich op 
die manier af als een netwerk waarin mensen en dingen met elkaar in verbin-
ding staan en de grens tussen subject en object permeabel is. ‘Wat is heem-
kunde?’, impliceert daarom ook de vraag ‘Wie zijn heemkunde-beoefenaars?’. 
En in dit artikel worden deze subjecten daarom meteen ook een beetje object. 
Maar dan een object, dat we – geheel in heemkundige trant – van binnenuit 
benaderen aangezien cijfergegevens al veel eerder hebben aangetoond dat 
vooral hoger opgeleide oudere mannen met lokaal onderzoek bezig zijn.30 

In de zes gevoerde gesprekken kwamen zoals al eerder vermeld heel uiteen-
lopende personen aan het woord. Toch was het opvallend dat geen van hen 
zichzelf als heemkundige durfde of wilde omschrijven.

I: Zie jij jezelf als een typische heemkundige?
H: Ik weet dat niet. Dat weet ik echt niet. Wat is een typische heem-
kundige? Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik denk dat het vooral 
begint, dat ge interesse moet hebben voor geschiedenis[…] Het is niet 
omdat ge bepaalde dingen verzamelt dat ge een heemkundige zijt 
hé. Een postkaartenverzamelaar is daarom nog geen heemkundige, 
al hoewel hij interesse heeft voor hetgeen dat vroeger was…
I: Interesse is niet genoeg?
H: Ik denk dat niet. Ik denk dat ge verder moet gaan […].31

27  Citaat van Leo De Wachter. Zie L. Michielsen 
en L. De Wachter, Heemkunde (Brochuren-
reeks van de Vlaamse Opvoedkundige 
Vereniging. Jaargang XII. Nr. 5–6) 
(Antwerpen 1939) 103.

28  Persoonlijk interview, 21 juni 2013.

29  Ibidem.

30  Maes, ‘Heemkunde in kaart gebracht’, 1; G. 
Vercauteren, ‘Gewoon. Weg. Geweldig. 
Enkele beschouwingen bij het surveyonder-
zoek erfgoedverenigingen’, in: A. Vander 
Stichele, M. Jacobs, G. Vercauteren en J. 
Walterus (reds.), Nabij, verenigd en 
meegerekend. Cultureel-erfgoedvereni-
gingen in Vlaanderen (2010–2011). 
Onderzoek in het kader van PRISMA, 
veld- en toekomstanalyse cultureel 
erfgoed (Brussel 2011) 65–74; 70–71.

31  Persoonlijk interview, 26 juni 2013.

Het is niet omdat ge bepaalde 
dingen verzamelt dat ge een heem-
kundige zijt. Een postkaarten-
verzamelaar is daarom nog geen 
heemkundige, hoewel hij interesse 
heeft voor hetgeen dat vroeger was
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Terwijl deze persoon nog aarzelt om zichzelf als heemkundige te benoemen 
(het woord typisch in de vraag betekende ongetwijfeld een rem), waren alle 
anderen eerder afwijzend. ‘Maar ik ben geen echte heemkundige. Bijvoor-
beeld genealogie dat interesseert mij geen barst’32, merkt één van de oudste 
bevraagden terloops op. Een opvallende uitspraak, aangezien ongetwijfeld 
nog wel heemkundigen zich weinig met genealogie inlaten.33 Los van de 
vraag of er wel zoiets als dé typische heemkundige bestaat lijkt het label 
‘heemkundige’ vooral iets wat van buitenaf, door anderen, wordt toebedeeld. 
Je bent dus vooral heemkundige wanneer anderen je als dusdanig (h)erken-
nen. Ook hieruit blijkt weer het belang van mensen. Heemkundigen zijn 
ervaringsdeskundigen en kunnen hun competenties niet staven op papier. Dat 
zou trouwens weinig zinvol zijn. Ervaren ben je omdat anderen je als ervaren 
beschouwen. Je moet jezelf bewijzen in praktijk. Los van het feit dat ‘heem-
kundige’ een door anderen toebedeelde identiteit lijkt te zijn, biedt natuurlijk 
ook de toenemende professionalisering in onze samenleving, waarbij ervaring 
het steeds meer moet afleggen tegen een diploma, een verklaring waarom 
niemand van de getuigen zichzelf als heemkundige benoemde. Alle respon-
denten grepen terug naar objectieve kwalificaties om zichzelf te definiëren: 
historicus, gids, taalkundige, enzovoort.

Heemkundigen benoemen zichzelf dus nooit als zodanig. Maar uit de 
gesprekken viel wel af te leiden dat mensen die met heemkunde bezig 
zijn, gedreven en gepassioneerd zijn door het lokale verleden. Dat ze een 
gezamen lijke interesse voor het lokale erfgoed delen en/of dat ze die passie 
graag in een sociale context beleven.

32  Persoonlijk interview, 21 juni 2013.

33  Eén van de heemkundigen merkte trouwens 
net op dat een genealoog geen heemkun-
dige is: Persoonlijk interview, 26 juni 2013. 
Beide begrippen zijn dus niet zonder meer 
inwisselbaar. 

Beeld van de Heemdag van 21 september te Heers. Deze Heemdag, een ontmoetingsmoment voor Vlaamse heemkundigen, wordt jaarlijks georganiseerd door 
Heemkunde Vlaanderen.
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Ja, er zit wel een gemeenschappelijke interesse in. Heel zeker. Euh, 
maar ik heb ook de indruk dat sommigen dat doen voor het sociaal 
contact. […] Jaja, ik heb de indruk dat sommigen alleen maar komen 
voor de koffie en voor de gezelligheid. Je ziet er ook sommigen 
die…dat willen ze ook niet missen. Als ze door een of andere reden 
weggeweest zijn, dan komen ze bijvoorbeeld extra voor de koffie nog 
eens hier.34

En ja, ik heb, ik heb ook de indruk dat de meeste daar zitten als een 
soort sociaal gebeuren. Daar wordt niet echt veel gewerkt.35

Heemkunde brengt mensen samen, verenigt, creëert gemeenschap. Een 
eigenschap die door beleidsmakers, bekommerd om sociale cohesie, maar al 
te graag in de verf wordt gezet.36 Maar wie aandachtig toekijkt (of luistert in dit 
geval), merkt toch dat er meer aan de hand is.

Samen en toch alleen: de kracht van losse banden
Neen, wij hebben daarbuiten geen contact met elkaar. Het contact 
ligt alleen maar in de heemkundige kring. Wij zijn geen vrienden van 
mekaar. […]37 

Ik denk dat die kring, dat niet echt een heel nauwe, ja, hoe moet ik dat 
zeggen, er is niet echt een heel nauwe band tussen die leden van die 
kring, denk ik. Het is meer een soort van, ja, mensen die samenkomen 
en die dan het bestuur vormen. Maar het is niet echt dat er daar ook 
echt een bruisend sociaal leven tussen die mensen bestaat. […] Enfin, er 
is geen sterke sociale band tussen die mensen.38

Ik denk niet dat dat specifiek vrienden van mekaar zijn. Neen, euh, 
neen. Dat zijn zo mensen die zo een beetje van overal komen. Die naar 
mijn oordeel niet echt connecties hebben buiten de heemkring.[…]39

Zowat alle heemkundigen die we aan het woord lieten, waren het erover eens: 
een heemkundige kring is geen vriendengroep. Heemkunde mag dan wel om 
mensen gaan, het sociaal netwerk dat zich in en doorheen de heemkundige 
praktijk vormt, is geen hecht geheel. Dat betekent niet dat er voortdurend 
ruzie is of dat de sfeer op de vergaderingen onder het vriespunt ligt. Natuurlijk 
zit er af en toe wel eens iets scheef – dat kan niet anders wanneer mensen 
samen zijn – maar de meeste bevraagde heemkundigen beschreven de sfeer 
als aangenaam. Toch lijkt een heemkundige kring vaak op een pointillistisch 
schilderij: van ver één geheel, van dichtbij losse stippen in verschillende 
kleuren en diktes. Of nog om een ander (van een collega geleend) beeld 
te gebruiken: een kiezelstrand met stenen van verschillende dikte, kleur en 
grootte. Eén strand voor wie van op afstand kijkt, maar wie erop loopt, ervaart 
toch vooral de oneffenheden van losse stenen. En dat hoeft op zich niet 
onaangenaam te zijn.

De spanning deel/geheel leeft uiteraard in elke vereniging. Daar is op zich niets 
mis mee. Maar heemkundige kringen worstelen daar erg mee. Het roman-
tische beeld van de onderzoeker die in de beslotenheid van zijn studiekamer 
geschiedenis schrijft en dat heel sterk de identiteit van (niet enkel lokale!) 
onderzoekers vormgeeft, is niet altijd verzoenbaar met het ideaalbeeld van 
een vereniging waar allen samen voor één doel (bewaren en ontsluiten van 
een gemeenschappelijk lokaal verleden) gaan. Zo merkt een jonge heem-
kundige op: ‘Er is ook niet een traditie om dat (boeken N.P.) uit te geven 

34  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

35  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

36  Gielen, De Onbereikbare Binnenkant van 
het Verleden, 131. Zie ook: Vercauteren, 
‘Gewoon. Weg. Geweldig.’, 65–66.

37  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

38  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

39  Persoonlijk interview, 15 juli 2013.
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vanuit de kring. Dus dat wordt, als iemand iets doet, dan wordt dat door hem 
persoonlijk uitgegeven bij zo’n print-on-demand drukkerij. Euh, wat op zich 
ook wel raar is, want de kring heeft daar verder niet echt…euh, dat zijn meestal 
heel persoonlijke projecten. Ook heel alleenstaande projecten.’40 Die situatie 
is misschien niet typisch, maar als hem de vraag gesteld wordt wat voor hem 
een ideale heemkring is, dan antwoordt hij: ‘Goh ja, dat is, ik denk dat dat 
vooral samenwerken is’.41 Een heel interessante wending neemt het gesprek bij 
de daarop volgende vraag:

I: Het moet dus ook iets sociaal zijn? Een sociaal project, waarbij ieder-
een een zekere bijdrage kan leveren?
H: Ja, zeker wel. Enfin voor mijzelf is dat nu niet zo belangrijk. Om 
verschillende redenen: ik ben iemand heel zelfstandig, die zich, want ik 
krijg thuis en van mijn vriendin krijg ik ook dat verwijt dat ik naar niks of 
niemand zie, dat ik mijn goesting doe en er altijd voor ga […].42

40  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

41  Ibidem.

Een kiezelstrand, een beeld dat een heemkundige onlangs gebruikte om heemkunde te typeren. 

(foto: Nele Provoost)

42  Ibidem.
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Hij was zeker niet de enige bij wie we een zekere drang naar onafhankelijkheid 
konden vaststellen. Ook de oudste lokale onderzoeker merkt op dat heem-
kundigen vaak mensen zijn ‘die graag alleen bezig zijn, in hun archief bezig zijn 
[…] Dat is voor mij ook zo’.43

I: Dat je graag op je eigen onderzoek doet en schrijft?
H: Jaja, als ik artikels schrijf, ik doe dat graag alleen. Ik zie niet goed in 
dat ik dat met anderen samen zou kunnen, een artikel maken. […]44

Deel uitmaken van een vereniging roept de verwachting op van samen-
werking. Een streefdoel dat echter vaak in conflict komt met de onafhankelijk-
heidsdrang en de territoriumdrift van (lokale) onderzoekers. Tekenend in dit 
verband is een heemkundige kring waar in het verenigings lokaal één netwerk 
werd opgezet, waarbij ieder actief lid via een wachtwoord toegang krijgt tot 
zijn of haar takenpakket op een centrale server. Niemand kan zien waarmee de 
ander bezig is of kan gegevens, verzameld of geordend door iemand anders, 
zonder toelating inkijken of meenemen. Een manier van werken die niettemin 
als ‘teamwork’ werd omschreven.45

Is die spreidstand een probleem? Misschien wel, zullen sommigen zeggen. Als 
het al een probleem is, dan bestaat er alvast geen pasklare oplossing voor of 
niet één manier om ermee om te gaan. Maar het kan geen kwaad dat heem-
kundigen die spanning ten volle erkennen buiten een normatief discours om. 
Twee sociologische concepten kunnen daarbij misschien inspiratie bieden. Het 
eerste is bedacht door Mark Granovetter en staat bekend als ‘the strenght of 
weak ties’. In een in 1973 verschenen artikel wees Granovetter op het belang 
van deze losse banden (weak ties).46 Weak ties zijn volgens hem cruciaal zowel 
voor het individu of de vereniging als voor het netwerk waarvan hij of zij deel 
uitmaakt. Dergelijke losse banden zorgen bijvoorbeeld voor een veel snellere 
informatieoverdracht tussen de leden van een netwerk en tussen de verschil-
lende (deel)netwerken. Te sterke banden tussen de leden roepen ook bij de 
door ons geïnterviewde heemkundigen wantrouwen op:

Met mekaar op stap gaan, neen. Het zijn wel tamelijk diverse…Maar 
dat is niet…Want een vriendenkring, dat is meestal…, kliekjes mag je 
niet hebben hé, dat is niet vast hé. Zo kliekjes die dan ook vergaderen 
achter de vergadering en die dan…Ik denk niet dat we dat hebben.47

Zoals een kliekje binnen een vereniging een bedreiging vormt voor de goede 
werking ervan, is een gesloten groep an sich nefast voor de samenleving als 
zodanig. Dat is toch wat heel wat sociologen beweren. In dat verband maken 
ze het onderscheid tussen bonding social capital en bridging social capital.48 
Vooral deze laatste vorm van sociaal kapitaal, waarbij bruggen worden 
geslagen tussen mensen, verenigingen en andere netwerken, zou een zegen 
betekenen voor de maatschappij. Dit tweede concept, bridging social capital, 
is verwant met de eerder genoemde weak ties van Granovetter. Sterke banden 
zijn volgens hem immers zelden ‘bruggen’, terwijl losse banden de integratie in 
een netwerk net vergemakkelijken.49 Met andere woorden, een heemkundige 
vereniging heeft er alle baat bij zichzelf als een open netwerk te beschouwen 
waar een voortdurende instroom van nieuwe expertise mogelijk is. Dat er 
eerder losse banden bestaan, is daarbij een troef. Of deze sociologen het bij 
het rechte eind hebben, laten we hier in het midden. Feit is dat de boven-
staande overwegingen alvast kunnen helpen om het denken in termen van 
binnen en buiten wat bij te stellen.

43  Persoonlijk interview, 21 juni 2013.

44  Ibidem.

45  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

46  M. Granovetter, ‘The Strenght of Weak Ties’, 
American Journal of Sociology 78 (1973) 
1360–1380.

47  Persoonlijk interview, 24 juni 2013.

48  Het begrip sociaal kapitaal werd geïntroduceerd 
door Pierre Bourdieu en verwijst naar het geheel van 
hulpbronnen waar mensen dankzij een duurzaam 
netwerk van relaties toegang tot hebben: zie D. Pels, 
Pierre Bourdieu. Opstellen over smaak, habitus 
en het veldbegrip (Amsterdam 1989) 132. In de 
context van het verenigingsleven kreeg het begrip 
een tweede leven dankzij de Amerikaanse socioloog 
Robert Putnam o.m. in: R. Putnam, Bowling alone. 
The Collapse and Revival of American Commu-
nity (New York 2000). Voor een goed overzicht van 
de verschillende invullingen van het begrip zie: M. 
Hooghe, Sociaal kapitaal in Vlaanderen. 
Verenigingen en democratische politieke cultuur 
(Amsterdam 2003) 21–25. 

49  Granovetter, ‘The Strenght of Weak Ties’, 1364.
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Wil heemkunde een kans krijgen in de toekomst dan is die openheid cruciaal. 
Dat geldt voor het heemkundig netwerk als zodanig, maar zeker ook voor het 
verenigingsleven. Een heemkundige kring die zich afsluit, of – nog belang rijker 
– die de indruk wekt zich af te sluiten, dreigt een eiland te worden zonder 
bruggen. Perceptie speelt in dit hele proces vaak een cruciale rol, zoals ook 
een van de geïnterviewden opmerkt.

H: […] Maar euh, nog anderen doen niet mee hé. En ook dat gevoel 
van ‘dat is een club waar we in waar we bij gezet worden’. Dat zijn hun 
eigen vrienden niet hé.
I: Het is een probleem van dat ze zich niet opgenomen voelen?
H: Ja, niet dat ze niet opgenomen mogen worden. Maar ze voelen: dat 
is hun water niet hé.50

Geen enkele vereniging zal over zichzelf beweren dat ze geen nieuwe mensen 
wil. Integendeel, de roep om nieuwe krachten en vers bloed klinkt luid. 
Misschien zelfs te luid? 

over zaaien en oogsten of hoe een netwerk zich in stand houdt
Een ideale heemkring is een kring ‘waar je een behoorlijk aantal interessante 
mensen in hebt’, zo vertelt een van de bevraagde heemkundigen.51 Zoals al 
gezegd: mensen zijn belangrijk voor heemkunde en dat blijkt ook uit de manier 
waarop het heemkundig netwerk zichzelf vernieuwt en dus in stand houdt. 
Mensen treden toe omwille van andere mensen. Dat geldt in het algemeen 
voor al wie met heemkunde bezig is; vaak werden ze door iemand enthousiast 
gemaakt. Maar uiteraard geldt dit bij uitstek ook voor het verenigingsleven. De 
levensverhalen van de getuigen zijn hiervan een mooie illustratie: iedereen 
werd ofwel gevraagd een bestuursrol op zich te nemen omwille van specifieke 
capaciteiten, ofwel benaderd door een lid met wie ze een bijzondere band 
hadden. De enige respondent die geen formeel lid was van een heem kundige 
kring, kwam met heemkunde (en de lokale kring) in contact via familiale 
connecties.52 Het lijkt er dus sterk op dat de kwestie of het netwerk zich in stand 
kan houden, vooral afhangt van het initiatief en de vitaliteit van dat netwerk zelf.

Met die vitaliteit lijkt op het eerste gezicht niets mis getuige de vele enthou-
siaste gesprekken van de afgelopen maanden. Toch leeft binnen de heem-
kundige kringen expliciet of onderhuids een soort angst voor een gebrek 
aan opvolging.

Opvolging, ik zou het begot niet weten. En dat is het probleem voor 
veel heemkundige kringen hé. Want ge moet altijd met een paar 
mensen zijn hé, alleen kunt ge het niet hé.53

Allé ik zeg het, volgens mij, over tien jaar, zitten we daar nog met drie 
ofzo als er niemand bij komt.54

Ja, dat is mijn grote bekommernis en in het algemeen zal dat ook wel 
zo zijn. Ik merk in het algemeen dat er een vergrijzing overal optreedt 
hé. Die mensen zijn allemaal twintig jaar geleden met heemkunde 
begonnen, toen werden de meeste gesticht, de heemkundige kringen, 
maar ze zijn allemaal op leeftijd nu. En die hebben allemaal hetzelfde 
probleem: wie na ons? En wat doet men daarmee.55

Het discours dat hierrond wordt gevoerd, is problematisch omwille van ten 
minste twee redenen. Ten eerste is het niet altijd gestoeld op een werkelijk 

50  Persoonlijk interview, 21 juni 2013.

51  Ibidem.

52  Persoonlijk interview, 15 juli 2013.

53  Persoonlijk interview, 26 juni 2013.

54  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

55  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.
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probleem en daardoor dikwijls gebaseerd op gemeenplaatsen.56 Ten tweede 
– en dat is vermoedelijk een nog groter probleem – bestaat de kans dat dit 
discours een zichzelf waarmakende voorspelling wordt.

Ongetwijfeld zijn er lokale erfgoedverenigingen wier voortbestaan bedreigd is, 
maar toch lijkt het discours ook in kringen zonder problemen in stand gehou-
den te worden.
 

I: En jullie hebben ook echt problemen om nieuwe mensen te vinden?
H: Ik denk dat wel. Ik denk dat wel.
I: En heb je al eens concreet met zo’n moment, zo’n lacune gehad in 
het bestuur?

56  Zo werd al eerder opgemerkt dat er van een 
grote uitstroom uit de erfgoedverenigingen 
niet echt sprake is: Vercauteren, ‘Gewoon. 
Weg. Geweldig’, 70. Uiteraard slaat de 
bezorgdheid van de heemkundigen vooral 
op de inzet van de actieve leden en niet 
zozeer op hun ledenbestand als dusdanig.

Folder van een cursus vrijwilligersmanagement die Heemkunde Vlaanderen en het Forum voor Erfgoed-
verenigingen in het voorjaar van 2012 organiseerde om heemkundige kringen te ondersteunen in 
hun vrijwilligersbeleid.
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H: Tot hiertoe neen, neen, maar wij moeten ons wel, allé, want die 
18 dat steunt op vier of vijf mensen hé en daar stopt het hé.57

Een verklaring hiervoor is niet eenduidig. De sterke personencultus speelt 
vermoedelijk een rol. Om een functie naar behoren te kunnen uitvoeren, moet 
er steun zijn van onderuit. Zolang iemand een taak op zich neemt, zal het dus 
zelden voorkomen dat een ander zich spontaan voor die taak zal aandienen. 
‘En niet dat ge de kopman wilt zijn, maar ge zijt hem onbewust. Ze maken hem 
van u, de kopman’, verduidelijkt een voorzitter. 58 Het is met andere woorden 
pas wanneer een echte lacune ontstaat, dat die opgevuld kan worden. 
Maar daarnaast is binnen de vrijwillige erfgoedverenigingen ook hetzelfde 
on behagen voelbaar dat in de bredere samenleving leeft: de groei van het 
individualisme en het afnemend engagement dat hieruit voortvloeit.59 Vooral 
jongere generaties zouden hierdoor moeilijk bereikbaar zijn.

‘Ergens kunt ge het niet begrijpen’, zegt één van de geïnterviewden, ‘Er zijn 
ik weet niet hoeveel mensen die geschiedenis studeren, maar die absoluut 
geen interesse hebben in geschiedenis. […] Er is potentieel hé, maar dat blijkt 
dus niet hé.’60 Deze heemkundige meet de interesse duidelijk af aan het aantal 
jonge leden van de kring. Maar interesse en engagement vallen niet nood-
zakelijk samen. Het idee dat beide bij jonge mensen van nu ontbreken, is ook 
bij verschillende bevraagde heemkundigen vast te stellen.
 

I: Denk je dat er ook mensen zijn die helemaal geen affiniteit hebben 
met heemkunde?
H: Ja, ik denk dat. Dat is typisch voor onze tijd ook hé. Vroeger kende 
ik dat ook wel, dat begrip van ‘dat zijn oude koeien, ge moet dat niet 
uit de gracht halen’. Maar nu is dat veel meer. Ik merk dat aan mijn 
kleinkinderen ook. Dat interesseert hen zo niet veel: dat is oud. Dat zal 
hen misschien later interesseren als ze ouder worden hé.
I: Groeit die interesse ook doorheen de jaren?
H: Dan hebben ze zelf een verleden en zo komen ze via hun eigen 
verleden tot het verleden in ruimere zin.61

De verhalen van alle getuigen tonen nochtans aan dat het niet ‘typisch voor 
onze tijd’ is. De oudere respondenten werden pas ‘heemkundig actief’ toen 
ze op pensioen gingen of op latere leeftijd meer tijd kregen. De twee jonge-
ren die wel actief bezig zijn met heemkunde, zien die bezigheden vooral als 
een verlengstuk van hun professionele bezigheden.62 Voor jongeren, zowel 
vandaag als vroeger, is een gebrek aan engagement vaak ook een gebrek aan 
tijd. Dat beseft ook deze voorzitter: ‘Ik ben afgestapt van specifiek te zoeken 
naar jonge mensen. Omdat ik ook weet van jonge mensen, als ik aan mijn 
eigen jeugd kijk, dan had ik aan uw leeftijd geen tijd van zo’n dingen te doen. Ik 
had een gezin, ik had mijn beroep, ik had daar geen tijd voor.’63 Maar naast tijd 
is er uiteraard ook zoiets als interesse nodig.

Interesse is echter moeilijk te meten. Engagement in een kring is hiervoor 
geen goede graadmeter en zelfs het lidmaatschap als dusdanig kan niet als 
bewijs worden aangevoerd. Het feit dat jonge mensen geen abonnement 
nemen, betekent immers niet dat ze geen interesse in het thema hebben. Eén 
van de getuigen bekende trouwens zelf dat hij jarenlang geen abonnement 
had genomen, want hij ‘had die boekses toch’64 aangezien hij ze kreeg van 
iemand uit zijn buurt. De jongste respondent leerde heemkunde kennen via 
het jaarboek waarop zijn grootouders waren geabonneerd en een andere 
jonge getuige was zelfs geen lid. ‘Ik weet dat mijn moeder altijd lid gaat 

57  Persoonlijk interview, 26 juni 2013.

58  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

59  Voor meer informatie en nuancering zie 
o.m. M. Hooghe, Sociaal kapitaal in 
Vlaanderen. Verenigingen en democrati-
sche politieke cultuur (Amsterdam 2003) 
en L. Hustinx, ‘De individualisering van het 
vrijwillig engagement’, in: G. Buijs, P. Dekker 
en M. Hooghe (reds.), Civil Society tussen 
Oud en Nieuw (Amsterdam 2009) 211–225.

60  Persoonlijk interview, 26 juni 2013.

61  Persoonlijk interview, 21 juni 2013.

62  De ene persoon noemde het letterlijk een 
verlengstuk van zijn academische 
bezigheden (Persoonlijk interview, 11 juni 
2013); de andere zag heemkunde vooral als 
iets wat nuttig was voor zijn (semi)
professionele bezigheden als journalist 
(Persoonlijk interview, 15 juli 2013).

63  Persoonlijk interview, 24 juni 2013.

64  Persoonlijk interview, 26 juni 2013.
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blijven’, zo verklaart hij, ‘Zolang die dat doet, zolang dat zij leeft, ga ik mezelf 
niet persoonlijk lid maken.’65 Stellen dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in het 
(lokale) verleden op basis van een gering engagement is dus niet houdbaar. 
Toch wordt interesse – bij gebrek aan een goede indicator – nog vaak hieraan 
afgemeten.66 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de angst voor opvolging en het 
gebrek aan jonge krachten zo sterk leeft binnen de heemkundige wereld, kan 
besloten liggen in de grote tijdsspanne tussen (passieve) interesse en (actieve) 
beoefening. De tijd tussen zaaien en oogsten is vaak zo lang dat de link tussen 
beiden niet meer zichtbaar is. Rendement van concrete acties laat zich amper 
voelen. Een gevoel van machteloosheid is dan nooit ver weg.

Toch schuilt in dat negatieve discours ook een gevaar. Het besef dat een 
continue investering in het netwerk noodzakelijk is, is positief, maar de roep 
om vers bloed mag niet te luid klinken. Het kan immers de perceptie van een 
netwerk in verval in de hand werken. Een heemkundig netwerk waarin het 
verhaal van het lokale verleden op een open, positieve en eigentijdse manier 
wordt gebracht, investeert in haar eigen voortbestaan. De rol die het tijdschrift 
hierin speelt, is opvallend.

65  Persoonlijk interview, 15 juli 2013.

66  ‘Iemand die geïnteresseerd is, die wordt lid’, 
zegt één van de heemkundigen letterlijk: 
Persoonlijk interview, 26 juni 2013.

Sfeerbeeld van de jongerenontmoetingsdag van mei 2012, waar jonge heemkundigen ervaringen konden uitwisselen.
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Een papieren ziel 
Ik denk dat het tijdschrift belangrijk gaat blijven, denk ik. Al dan niet 
materieel of in een andere vorm.67

Het belang van lokale tijdschriften voor heemkunde kan niet overschat 
worden. Dat lijkt logisch, aangezien een periodiek hét medium bij uitstek is om 
lokaal onderzoek te ontsluiten. Maar een tijdschrift betekent veel meer dan 
kennisoverdracht. Het speelt een centrale rol in het heemkundig netwerk. 
Anders dan bij veel andere verenigingen, zijn leden immers in de eerste plaats 
abonnees. Het heemkundig netwerk heeft dan ook veel kenmerken van wat 
Benedict Anderson een imagined community of een verbeelde gemeenschap 
noemde. Leden van zo’n verbeelde gemeenschap kennen elkaar niet allemaal 
persoonlijk, maar voelen zich niettemin met elkaar verbonden.68 Die 

67  Persoonlijk interview, 24 juni 2013.

Cover van het Heemkundig Nieuws,  het tijdschrift van de Heemkundige Kring de Oost-Oudburg 

(juli 2012).

68  Anderson introduceerde het begrip om het 
proces van natievorming te beschrijven, 
maar ook moderne massamedia (zoals 
Facebook) kunnen dergelijke verbeelde 
gemeenschappen tot stand brengen. B. 
Anderson, Imagined communities. 
Reflections on the origin and spread of 
nationalism (Londen 1983.)
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verbondenheid komt niet zozeer tot stand via gezamenlijke activiteiten 
– alhoewel ze er natuurlijk door versterkt kan worden – maar via de weten-
schap dat ze allen lid zijn van een (lokaal) heemkundig netwerk. Een periodieke 
publicatie herinnert hen op gezette tijdstippen aan dat lidmaatschap en 
versterkt op die manier de banden tussen de leden.

Het tijdschrift is echter meer dan de zichtbare band tussen de leden. Het is 
dermate belangrijk voor de werking van een kring dat het dikwijls wordt gelijk-
gesteld met de kring als zodanig.

Wij beperken ons tot * en deelgemeenten. En sommige dingen van *, 
maar die (dorp N.P.) hebben nu ook een heemkundige kring, maar die 
werking is nog niet, allé, dat staat nog niet op punt. Die hebben ook 
nog geen tijdschrift en zo.69

Want er zijn héél goeie heemkundige kringen, die een heel sterk jaar-
boek hebben.70

Een goede heemkundige kring en een goed tijdschrift lijken onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, zo tonen ook deze citaten aan. Doordat een kring wordt 
beoordeeld op haar periodiek – niet alleen door externen (het publiek, de 
subsidiërende overheden, enzovoort), maar ook door de kringleden zelf – valt 
dat periodiek als het ware samen met de kring zelf. Een tijdschrift als een soort 
papieren ziel. Het feit dat veel (maar niet alle) tijdschriften de naam van de 
kring dragen of een verwijzing naar de naam van de kring in hun boventitel 
voeren, versterkt dit uiteraard. Net als de prominente plaats die het logo op de 
voorkaft inneemt. Tijdschrift en kring zijn zo nauw met elkaar verbonden dat 
kritiek op een tijdschrift niet alleen aanvoelt als een aanval op die kring, maar 
zelfs op de individuele leden ervan. Dit verklaart onder meer waarom de stop-
zetting van de subsidiëring van een periodiek vaak heftige reacties oproept.71 
Het voelt niet alleen als een aantasting van de identiteit van de vereniging, 
maar raakt ook aan de sociale identiteit van de individuele leden.

Hoewel een heemkundige nooit volledig samenvalt met een kring (het is slechts 
één van zijn vele identiteiten72) is de grens tussen tijdschrift en heemkundige dus 
permeabel. Zoals al eerder aan bod kwam in dit artikel bestaat het heemkundig 
netwerk immers uit mensen en dingen. Een periodieke publicatie is dus niet 
enkel de lijm in het heemkundig netwerk, maar maakt er ook zelf deel van uit. 
De wetenschapsfilosoof Bruno Latour, één van de grondleggers van de actor-
netwerktheorie, spreekt in dit verband van ‘actanten’: mensen en dingen die in 
relatie met elkaar staan en zo wederzijdse invloed op elkaar uitoefenen. Welke 
invloed ze precies uitoefenen en welke verhouding er tussen alle actanten 
bestaat, ligt niet vast. Integendeel, er vindt een voortdurende (her)ordening 
plaats die ook betekenisverandering (of translatie) met zich meebrengt.73

Deze korte uitstap naar het sociologische actor-netwerkmodel is meer 
dan Spielerei. Ze impliceert bijvoorbeeld dat een periodiek, actant zijnde, 
niet voor alle leden van het netwerk een zelfde betekenis hoeft te hebben. 
Veel betekenend is bijvoorbeeld een deel van het gesprek met een jonge 
heemkundige wiens grootouders geabonneerd zijn op het jaarboek van de 
heemkundige kring:

I: En lezen je grootouders dat?
H: Neen.
I: En waarom zijn zij daar dan op geabonneerd?

69  Persoonlijk interview, 26 juni 2013. Omwille 
van privacyredenen werden de namen van 
de gemeenten vervangen door een asterisk. 

70  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

71  Zie bijvoorbeeld de lezing van Marc Boone 
op het VIGES-debat in februari 2012: M. 
Boone, ‘Geschiedenis en erfgoed: een 
verhaal van bange academici of het 
afschermen van corporatistische monopo-
lies? Een blik vanuit de onderbuik van het 
historische werkveld’, Geschiedenis en 
erfgoed, bondgenoten of concurrenten? 
(Standpunten van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten 9) (Brussel 2013) 59–63. 

72  Het is bijvoorbeeld opvallend dat 
verschillende heemkundigen – waaronder 
ook enkele van de respondenten – lid zijn 
van meerdere heemkundige kringen. 
Persoonlijk interview, 24 juni 2013; 
Persoonlijk interview, 26 juni 2013; 
Persoonlijk interview, 5 juli 2013. 

73  B. Latour, Reassembling the Social. An 
Introduction to Actor-Network-Theory 
(Oxford 2005).
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H: Omdat daar prentjes in staan. En mijn grootvader vindt het wel tof 
om die prentjes dan te bekijken, maar echt lezen doen ze dat niet. Ja, 
ik weet niet, ik denk dat dat ook wel een soort van sociale, sociaal iets 
is om zo… Want er is dan ook altijd een lijst achteraan elk jaarboek met 
alle leden en ja het is dan tof om uw naam daarin te zien staan hé, en 
zo.74

Dit citaat toont opnieuw aan dat een tijdschrift veel meer is dan een medium 
om kennis over het lokale verleden te ontsluiten. Via het jaarboek voelen de 
grootouders van deze jonge man zich opgenomen in een groter geheel. Ze 
maken deel uit van een lokale gemeenschap en dat hun naam tussen die vele 
andere prijkt, is daarbij zeker niet onbelangrijk. De imagined community wordt 
plots iets minder imaginair. Maar zelfs tijdschriften waar geen namenlijst in 
staat, kunnen een dergelijke betekenis krijgen. ‘Er zijn er enkele die wel eens 
durven zeggen: ik neem het (tijdschrift N.P.) niet meer’, vertelt één van de 
heemkundigen, ‘maar dan nemen ze het nog, gewoon omwille van het feit dat 
het niets kost.’75 Stopzetting van lidmaatschap impliceert ook het doorknippen 
van een band met een lokale gemeenschap. De regelmatige ontvangst van 
het tijdschrift is daarom belangrijk, zowel voor lezers, wier nieuwsgierigheid 
naar meer wetenswaardigheden over het heem wordt bevredigd, als voor niet-
lezers. Het niet-tijdig verschijnen kan immers steeds de indruk wekken dat ze 
niet langer tot de gemeenschap behoren.

Het hoge aantal leden van buiten het eigenlijke werkgebied van een heem-
kring (of tijdschrift), iets wat in verschillende gesprekken werd aangekaart,76 
is in deze context eveneens relevant. Migratie en de toegenomen mobiliteit 
– traditioneel als een bedreiging voor de heemkunde beschouwd – blijkt in 
de praktijk heel wat positieve effecten te genereren. Hierover zegt één van de 
bevraagde heemkundigen trouwens: ‘Neen, het is voor ons helemaal geen 
bedreiging. Want diegenen die uitwijken die blijven het boekje houden, dat is 
de binding met het dorp.’77 Die ene getuige die eerder al opmerkte geen lid 
te zijn omdat zijn moeder abonnee was, merkte op dat hij een lidmaatschap 
wel zou overwegen als hij niet langer in België zou wonen.78 Voor wie ver 
weg woont is het heemkundig netwerk bij uitstek een mentaal concept (een 
imagined community) en het tijdschrift een soort navelstreng.

De context waarbinnen een periodieke publicatie circuleert, bepaalt dus mee 
de betekenis ervan. Om de rol van een tijdschrift ten volle te kunnen inschat-
ten, is het daarom belangrijk oog te hebben voor die meervoudige en dyna-
mische betekenissen. Meer nog, de mate waarin verschillende betekenissen 
gehecht kunnen worden aan het tijdschrift bepaalt ten dele zelfs de vitaliteit 
ervan. Zo merkte één van de getuigen op dat hij de ondertitel van een tijd-
schrift van een literair genootschap had weggelaten toen hij hoofdredacteur 
werd. Het feit dat in die ondertitel vermeld werd dat het bestemd was voor 
de leden van een specifieke kring, riep bij een bepaald deel van het publiek 
immers weerstand op: ‘Maar wij willen in geen kring zijn. Wij willen geen lid 
worden van een groep. Ik heb dat gewoon weggelaten, dat “leden van de 
kring”.’79 De mogelijkheid tot meervoudige betekenisgeving bleek cruciaal voor 
het overleven van een periodiek. En wat geldt voor het tijdschrift, geldt eigen-
lijk ook voor het heemkundig netwerk an sich.

74  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

75  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

76  Persoonlijk interview, 24 juni 2013; 
Persoonlijk interview, 26 juni 2013; 
Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

77  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

78  Persoonlijk interview, 15 juli 2013.

79  Persoonlijk interview, 21 juni 2013.

Besluit

De heemkundigen die aan het woord kwamen, lieten er geen twijfel over bestaan: heemkunde leeft. Met 
enthousiasme vertelden ze honderduit over hun passie en het belang van heemkunde in hun leven. Van 
het lokaal verleden blijft een onwaarschijnlijke aantrekkingskracht uitgaan. Heemkunde betekent voor velen 
het bestuderen, bewaren, koesteren en doorgeven van lokaal erfgoed. Maar heemkunde is meer dan bezig 
zijn met lokale geschiedenis. Meer zelfs dan alle mogelijke definities die je kan bedenken, zo blijkt na afloop 
van dit artikel. Wie had gehoopt een antwoord te krijgen op de vraag wat heemkunde is, krabt zich na het 
lezen ervan dan ook vermoedelijk in de haren. Als de zoektocht naar de betekenis van heemkunde al iets 
heeft opgeleverd dan is het dat die betekenis in de buitenwereld niet voor het grijpen ligt. Dat mag dan voor 
sommigen misschien onbevredigend zijn, het is geenszins problematisch. Integendeel, wat heemkunde is, ligt 
niet vast en hierin schuilt net haar grootste kracht.

Meer nog dan lokale geschiedenis, bestaat heemkunde niet buiten mensen om. Ze komt tot stand doorheen 
de praktijk en tekent zich af als meervoudig en dynamisch. Ze wordt met andere woorden voortdurend 
gemaakt en veranderd. In dat proces van betekenisgeving spelen mensen, dingen en de bijzondere banden 
die tussen beide bestaan allemaal een rol. Een merkwaardige verbondenheid tussen subject en object die 
bovenal blijkt uit de positie van het tijdschrift. Een periodiek is immers niet enkel de zichtbare band tussen 
alle leden van een heemkundig netwerk, af en toe lijken tijdschrift, kring en leden zelfs samen te vallen. Toch 
hoeft dit niet te betekenen dat de betekenis van een periodiek – en bij uitbreiding die van heemkunde an sich 
– voor elke heemkundige dezelfde is. Meervoudige betekenisgeving is niet alleen een gegeven, het is cruciaal 
voor het overleven van de heemkunde.
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H: Omdat daar prentjes in staan. En mijn grootvader vindt het wel tof 
om die prentjes dan te bekijken, maar echt lezen doen ze dat niet. Ja, 
ik weet niet, ik denk dat dat ook wel een soort van sociale, sociaal iets 
is om zo… Want er is dan ook altijd een lijst achteraan elk jaarboek met 
alle leden en ja het is dan tof om uw naam daarin te zien staan hé, en 
zo.74

Dit citaat toont opnieuw aan dat een tijdschrift veel meer is dan een medium 
om kennis over het lokale verleden te ontsluiten. Via het jaarboek voelen de 
grootouders van deze jonge man zich opgenomen in een groter geheel. Ze 
maken deel uit van een lokale gemeenschap en dat hun naam tussen die vele 
andere prijkt, is daarbij zeker niet onbelangrijk. De imagined community wordt 
plots iets minder imaginair. Maar zelfs tijdschriften waar geen namenlijst in 
staat, kunnen een dergelijke betekenis krijgen. ‘Er zijn er enkele die wel eens 
durven zeggen: ik neem het (tijdschrift N.P.) niet meer’, vertelt één van de 
heemkundigen, ‘maar dan nemen ze het nog, gewoon omwille van het feit dat 
het niets kost.’75 Stopzetting van lidmaatschap impliceert ook het doorknippen 
van een band met een lokale gemeenschap. De regelmatige ontvangst van 
het tijdschrift is daarom belangrijk, zowel voor lezers, wier nieuwsgierigheid 
naar meer wetenswaardigheden over het heem wordt bevredigd, als voor niet-
lezers. Het niet-tijdig verschijnen kan immers steeds de indruk wekken dat ze 
niet langer tot de gemeenschap behoren.

Het hoge aantal leden van buiten het eigenlijke werkgebied van een heem-
kring (of tijdschrift), iets wat in verschillende gesprekken werd aangekaart,76 
is in deze context eveneens relevant. Migratie en de toegenomen mobiliteit 
– traditioneel als een bedreiging voor de heemkunde beschouwd – blijkt in 
de praktijk heel wat positieve effecten te genereren. Hierover zegt één van de 
bevraagde heemkundigen trouwens: ‘Neen, het is voor ons helemaal geen 
bedreiging. Want diegenen die uitwijken die blijven het boekje houden, dat is 
de binding met het dorp.’77 Die ene getuige die eerder al opmerkte geen lid 
te zijn omdat zijn moeder abonnee was, merkte op dat hij een lidmaatschap 
wel zou overwegen als hij niet langer in België zou wonen.78 Voor wie ver 
weg woont is het heemkundig netwerk bij uitstek een mentaal concept (een 
imagined community) en het tijdschrift een soort navelstreng.

De context waarbinnen een periodieke publicatie circuleert, bepaalt dus mee 
de betekenis ervan. Om de rol van een tijdschrift ten volle te kunnen inschat-
ten, is het daarom belangrijk oog te hebben voor die meervoudige en dyna-
mische betekenissen. Meer nog, de mate waarin verschillende betekenissen 
gehecht kunnen worden aan het tijdschrift bepaalt ten dele zelfs de vitaliteit 
ervan. Zo merkte één van de getuigen op dat hij de ondertitel van een tijd-
schrift van een literair genootschap had weggelaten toen hij hoofdredacteur 
werd. Het feit dat in die ondertitel vermeld werd dat het bestemd was voor 
de leden van een specifieke kring, riep bij een bepaald deel van het publiek 
immers weerstand op: ‘Maar wij willen in geen kring zijn. Wij willen geen lid 
worden van een groep. Ik heb dat gewoon weggelaten, dat “leden van de 
kring”.’79 De mogelijkheid tot meervoudige betekenisgeving bleek cruciaal voor 
het overleven van een periodiek. En wat geldt voor het tijdschrift, geldt eigen-
lijk ook voor het heemkundig netwerk an sich.

74  Persoonlijk interview, 11 juni 2013.

75  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

76  Persoonlijk interview, 24 juni 2013; 
Persoonlijk interview, 26 juni 2013; 
Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

77  Persoonlijk interview, 5 juli 2013.

78  Persoonlijk interview, 15 juli 2013.

79  Persoonlijk interview, 21 juni 2013.

Besluit

De heemkundigen die aan het woord kwamen, lieten er geen twijfel over bestaan: heemkunde leeft. Met 
enthousiasme vertelden ze honderduit over hun passie en het belang van heemkunde in hun leven. Van 
het lokaal verleden blijft een onwaarschijnlijke aantrekkingskracht uitgaan. Heemkunde betekent voor velen 
het bestuderen, bewaren, koesteren en doorgeven van lokaal erfgoed. Maar heemkunde is meer dan bezig 
zijn met lokale geschiedenis. Meer zelfs dan alle mogelijke definities die je kan bedenken, zo blijkt na afloop 
van dit artikel. Wie had gehoopt een antwoord te krijgen op de vraag wat heemkunde is, krabt zich na het 
lezen ervan dan ook vermoedelijk in de haren. Als de zoektocht naar de betekenis van heemkunde al iets 
heeft opgeleverd dan is het dat die betekenis in de buitenwereld niet voor het grijpen ligt. Dat mag dan voor 
sommigen misschien onbevredigend zijn, het is geenszins problematisch. Integendeel, wat heemkunde is, ligt 
niet vast en hierin schuilt net haar grootste kracht.

Meer nog dan lokale geschiedenis, bestaat heemkunde niet buiten mensen om. Ze komt tot stand doorheen 
de praktijk en tekent zich af als meervoudig en dynamisch. Ze wordt met andere woorden voortdurend 
gemaakt en veranderd. In dat proces van betekenisgeving spelen mensen, dingen en de bijzondere banden 
die tussen beide bestaan allemaal een rol. Een merkwaardige verbondenheid tussen subject en object die 
bovenal blijkt uit de positie van het tijdschrift. Een periodiek is immers niet enkel de zichtbare band tussen 
alle leden van een heemkundig netwerk, af en toe lijken tijdschrift, kring en leden zelfs samen te vallen. Toch 
hoeft dit niet te betekenen dat de betekenis van een periodiek – en bij uitbreiding die van heemkunde an sich 
– voor elke heemkundige dezelfde is. Meervoudige betekenisgeving is niet alleen een gegeven, het is cruciaal 
voor het overleven van de heemkunde.
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In een periode waarin de maatschappelijke, sociale, culturele en architecturale 
veranderingen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgden onder invloed 
van de eerste industrialiseringsgolf, ging er in meerdere landen in Europa min 
of meer gelijktijdig een belletje rinkelen bij een aantal mensen. Men prees het 
traditionele leven van gewone mensen in pre-industriële enclaves en afgele-
gen gebieden (lees: boeren en vissers), verrichtte onderzoek naar de veron-
derstelde gemeenschappelijke grond van als ‘oorspronkelijk’ beschouwde 
gebruiken en tradities en zag hierin een uitgelezen kans om de verbindende 
onderlaag tussen mensen, hoog en laag, te benadrukken. Een gedeelde identi-
teit die de inwoners van een land of een gebied (lees: een volk) verbond, werd 
als het ware ‘ontdekt’, vermarkt en gepromoot. Niet zozeer de veranderingen 
zelf als wel het feit dat de vernieuwingen de traditionele manier van leven 
vervingen, leidde tot het willen redden van relicten van een als eeuwenoud en 
onveranderd geachte gemeenschappelijke cultuur.3

Lag deze nieuwe blik op het lokale en recente verleden van gewone mensen 
aan de basis van de eerste openluchtmusea en meer in het bijzonder het 
Openluchtmuseum van Bokrijk? En zo ja, hoe gaf deze aandacht het museum 
mee vorm, en welke rol speelt ze vandaag nog? In deze bijdrage ga ik eerst 
in op de motieven die aan de basis lagen van het ontstaan van de eerste 
openluchtmusea, die bij uitbreiding ook geleid hebben tot de oprichting van 
het Openluchtmuseum Bokrijk. Voor wat Bokrijk betreft ga ik vervolgens kort 
in op de persoon van Jozef Weyns en de rol die hij gespeeld heeft in zowel 
de uitbouw van het museum als zijn rol als ‘paus van de heemkunde’.4 Tot slot 
zoom ik in op de museale principes die het Openluchtmuseum aan het begin 
van deze eenentwintigste eeuw hanteert en hoe deze zich verhouden tot 
heemkunde vandaag.

3  De Jong, De dirigenten, 579–580.

4  R. Lenaerts, Hartelijkst van huis tot huis. Brieven 
van Jozef Weyns (1913–1974) (Beerzel 2013) 93: 
‘Tijdens zijn heemkundige activiteiten maakte 
Weyns nieuwe kennissen en vrienden. Zo stond hij 
in het centrum van een breed heemkundig netwerk 
waarin hij veel prestige genoot. Mede door zijn 
enorme kennis, zijn realisaties en zijn functie als 
conservator van Bokrijk, was hij voor velen de 
inspirator en de belichaming van de heemkunde in 
Vlaanderen: de “paus van de heemkunde”.’

Bouwen aan de 
toekomst van het 
verleden
Het Openluchtmuseum Bokrijk

hilde Schoefs

‘Hoe intenser de jacht op vooruitgang, hoe sterker het instinct tot conservering’ schreef André Capiteyn in het 
licht van de Wereldtentoonstelling die in 1913 te Gent werd georganiseerd.1 Tot het einde van de achttiende en 
het begin van de negentiende eeuw besloeg die conserveringsdrang echter allerminst het eigen, lokale verle
den. De Griekse en Romeinse oudheid golden lange tijd als anker en referentiepunt voor wie zijn culturele roots 
wilde bestuderen. Ook toen de plaatselijke cultuur het nieuwe interesse domein werd, wekte niet zozeer het 
toenmalige hic et nunc de interesse maar eerder de Oudgermaanse wortels van dat volkse leven.2

1  A. Capiteyn, Gent in Weelde geboren. Wereld-
tentoonstelling 1913 (Gent 1988) 75, geciteerd in: 
E. Storm en H. Vandevoorde, ‘Bierstuben, cottages 
and art deco: regionalism, nationalism and 
internationalism at the Belgian World Fairs’, 
Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiede-
nis, 90 (2012) 1373-1388. Honderd jaar later bericht 
De Standaard dat een Chinese miljardair 
590 miljoen euro wil investeren in de heropbouw 
van het Crystal Palace in Londen, waar in 1851 de 
Great Exhibition plaatsvond: L. Jansen, ‘Londen stilt 
Chinese investerings honger. Van internationale 
zakencentra tot hedendaagse glazen paleizen’, De 
Standaard, 15 oktober 2013, 27.

2  H. Roodenburg, ‘Ideologie en volkscultuur. 
Het internationale debat’, in: T. Dekker, H. 
Roodenburg en G. Rooijakkers (red.), 
Volkscultuur. Een inleiding in de 
Nederlandse etnologie (Nijmegen 2000) 
78–79; A. de Jong, De dirigenten van de 
herinnering. Musealisering en nationali-
sering van de volkscultuur in Nederland 
1815–1940 (Nijmegen 2001) 577.
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het fenomeen ‘open lucht Museum’

Colourful people of independent vision who, irrespective of personal 
background, developed into outstanding entrepreneurs: thus might 
most of the founders of open air museums be described.5

De eerste keer dat de notie ‘openluchtmuseum’ officieel werd gebruikt, was in 
een Zweeds krantenartikel uit 1892. Een jaar eerder, in oktober 1891, opende 
Artur Hazelius (1833–1901) in Stockholm immers ‘Skansen’, het eerste museum 
in open lucht.6 Het zou nog jaren duren voor de term, niet enkel in Zweden 
maar ook daarbuiten, ingeburgerd zou raken. Toch werd er in de buitenlandse 
pers vrij snel gealludeerd op dit nieuwe type museum met termen als ‘Frei-
luftmuseum’, ‘un musée en plein air’ en ‘open air museum’.7 Het was overigens 
niet voor het eerst dat typische bouwsels, klederdrachten en gebruiken 
van een specifiek land of een bepaalde streek werden bijeen gebracht en 
tentoongesteld. Als voorlopers en trendsetters in het genre gelden de wereld-
tentoonstellingen van Parijs (1867, 1878, 1889, 1900, 1937) en Wenen (1873) 
waar stijlkamers en landenpaviljoenen de typische eigenheid en identiteit 
van een cultuur in de verf zetten. In 1881 vond de volgende bouwsteen in 
het ontstaansproces plaats. In dat jaar startte de toenmalige Noorse koning 
Oscar II met het samenbrengen op zijn landgoed in Bygdøy (Oslo) van een 
aantal gebouwen die de evolutie van de Noorse bouwkunst sinds de middel-
eeuwen illustreerden, een collectie die mettertijd deel zou gaan uit maken van 
het Norsk Folkemuseum.8

Dat de tijdgeest rijp was voor een initiatief als dat van Hazelius, een perma-
nente tentoonstelling in open lucht van de nationale/lokale volkscultuur in al 

5  S. Rentzhog, Open air museums. The 
history and future of a visionary idea 
(Jamtli 2007) 97–98.

Het Freilichtmuseum Ballenberg in Zwitserland was een van de navolgers van het landschapstype. © Hilde Schoefs

6  Zie: www.skansen.se.

7  Rentzhog, Open air museums, 6.

8  Zie: www.norskfolkemuseum.no. 
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zijn geledingen, kunnen we wellicht afleiden uit de stroom van openlucht-
musea die de jaren nadien in het kielzog van het Zweedse prototype de 
poorten openden: Norsk Folkemuseum (Noorwegen, 1894), Frilandsmuseet 
(Denemarken, 1897), Maihaugen (Noorwegen, 1904), Koningsbergen (Oost-
Pruisen, 1909), Den Gamle By (Denemarken, 1914), Nederlands Openlucht-
museum (1918), Cloppenburg (Duitsland, 1936), enzovoort. De hoogdagen 
van dit nieuwe type museum zouden echter nog even op zich laten wachten; 
de meerderheid van de bestaande openluchtmusea werd vanaf de jaren 
1950 tot in de jaren 1970 opgericht.9 De motieven om deze nieuwe museum-
variant te installeren waren niet overal geheel gelijklopend, evenmin de wijze 
waarop ze tot stand kwamen noch de persoonlijkheden van de mensen 
die ze leidden. Dat neemt niet weg dat een gemeenschappelijke deler het 
creëren van eenheid in verscheidenheid lijkt te zijn geweest, het alluderen 
op een gedeelde band binnen een groter, al dan niet nationaal kader.10 Een 
ander gedeeld kenmerk lijkt de uitgesproken wens om een ‘levend’ museum 
te creëren. Daartoe zette bijvoorbeeld Hazelius expliciet in op een mix van 
volks opvoeding en beleving. Hij diensde er daarbij niet voor terug om niet 
louter gebruiken en rituelen te tonen, hij streefde ook actief een revitalisatie 
na van die praktijken waarvan hij het persoonlijk jammer vond dat ze waren 
ver dwenen en die hij een verrijking vond voor de toenmalige Zweedse samen-
leving. Zo werd Skansen op korte tijd the place to be om samen de rituele 
momenten in het jaar te vieren en te markeren.

Van Buksenrake tot Bokrijk
Toen Jozef Weyns (1913–1974) in het voorjaar van 1953 door de toenmalige 
Limburgse gouverneur Louis Roppe (1914–1982) gevraagd werd om de bouw 
en de leiding van een nieuw en nog te openen openluchtmuseum te Bokrijk 
voor zijn rekening te nemen, was dat niet de eerste keer dat het fenomeen 
openluchtmuseum in België ter sprake kwam.11 Het was wel voor het eerst dat 
de plannen ook daadwerkelijk ten uitvoer gebracht werden.

In 1909 al publiceerde de Nederlander Henri Logeman (1862–1936) twee 
opstellen, een in het Nederlands, het ander in het Frans over de kort daarvoor 
opgerichte openluchtmusea in Scandinavië en de voordelen van zo een 
museum type om de ‘waarheid’ over het leven van weleer op het platteland aan 
het licht te brengen.12 Logeman was op dat ogenblik als hoogleraar Engelse en 
Scandinavische filologie verbonden aan de Gentse (Rijks)universiteit en zocht 
naar steun voor zijn ideeën om een openluchtmuseum op te richten. Het is 
interessant om vast te stellen dat hoewel Logeman niet voldoende steun in 
Vlaanderen vond, hij wel min of meer gezien wordt als de directe inspirator 
van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, dat in 1918 van start ging.13 
Datzelfde Nederlands Openluchtmuseum zou jaren later op zijn beurt de vlam 
aan de Belgisch-Limburgse lont aansteken.

Op 2 juli 1945, de Tweede Wereldoorlog is nog maar net afgelopen, spreekt 
gouverneur Verwilghen (1883–1955) zich in zijn rede voor de provincieraad 
onomwonden uit pro de uitbouw van een openluchtmuseum: ‘Bokrijk is een 
heerlijk domein dat ons in de mogelijkheid stelt een beeld weer te geven 
van al wat Limburg op natuurkundig en folkloristisch gebied bezit. Een Open 
Lucht Museum zoals er in Scandinavië en Nederland reeds bestaan zou een 
prachtige aanwinst zijn, die naar onze provincie vele toeristen zou aanlokken. 
We hebben dit plan reeds voor de oorlog vooruit gezet en zouden gelukkig 
zijn het in de toekomst te zien verwezenlijken …’.14 Na enkele horten en stoten 
sinds de aankoop van het perceel Bokrijk in 1938 door de provincie Limburg 
was de kogel in 1952 definitief door de kerk.15 Waar aanvankelijk kunstschilder 

9  Rentzhog, Open air museums, 152.

10  Een aantal openluchtmusea hadden van 
meet af aan een regionale scope, zoals 
bijvoorbeeld het Deense Frilandsmuseet of 
de talrijke Duitse openluchtmusea die tot op 
de dag van vandaag zijn blijven bestaan.

11  Brief van gouverneur Louis Roppe aan Jozef 
Weyns op 23 februari 1953. Bron: Lenaerts, 
Hartelijkst van huis tot huis, 62.

12  H. Logeman, ‘De “Vrye-Luchtmuseums” van 
Scandinavië’, Vragen van den Dag 24 (1909) 1–25; 
H. Logeman, ‘Les Musées en plein-air de la 
Scandinavie’, L’ Art Public (1909) 7–8, 8 blz. + ill. 
buiten tekst, zonder paginering. Daarna publiceerde 
hij ook nog: ‘Openluchtmuseums’, Volkskunde (1918) 
104–143. Bron: http://lib.ugent.be/fulltxt/
MEM01/000/000/091/MEM01–000000091_1960.
pdf (bezocht op 18 september 2013). Hoewel 
Logeman in teksten over de openluchtmuseum-
gedachte in Vlaanderen steevast kort lijkt te worden 
aangehaald, blijkt uit andere bronnen welk een 
bezielde academicus hij was. Op een of andere 
manier lijkt dit gegeven extra te onderstrepen dat de 
tijd begin twintigste eeuw wellicht nog niet rijp was in 
Vlaanderen om deze nieuwe museale presentatie-
vorm ten volle te omarmen. Zie voor een uitgebrei-
dere toelichting bij het gedachtegoed van Logeman 
m.b.t. openluchtmusea: De Jong, De dirigenten, 
285–288, 582.

13  J. Nijsmans, “Bokrijk: het eerste openluchtmuseum 
van ons land”. De oprichting van het openlucht-
museum te Bokrijk (1953–1958) onder leiding van de 
eerste conservator, dr. Jozef Weyns, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling (Leuven 2007); L. Nys, De 
intrede van het publiek. Museumbezoek in België 
1830–1914 (Leuven 2012) 418–421; Rentzhog, Open 
air museums, 92; http://lib.ugent.be/fulltxt/
MEM01/000/000/091/MEM01–000000091_1960.
pdf (bezocht op 18 september 2013).

14  Geciteerd in: P. Leppens, Bokrijk. Van 
kloosterdomein tot openluchtmuseum 
(Wijer 2008) 50.

15  Leppens, Bokrijk, 47–49. Overigens stelt 
Leppens hier ook dat de aankoop van 
Bokrijk door de provincie Limburg voor ca. 
70% vanuit de Belgische staat werd 
gefinancierd. Bovendien zijn er aan deze 
tussenkomst voorwaarden verbonden zoals 
toegankelijkheid voor bezoekers, het 
behoud van het domein in zijn totale 
omvang en de zorg voor herbebossing.
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Charles (Karel) Wellens (1889–1958) het penseel vasthield en verantwoordelijk 
was voor de afbraak en overbrenging van de Engelenhoeve uit Lummen, 
later uit eerbetoon herdoopt tot Wellenshoeve, was het Jozef Weyns die de 
geschiedenis in zou gaan als de eerste conservator (1953–1974) van het Open-
luchtmuseum Bokrijk.16

founding father 
Jozef (Ambroos) Weyns werd in 1913 geboren als de oudste van twee jongens. 
Het niet geheel onbemiddelde gezin Weyns woonde aanvankelijk in een klein 
huis op de steenweg van Heist-op-den-Berg naar Schriek, in de Antwerpse 
Kempen. De liefde voor zijn geboortestreek, waar zijn familie al generaties 
leefde, zou niet enkel zijn persoonlijke, maar ook zijn professionele leven 
kleuren en beïnvloeden. In 1932 studeerde Weyns af aan de Rijksnormaal-
school in Lier als onderwijzer, om zich vervolgens in te schrijven aan het 
Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan de Rijksuniver-
siteit Gent. Hij besloot om te doctoreren om zo zijn kansen op de arbeidsmarkt 
te vergroten en wel onder leiding van promotor Frans Olbrechts (1899–1958). 
Het is pas na afloop van de Tweede Wereldoorlog, in 1946, dat de toen 
33-jarige Jozef Weyns promoveerde tot doctor in de Kunst geschiedenis op 
basis van het proefschrift De plastiek van het Neder-Kongo-Stijlgebied. Uit 
de overzichtspublicatie Achter de traditie blijkt dat Weyns al in dit proefschrift 
alludeerde op een aantal overtuigingen over landelijke architectuur, zij het in 
Neder-Kongo, die ook in zijn latere carrière als conservator van Bokrijk zijn 
denken en doen mee zullen bepalen.17

Opmerkelijk is dat Weyns zelf stelde dat hij dankzij zijn werk voor het Verbond 
voor Heemkunde in Bokrijk terecht was gekomen, aangezien het een brief 
aan gouverneur Roppe vanuit een heemkundige bekommernis was, die de 
bal aan het rollen deed gaan.18 Zijn liefde voor het Kempisch heem en zijn 
heem kundige interesses en activiteiten zouden overigens als een rode draad 
door zijn loopbaan als conservator lopen. Op de Landdag van 1957, die in het 
Openluchtmuseum plaatsvond, enkele maanden voor de officiële opening 
van het museum, werd Jozef Weyns tot nationaal voorzitter van het Verbond 
gekozen. Haast symbolisch, ter onderstreping van de band tussen beide, zou 
om de twee jaar, tot in 1977, deze landdag in het Openlucht museum blijven 

16  Charles Wellens nam al in 1953, na slechts 
enkele maanden samenwerking met Jozef 
Weyns, ontslag uit het Voorlichtingscomité 
van het museum, wegens een onoverbrug-
baar meningsverschil. Slechts vijf jaar later 
overleed hij, kort na de opening van het 
openluchtmuseum, een gebeurtenis die hij 
nog meemaakte. Bron: Nijsmans, Bokrijk, 
43–44.

17  ‘Schets van een leven’, in: Achter de 
traditie. Op zoek naar een levend 
verleden. Leven en werk van Jozef Weyns 
(Antwerpen 2008) 26. 

18  Brief van Jozef Weyns aan gouverneur Louis 
Roppe op 12 februari 1953, geciteerd in: 
Lenaerts, Hartelijkst van huis tot huis, 62.

De opbouw van het Poortgebouw uit Heers in 1957, de grote toegangspoort tot het museum. 

© vzw Het Domein Bokrijk
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plaatsvinden. Op zijn beurt reikt het Verbond – of Heemkunde Vlaanderen, 
zoals de organisatie nu heet – sinds 1984 nog jaarlijks het Jozef Weynsere-
merk uit aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op 
het vlak van de heemkunde.19

Weyns was er desalniettemin niet de man naar om wat netwerking betreft 
in hokjes en vakjes te denken. Zo was hij al sinds 1951 lid van de Antwerpse 
Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Folkloristische Opzoekingen, 
de latere Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. In 1957, 
hetzelfde jaar dat hij voorzitter werd van het Verbond, trad hij daarenboven 
toe tot de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde.20 Ondanks zijn 
grote interesse en voorliefde voor de Vlaamse geschiedenis, het Vlaamse 
heem, de lokale mores en praktijken, had Weyns eveneens een grote interesse 
voor lokale culturen elders ter wereld. Zoals ook zijn studies en aanvankelijke 
beroepskeuze tonen, lag het niet in Weyns’ aard om zich blind te staren op 
het lokale in eigen land. Al vroeg in zijn carrière in Bokrijk knoopte hij contac-
ten aan met de Duitse, Nederlandse en Oostenrijkse museumwereld. Die 
net werking zou er overigens toe leiden dat in 1966 – weeral in Bokrijk – de 
Association of European Open Air Museums het daglicht zou zien.21 Dat is 
een organisatie onder de vleugels van ICOM-UNESCO die tot op vandaag 
een actief netwerk van en voor openluchtmusea in Europa – en daarbuiten – 
probeert te zijn. Deze bloeiende internationale contacten zijn tot op de dag 
van vandaag een belangrijk leidmotief in het museum.

Blauwdruk van een nieuw museum
We kunnen rustig stellen dat het museum in de eerste twee decades van 
zijn bestaan als een spin-off voor heemkunde, het Verbond en het heem-
kundig gedachtegoed fungeerde. Niet enkel in de ‘uitbating’ maar al van bij 
de uitbouw van het museum werkte Weyns zijn interesse in de eigenheid van 
het lokale uit. Weyns stond bovendien niet meer of minder dan een levendig 
museum voor. Daarmee trad hij al dan niet bewust in de voetsporen van een 
illustere voorganger als Hazelius. Meifeesten, volksdansen en vendelzwaaien 
vormden een vast onderdeel van de jaarlijkse programmering.

19  Voor meer informatie over het Jozef Weynseremerk 
en de lijst van laureaten, zie: http://www.
heemkunde-vlaanderen.be/about-2/eremerken/.

Een karakteristiek beeld van de historische gebouwen in Bokrijk: de Graanwatermolen van Lummen. 

Foto: Eddy Daniels. © vzw Het Domein Bokrijk

20  ‘De heemkundige’, in: Achter de traditie, 88.

21  ‘Weyns’ internationale contacten’, in: Achter de 
traditie, 136–137; Rentzhog, Open air museums, 
182. Voor AEOM zie: www.aeom.org.
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Weyns zou het openluchtmuseum uitbouwen volgens een in die na oorlogse 
tijd vernieuwend grondplan, wat dit type van openluchtmusea de naam 
opleverde van ‘dorpsmuseum’ of ook wel ‘landschapsmuseum’. Hij 
be argumenteerde zijn concept in een brief aan Jan Goossenaerts als volgt: 
‘Ik wil vertrekken (en gouv. Roppe is het er mee eens) van de gedachte dat we 
een museum-dorp moeten maken. D.w.z. het element dorpsplein moet in het 
middelpunt staan: de driehoek (“heuvel” enz.), met linde, daaronder de stenen 
als zetel der schepenen, schandpaal, vijver, pomp etc. Dus de oude gehuchts-
kern als kultuurhistorisch document en “museumstuk” weder samengesteld. 
In geen enkel ander openluchtmuseum ter wereld (bij mijn weten) bestaat 
dat’.22 Sten Rentzhog, voormalig directeur van het Zweedse openluchtmuseum 
Jamtli, stelt in zijn standaardwerk over openluchtmusea dat het ‘nieuwe’ 
model zijns inziens net in Bokrijk niet overtuigend uitgewerkt is. Het is in feite 
een ironische speling van het lot dat dit prototype van een ‘dorpsmuseum’, dat 
zich als een betere, originelere opvolger van het ‘parkmuseumtype’ poneerde, 
net door het reeds aanwezige park in Bokrijk in zijn ambities gefnuikt werd, 
is zijn argumentatie.23 Het realisme van een Kempens dorp – om een van de 
museum delen (Kempen, Haspengouw, Vlaanders en Oude Stad/De sixties) 
als voorbeeld te nemen – werd tenietgedaan door de typische parkvegetatie 
en de brede lanen die in niets deden denken aan een heidelandschap. Het 
was meer dankzij Weyns zijn vermogen als inspirator in woord en schrift dat 
dit nieuwe museumtype navolging zou kennen. Om het met de woorden van 
Rentzhog te zeggen: ‘Bokrijk started a new school of thought.’24 Tot de navol-
gers van het dorpsmuseumtype gelden onder andere de openluchtmusea 
van Kommeren (°1961, Duitsland), Detmold (°1971, Duitsland) en Ballenberg 
(°1978, Zwitserland). Rentzhog eindigt zijn passage over Bokrijk echter met 
de conclusie dat het een buitengewoon sfeervol museum is, waar intelligent 
gebruik is gemaakt van de beschikbare ruimte om als levende en levendige 
dorpen aanvoelende kernen te creëren. Over de Oude Stad is hij echter minder 
te spreken.25 Net als Weyns zag hij de link tussen de sfeervolle bos omgeving 
en de historische stadsgebouwen niet meteen logisch in elkaar passen.

Van Aalter tot Zwijndrecht
Weyns was al vroeg in zijn carrière begeesterd door de architectuur, de 
materiële cultuur, de rites en gebruiken op het platteland in Vlaanderen. Een 
voorliefde die zich aanvankelijk centreerde rond zijn geliefde Kempen, maar 
die allengs uitdijde naar de rest van Vlaanderen. Zowel vanuit deze persoon-
lijke voorliefde als vanuit het streven vast te willen leggen wat bedreigd was, 
werd hij gedreven met pen en papier en hoe langer hoe meer ook op beeld 
te registreren wat er nog restte aan relicten van volksleven. Daarnaast was 
hij een netwerker avant-la-lettre,26 met een breed vertakt en actief netwerk 
van respondenten die hem niet enkel schreven over bijzondere gebruiken of 
gebeurtenissen, maar die hem en het museum eveneens voorzagen van foto’s 
van landelijke gebouwen die dienden te wijken in naam der vooruitgang. Dat 
resulteerde over de jaren heen in een rijke fotocollectie van niet minder dan 
121.346 foto’s op steekkaart.27 Ongeveer een derde daarvan bestaat uit foto’s 
die op locatie werden genomen, in gemeentes en gehuchten over heel Vlaan-
deren. Foto’s die alfabetisch, zowel op onderwerp (bijvoorbeeld schuur) als op 
gemeente (bijvoorbeeld Mol) gearchiveerd werden.28

Weyns was overigens niet de enige conservator van een openluchtmuseum 
met heem- en volkskundige interesses. De wens om typische voorbeelden 
van landelijke architectuur en de bijbehorende materiële relicten te redden, 
de overtuiging dat jong en oud, en bij voorkeur schoolkinderen en jonge 
gezinnen, hierin ondergedompeld dienen te worden om de voeling met het 

22  Brief van Jozef Weyns aan Jan Goossenaerts op 
21 april 1953, geciteerd in: Lenaerts, Hartelijkst 
van huis tot huis, 63.

23  Rentzhog, Open air museums, 155–157, 180.

24  Idem, 155.

25  Idem, 209.

26  Zo sprak ik eind augustus 2013 met Richard 
Harris, directeur op rust van het Weald and 
Downland Open Air Museum (www.
wealddown.co.uk) in Groot-Brittannië, die als 
beginneling in het museumvak voorjaar 
1974 Bokrijk aandeed. Hij maakte er kennis 
met een toen al zieke maar desalniettemin 
zeer hartelijke Jozef Weyns, die hem het 
gevoel gaf dat hij steeds welkom was en dat 
vragen vrij stond. 

27  Deze foto’s zijn het verzamelde werk van 
meerdere fotografen. In de eerste plaats Jozef 
Weyns, zijn adjunct-conservator Frans Van 
Winkel en zijn opvolger, conservator Marc 
Laenen. Daarnaast werden vele foto’s ingezon-
den door lokale respondenten of contacten van 
lokale respondenten. Tot slot, is een groot deel 
van de fototheek het werk van fotografen, zoals 
Alex Lambrechts, die sinds begin jaren 1970 als 
fotograaf in dienst was van het Domein Bokrijk.

28  Het alfabetisch register op gemeentes 
begint daadwerkelijk met Aalter en eindigt 
met Zwijndrecht. Anno 2013 werkt het 
museum achter de schermen aan de 
digitalisering van deze verzameling foto’s 
met de hulp van stagiairs van de BuSO-
KidspASSer school uit de buurt. 
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‘oorspronkelijke’ leven niet te verliezen, net als een focus op het belang van 
het geheel van de lokale cultuur inclusief fauna en flora, ambachten, tradities, 
rituelen en feesten lijkt als een rode draad te lopen doorheen de profielen 
van de eerste generatie founding fathers, conservatoren en directeuren van 
openluchtmusea. Toch waren er ook de nodige verschillen. Zo spoorde de 
situatie bij onze Arnhemse noorderburen niet helemaal met de situatie in 
Belgisch Limburg. Jan Vaessen, oud-directeur van het Nederlands Openlucht-
museum, geeft in zijn vlot leesbare literaire testament een helder zicht op de 
omstandigheden waarin de Nederlandse evenknie werd opgericht. Er waren 
‘drie stromingen betrokken bij de oprichting van het Openluchtmuseum: de 
romantische, de wetenschappelijke en de nationalistische. […] August van 
Ervens Dorens, die als directeur bijna 28 jaar lang de eerstverantwoordelijke 
was voor de opbouw van het museum en die daarmee een belangrijk (sic) 
stempel drukte op de latere ontwikkeling […] heeft er […] voor gewaakt dat het 
museum geen pretpark, en al evenmin een instituut voor volkse propaganda 
werd. Hij legde de grondslag voor het Openluchtmuseum als een respec-
tabel en wetenschappelijk gefundeerd instituut, dat zich echter tegelijker tijd 
consequent richtte op een breed publiek.’29 Het Openlucht museum in Arnhem 
had, hoewel bijna een halve eeuw eerder opgericht dan in Bokrijk, van meet 
af aan het doel én een wetenschappelijk instituut te zijn én een belevingsvol 
museum voor een breed publiek. Hoewel Weyns op zijn manier een visionaire 
conservator is gebleken die gedurende de eenentwintig jaar dat hij in Bokrijk 
werkte, een bewonderenswaardige productiviteit ont wikkelde, legde hij in zijn 
realisaties eerder de nadruk op de beleving dan wel op de wetenschappelijke 
onderbouw.30

Pascal Gielen stelt in zijn publicatie De onbereikbare binnenkant van het 
verleden de omgang van Weyns – en bij uitbreiding van het museum - met het 
cultureel erfgoed van vroeger en nu scherp: De ‘weynsiaanse opvatting van 
volkscultuur die het beeld van het Openluchtmuseum Bokrijk wel nog gedeel-
telijk bepaalt […] wordt niet alleen getekend door […] Vlaams nationalisme, ook 
wel essentialisme, maar tegelijk door een onderliggend gevoel van onherstel-
baar verlies (door industrialisering, maar ook door diaspora gemeenschappen 
die ze op gang brengt).’31 In 2000 omschreef Herman Roodenburg een 
dergelijke attitude treffend als volgt: ‘Achter de reddingsgedachte zien we 
[…] de romantische identificatie tussen onszelf en een als zuiver en natuurlijk 
opgevatte cultuur, een authenticiteit die ook in onszelf verloren dreigt te gaan. 
De onderzoeker, die als een van de laatsten deze ongerepte wereld gekend 
heeft en haar voor het nageslacht heeft vastgelegd, wordt zo een morele en 
[…] zelfs een nationale held’.32 Uit zijn niet geringe nalatenschap aan persoon-
lijke brieven en publicaties is dat het beeld van zichzelf dat Weyns misschien 
nog het meest heeft nagestreefd en gecultiveerd.

de eerste breuklijnen
Weyns zijn gedachtegoed vloeide voort vanuit een innige liefde voor het eigen 
heem, de Kempen, en heeft zich van daaruit concentrisch uitgekristalliseerd 
naar de rest van Vlaanderen, met een focus op het platteland. Hij werd daarbij 
gedreven door een liefde voor het verleden en de ultieme reddingsgedachte. 
Het is daar dat de wegen tussen deze founding father en het Bokrijk van 
vandaag uiteen lopen. ‘De tegenbewegingen, waarvan Weyns een prota-
gonist was en die complexe associaties als “authenticiteit” en “ambachtelijk 
vak manschap” hoog in het vaandel voerden, zijn nu zélf voorwerp van onder-
zoek geworden.’33

29  J. Vaessen, Ervaring delen. Verhalen en 
beelden bij honderd jaar Nederlands 
Openluchtmuseum 1912–2012 (Arnhem 
2012) 14–15.

30  Over het wetenschappelijk bedrijf te Bokrijk 
en het denken en handelen van Weyns 
hieromtrent, zie onder andere: Nijsmans, 
Bokrijk, 58–63; Lenaerts, Hartelijkst van 
huis tot huis, 79–83.

31  P. Gielen, De onbereikbare binnenkant van 
het verleden. Over de enscenering van 
het culturele erfgoed (Leuven 2007) 54.

32  Roodenburg, ‘Ideologie en volkscultuur’, 82.

33  M. Jacobs, ‘Een doe-het-zelver in 
volkscultuur, met een leitmotiv’, in: Achter 
de traditie, 162.
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Vanaf het midden van de jaren 1970 sloeg de aandacht voor een oorspronke-
lijk en stabiel verleden om in een sterkere gerichtheid op verandering en 
veranderingsprocessen. Koploper in die nieuwe visie waren volkskundige 
academici, aanvankelijk in Duitsland en vervolgens ook in Nederland, die de 
discipline van binnenuit hervormden.34 Ook in Vlaanderen keerde het tij, in 
Bokrijk niet in het minst door de aanstelling van een nieuwe conservator. Marc 
Laenen, die nog met Jozef Weyns samenwerkte en hem na zijn plotse over-
lijden opvolgde, zou tijdens zijn ambtstermijn (1974–1992) onder andere inves-
teren in de wetenschappelijke toepassing van bouwhistorische tech nieken, de 
zorg voor het reeds opgebouwde patrimonium en het verzamelen van die 
gebouwen en objecten die de collectie aanvulden. Maar ook de culturele 
draagkracht van de historische museumgebouwen was een aspect waar de 
openluchtmusea die de eerste groeipijnen ontgroeid waren, stilaan rekening 
mee zouden houden. Begin jaren 1990 volgde Annick Boesmans op haar beurt 
Laenen op als conservator. Onder haar leiding (1992–2009) zette het museum 
in op een zowel historisch als museaal onderbouwde beleving voor een breed 
publiek.35 Het was haar streven om de museale tijdslijn op te trekken, naar het 
voorbeeld van andere, toonaangevende Europese openluchtmusea. In 
diezelfde periode, meerbepaald in 1996, werd het museum in zijn geheel 
erkend als beschermd monument. Sinds 1999 geldt Bokrijk bovendien als een 

34  De Jong, De dirigenten, 594 e.v.; T. Dekker, 
‘Ideologie en volkscultuur: een geschiedenis 
van de Nederlandse volkskunde’, in: Dekker, 
Roodenburg en Rooijakkers, Volkscultuur, 
13–65; S. Elpers, ‘Tussen twijfel en 
vastberadenheid. Een bespiegeling over het 
veelnamenvak volkskunde vanuit Duits/
Nederlands perspectief’, Volkskunde, 
113:2 (2012), 176–183.

Zien, horen, proeven, ruiken, voelen. Een bezoek aan Bokrijk richt zich tot alle zintuigen. Ambachten zien demonstreren, honderduit vragen stellen en bij 
voorkeur daarna ook zelf aan de slag gaan is een van de succesformules van het museum.  
Foto: Tom Palmaers. © vzw Het Domein Bokrijk

35  Zie o.a.: Leppens, Bokrijk, 53.
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van de landelijk erkende musea in Vlaanderen. Al die tijd bleef de Oude Stad 
deels als zorgenkind, deels als trekpleister fungeren. Een definitieve invulling 
van dit al van bij aanvang gecontesteerde museumdeel zou zich pas aan het 
begin van de eenentwintigste eeuw stellen. In 2009 werd er immers Hangar 
58 geopend, dat toelaat om grote en/of meerdere groepen te ontvangen, al 
dan niet in combinatie met een bezoek aan het museum.

Ontegensprekelijk zijn de verdiensten van beiden, zowel Laenen als Boes-
mans, en van het team mensen met wie ze samenwerkten, omvangrijker, 
complexer en meer gedifferentieerd dan hier in het bestel van enkele regels 
kan worden meegegeven.

het museum als geheugenmachine 
Inmiddels is het museum in 2013 toe aan zijn vijfenvijftigste lente. Om en bij 
de 300.000 bezoekers, waaronder ongeveer 45.000 kinderen en jongeren 
in schoolverband bezoeken het Openluchtmuseum jaarlijks. Het is dankzij 
deze bezoekers dat het museum in 2010 de PublieksPrijs en de Prijs van 
de Kinderjury in het kader van de Museumprijzen 2010 in ontvangst mocht 
nemen. Het Openluchtmuseum ontving in 2010 uit handen van VlaS eveneens 
de ‘Orde van Verdienste’ voor de jarenlange inzet op het vlak van de promotie 
van traditionele sporten.36 Om en bij de 115 historische gebouwen en circa 
40.000 voorwerpen vormen de fysieke collectie van het museum. Omdat de 
oudste collectiestukken dateren vanaf circa 1500 (bv. Hooghuys van Tessen-
derlo (1496)), is dit in de loop der jaren als beginpunt voor het collectiebeleid 
gaan fungeren. In 2010 verlegde het museum op het vlak van verwerven het 
accent van landbouwalaam naar ‘voorwerpen gerelateerd aan de cultuur 
van het dagelijks leven op het platteland’. Het verzamelbeleid werd daar-
naast uitgebreid naar aanleiding van de opstart van het project over de jaren 
1960 (1958-‘73). Van bij de aanvang van de afgelopen beleidsperiode werd 
overigens een nieuw geklimatiseerd en pest-controlled depot, voorzien van 
een thermokamer, in gebruik genomen. Intussen is de verhuisoperatie achter 
de rug, werd het oorspronkelijke depot gesaneerd en opnieuw in gebruik 
genomen voor de minst kwetsbare collectiestukken.

Omwille van zijn behoudsgezinde ontstaansreflex – lees: het ‘redden’ van 
‘typische’ voorbeelden van de landelijke architectuur van weleer die dienden te 
wijken voor nieuwe projecten in een tijd dat monumentenzorg in situ nog niet 
aan de orde was – draagt het museum in het collectieve geheugen de naam 
van een plek waar de tijd stille bleef staan.37 Gelukkig is niets minder waar. Het 
Openluchtmuseum vindt het erg belangrijk om ondanks het vaste kader van 
de historische huizen bezoekers herkenbare aanknopingspunten aan te bieden 
tussen verleden en heden. Zo willen we een zinvolle bijdrage leveren aan hoe 
wij mensen onze wereld vormgeven: hier, nu en in de toekomst. Vanuit die 
zienswijze ging in 2009 het project rond ‘het optrekken van de tijdslijn’ van 
start op basis van acht thema’s uit de cultuur van het dagelijkse leven, met als 
locatie het gelijkvloers van vijf huizen van het Antwerpse stadsgedeelte in de 
Oude Stad. De rode draad daartussen is de snelheid van de veranderingen 
en de daaraan gekoppelde toename van de welvaart tussen 1958 en 1973. 
Verschillende werkgroepen van externen onderbouwden de visie op en de 
uitwerking van deze nieuwe piste binnen het museum, dat in 2012 als een 
nieuw museumdeel binnen de Oude Stad opende onder de naam ‘De sixties’.

Waar Jozef Weyns zijn aandacht voornamelijk de materiële volkscultuur 
besloeg, zet het Openluchtmuseum sinds enkele jaren actief en bewust in op 
een integrale en geïntegreerde erfgoedwerking.38 Daarbij focust het museum 

36  Alles ging van start in 1979 met een 
tentoonstelling over volkssporten en 
kinderspelen in Vlaanderen. Intussen 
beschikt het museum over een druk 
gebruikte volkssportinfrastructuur en 
volkssportroutes, voor zowel individuele als 
groepsbezoekers. VlaS staat voor Vlaamse 
Traditionele Sporten vzw (www.vlas.be). 

37  Ook al was het groeperen van huizen per 
regio in een dorps- of stadssetting een 
vernieuwend gegeven binnen de wereld van 
de openluchtmusea, dat model zou staan 
voor anderen, zoals eerder beschreven.

38  Weyns zijn interesse voor landelijke 
architectuur en materiële volkscultuur hing 
echter tegelijkertijd samen met een 
belangstelling voor oude technieken, 
terminologie en het leven in en met het 
tastbare erfgoed. Bron: ‘De heemkundige’, 
in: Achter de traditie 74. 
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niet enkel meer op het onroerend, roerend, natuurlijk en levend erfgoed, maar 
behoort ook het immaterieel cultureel erfgoed tot het hart van de werking. Een 
opsteker in dit licht was alvast de officiële accreditatie van het museum door 
UNESCO als expertisecentrum voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE) binnen 
de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed 
(2003). Dit ICE liep de afgelopen beleidsperiode bovendien als een rode draad 
doorheen de museumwerking, een elan waar we willen blijven op inzetten 
zoals het eyeopenertraject ‘Schatten van*in Mensen’.39 Naast de tentoonstelling 
organiseerde het museum een internationaal colloquium over het gegeven. 
In 2010 en 2011 organiseerde het museum bovendien een eerste ‘Passie 
& Traditie’-festival in het teken van ICE; een praktijk die we in 2013 op zes 
zomerzondagen hernamen onder de titel ‘Bokrijkdagen’. Een ander voorbeeld 
is het interne traject ‘Leren van weleer’ waarbij de overdracht van kennis en 
vaardigheden van leermeesters naar leerlingen binnen de technische ploeg van 
het museum werd opgestart en gedocumenteerd. Niet enkel het werken met 
grondstoffen en technieken, maar ook de immateriële kennisoverdracht tussen 
beide partijen werd daarbij maximaal nagestreefd. Richtinggevend in heel de 
ICE-werking was en is de flankerende visienota van minister Schauvliege.40

Hoewel het museum al van bij de oprichting de lokale, landelijke collectie-
focus combineerde met een internationale scope op het vlak van kennisuit-
wisseling en samenwerking, intensifieerde de samenwerking met partners in 
Europa en daarbuiten nog sinds 2004. De Association of European Open Air 
Museums (AEOM) telt intussen meer dan 100 leden van over heel de wereld. 
Om de twee jaar nodigt een gastland de leden uit voor een internationaal 

39  De fototentoonstelling ‘Schatten van*in 
Mensen’ reisde in 2010-‘11 een half jaar lang 
door Vlaanderen, van Bokrijk over Aalst, 
Leuven, Brugge tot Dendermonde.

40  ‘Een beleid voor immaterieel cultureel 
erfgoed in Vlaanderen. Visienota Vlaams 
minister voor Cultuur, Joke Schauvliege’, in: 
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 
3 (2010) 4, 4–29.

Jozef Weyns in 1965 voor de poort van de schuur van de Berghoeve in Oorderen, kort voor deze 
overgebracht zou worden naar het museum. © vzw Het Domein Bokrijk

Een van de troeven van ‘De sixties’ is dat het jong en oud onderdompelt in een nog steeds herkenbaar verleden en zo de nodige herinneringen en 
verhalen losweekt. Foto: Joris Bulckens. © vzw Het Domein Bokrijk
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niet enkel meer op het onroerend, roerend, natuurlijk en levend erfgoed, maar 
behoort ook het immaterieel cultureel erfgoed tot het hart van de werking. Een 
opsteker in dit licht was alvast de officiële accreditatie van het museum door 
UNESCO als expertisecentrum voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE) binnen 
de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed 
(2003). Dit ICE liep de afgelopen beleidsperiode bovendien als een rode draad 
doorheen de museumwerking, een elan waar we willen blijven op inzetten 
zoals het eyeopenertraject ‘Schatten van*in Mensen’.39 Naast de tentoonstelling 
organiseerde het museum een internationaal colloquium over het gegeven. 
In 2010 en 2011 organiseerde het museum bovendien een eerste ‘Passie 
& Traditie’-festival in het teken van ICE; een praktijk die we in 2013 op zes 
zomerzondagen hernamen onder de titel ‘Bokrijkdagen’. Een ander voorbeeld 
is het interne traject ‘Leren van weleer’ waarbij de overdracht van kennis en 
vaardigheden van leermeesters naar leerlingen binnen de technische ploeg van 
het museum werd opgestart en gedocumenteerd. Niet enkel het werken met 
grondstoffen en technieken, maar ook de immateriële kennisoverdracht tussen 
beide partijen werd daarbij maximaal nagestreefd. Richtinggevend in heel de 
ICE-werking was en is de flankerende visienota van minister Schauvliege.40

Hoewel het museum al van bij de oprichting de lokale, landelijke collectie-
focus combineerde met een internationale scope op het vlak van kennisuit-
wisseling en samenwerking, intensifieerde de samenwerking met partners in 
Europa en daarbuiten nog sinds 2004. De Association of European Open Air 
Museums (AEOM) telt intussen meer dan 100 leden van over heel de wereld. 
Om de twee jaar nodigt een gastland de leden uit voor een internationaal 

39  De fototentoonstelling ‘Schatten van*in 
Mensen’ reisde in 2010-‘11 een half jaar lang 
door Vlaanderen, van Bokrijk over Aalst, 
Leuven, Brugge tot Dendermonde.

40  ‘Een beleid voor immaterieel cultureel 
erfgoed in Vlaanderen. Visienota Vlaams 
minister voor Cultuur, Joke Schauvliege’, in: 
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 
3 (2010) 4, 4–29.

Jozef Weyns in 1965 voor de poort van de schuur van de Berghoeve in Oorderen, kort voor deze 
overgebracht zou worden naar het museum. © vzw Het Domein Bokrijk

colloquium. In 2007 was het de beurt aan de openluchtmusea van Bokrijk, 
Arnhem en Enkhuizen om gezamenlijk dit inhoudelijke treffen te organiseren. 
Daarnaast participeert het museum in de educatieve spin-off LLOAM dat als 
hoofddoelstelling heeft de kwaliteit van de educatieve initiatieven in open-
luchtmusea te verbeteren door uitwisseling van expertise en training tussen, 
voor en door museummedewerkers. In februari 2012 diende het museum een 
aanvraag in bij EPOS vzw binnen het Europese subsidieprogramma Grundtvig 
voor een leerpartnerschap rond levenslang leren voor volwassenen, samen 
met vijf andere Europese openluchtmusea.41 In juni 2012 ontvingen we de 
goedkeuring van deze aanvraag en de bijbehorende subsidie. De Grundtvig 
partnershipaanvraag gebeurde binnen het Lifelong Learning Programme 
tussen Stiftelsen Jamtli (Zweden), Beamish Museum Ltd (Groot-Brittannië), 
Den Gamle By (Denemarken), the Hungarian Open Air Museum (Hongarije), 
Maihaugen (Noorwegen) en het Openluchtmuseum Bokrijk (vzw Het Domein 
Bokrijk). Vanuit Bokrijk zetten we binnen dit project (en in het museum) in 
op levenslang leren gekoppeld aan herinneringen en communities, zoals bij 
uitstek bij het project ‘Schuur uit Oorderen’. Een tweede element waar het 
museum trekkende partij is, is op het vlak van intergenerationeel leren, onder 
andere gekoppeld aan ‘De sixties’. Dit zal een ruimere groep bezoekers in de 
toekomst toelaten om aan kinderen en kleinkinderen persoonlijke verhalen en 
geschiedenissen over te dragen gerelateerd aan de periode 1958-’73, maar 
ook om inhoudelijke linken te maken tussen toen en nu.

Het is onze wens om in de toekomst project per project te kunnen inzet-
ten op de oorspronkelijke geheugenplaats, de lieu de mémoire, waarin een 
historisch gebouw uit het museum oorspronkelijk ingebed was. De plek in 
kwestie heeft daarbij wel grosso modo dezelfde breedte- en lengtegraad 
behouden, maar verder is er weinig hetzelfde gebleven sindsdien. Intussen 
hebben deze gebouwen een tweede leven verworven en is ook hun plaats 
in het museum tot een nieuwe geheugenplek verworden. Een eerste project 
in die zin is het in 2013 geopende ‘De Schuur uit Oorderen’.42 Bij de realisatie 
hiervan werkten we nauw samen met de oorspronkelijke lokale gemeenschap. 
‘Oorspronkelijk’ omdat Oorderen in 1965 werd ontruimd en afgebroken om 
plaats te maken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De inwoners 
trokken noodgedwongen naar tal van plaatsen in de nabije omtrek, maar ook 

41  Dit project werd uitgevoerd met de steun 
van de Europese Commissie via de 
GRUNDTVIG-actie van het Europese ‘Een 
Leven Lang Leren Programma’.

42  S. Clerix en J. Paesen,’Oorderse Berghoeve-
schuur gerestaureerd’, Polderheem 
47:3 (2012), 8–12; H. Schoefs, ‘The barn from 
Oorderen. A brave new World revisited’, in: 
Open air museums. From another perspec-
tive (Sirogojno 2013) 100–123 ; J. Paesen, ‘De 
geschiedenis van de Berghoeve in Oorderen en 
zijn museale invulling in het Openluchtmuseum 
Bokrijk’, in: Poldergrond. Bijdragen tot de 
geschiedenis van de Antwerpse Noorderpol-
ders (Antwerpen 2013) 155–175; S. Clerix, 
‘Schapen, karren of containers?’, faro. 
tijdschrift over cultureel erfgoed 6:3 (2013), 
52–55.



78

jaargang 3, nr. 3 | 2013

Niet van gisteren. Heemkunde in theorie en praktijk

Tijd-Schrift

verder weg, naar Canada bijvoorbeeld. De sleutel tot contacten met deze 
verspreide gemeenschap, maar ook de toegang tot heel wat informatie waren 
enkele lokale sleutelspelers en culturele organisaties. Meer concreet werkten 
we binnen dit project samen met het Poldermuseum Lillo-Fort, de Koninklijke 
Heemkundige kring van de Antwerpse Polders, het documentatiecentrum 
Antwerpse Noorderpolders, de Fondatie Terninck, Cinematek, het Stadsarchief 
Antwerpen, en het Rijksarchief Antwerpen. Met die spannende mix tussen oud 
en nieuw (bijvoorbeeld ook de nieuwe bewoners van een wijk of dorp rekenen 
we tot de cultureel-erfgoedgemeenschap) willen we voortaan intensiever aan 
de slag gaan in het museum.

Levenslang (onze bezoekers) en levensbreed (onze eigen medewerkers) leren 
vormen de ruggengraat, het kloppende hart van het museum. De kracht van 
verwondering, van het zien doen en zelf proberen, van het al doende leren, 
van het met een nieuwe blik kijken naar, is wat ons drijft. Een mantra dat doet 
terugdenken aan de heemkundige pioniersperiode. We doen aan onderzoek 
en delen dat met onze bezoekers via presentaties, tentoonstellingen, rond-
leidingen, workshops, inleefprogramma’s, … We zijn er stellig van overtuigd 
dat Bokrijk de potentie heeft om mensen oprecht te raken en te verwonderen 
over hoe mensen vroeger in Vlaanderen, hier en nu en morgen en/of elders 
hun leven vorm hebben gegeven en dat nog doen, ongeacht hun geslacht, 
herkomst, leeftijd, sociale mobiliteit, scholingsgraad, … En om, al is het maar 
een beetje, het vizier open te trekken.

Tot slot
In de preambule van de Conventie van Faro, een van de belangrijkste 
teksten over de omgang met cultureel erfgoed, wordt er expliciet gewezen 
op en gepleit voor de nood(zaak) om zoveel mogelijk mensen binnen een 

In 2012 opende ‘De sixties’ in een deel van de Oude Stad, een waardige herbestemming. Foto: Luc Daelemans.  © vzw Het Domein Bokrijk
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samenleving te betrekken in het proces van bepalen wat erfgoed is en 
hoe ermee om te gaan.43 Eenzelfde geluid is te horen bij Rodney Harrison. 
Hij pleit in zijn kritische analyse van het huidige erfgoedbestel voor het 
instellen van hybride erfgoedfora, waar zowel experten, gewone burgers 
als politici aan kunnen deelnemen. Het doel moet zijn om, over allerlei 
domeinen, vakjes en hokjes heen, meerdere stemmen te laten participeren 
aan het publieke erfgoeddebat: ‘Hybride fora hebben de potentie om zich 
te richten op een breed gamma aan technische, politieke, omgevings- en 
sociale kwesties, en tegelijk een opening te creëren voor het denken 
over de relatie tussen deze verschillende domeinen. Deze hybride fora 
verschaffen een context voor de coproductie van nieuwe kennis en nieuwe 
manieren van kijken, denken en handelen in de wereld. Het hybride forum 
verleent een nieuwe set van instrumenten voor beslissingen over erfgoed, 
gebaseerd op een model van erfgoed als inherent dialogisch, wat belang-
rijke implicaties heeft voor de toekomst van datzelfde erfgoed als meer 
open, divers, inclusief representatief en creatief.’ 44

En daarmee is de cirkel rond. Noch geïsoleerde erfgoedbeoefening, noch 
cultureel-erfgoedorganisaties die enkel de interne blik, het eigen grote 
gelijk volgen zijn vandaag een vanzelfsprekendheid. De moraal van het 
verhaal: een museum als Bokrijk net zozeer als een lokale erfgoedorgani-
satie moet zichzelf durven heruitvinden, telkens opnieuw, weliswaar met 
kennis van en respect voor het verleden, maar zonder nodeloos vast te 
houden aan wat was omwille van een blindelings vertrouwen in noties als 
verleden, traditie, erfenis, … Een caleidoscoop van blikken en stemmen in 
het denken en het debat daarover, zowel van professionals als leken, zowel 
lokaal als boven lokaal kunnen daarbij bouwstenen aandragen om het 
erfgoeddiscours van de toekomst te helpen vertellen.

43  Zie de niet-officiële vertaling van M. Jacobs: 
‘De kader-conventie van de Raad van 
Europa over de waarde van cultureel 
erfgoed voor de samenleving’ (Faro, 
27 oktober 2005), http://www.faronet.
be/e-documenten/de-kader-conventie-
van-de-raad-van-europa-over-de-waarde-
van-cultureel-erfgoed-voor-de-. 

44  Vrij vertaald uit: R. Harrison, Heritage: 
Critical approaches (New York/Londen 
2012) 230–231.
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John Lenaerts: gepassioneerd onderzoeker naar verhalen voor taalkundig en historisch onderzoek. Hij werd 

geportretteerd als gepassioneerd zoeker tijdens de in Vlaanderen rondreizende (en nog steeds voor uitleen 

beschikbare) tentoonstelling ‘schatten van mensen’ in 2010. Living human treasures, schatten van mensen, 

enzovoort, nog meer key concepts. De kracht van woorden is belangrijk om ook bij ‘gewone mensen’ de 

bijzondere waarde en passie te ontdekken. (foto FARO/Alan Govenar)
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Sleutelwoorden 
voor heemkunde: 
een eigenzinnige 
keuze
Marc Jacobs

Waarom zou je de kans laten liggen om je een schat toe te eigenen en daardoor sterker te worden? Ik heb het 
over een rijkere woordenschat en heel in het bijzonder over een juwelenkistje vol sleutelwoorden. Een nieuwe 
sleutelbos kan helpen om de heemkundige beweging en praktijk te versterken, te actualiseren, te legitimeren, te 
prikkelen of te inspireren.

Het op een eigenzinnige wijze selecteren en samen voorstellen van een aantal sleutelconcepten of keywords is 
een beproefde formule. Zo publiceerde Raymond Williams in 1976 een beroemd geworden boek over sleutel
woorden voor cultuurwetenschappen.1 Tegelijkertijd is het een kans om met die woorden verbonden methodes, 
auteurs en aandachtspunten te introduceren. Voor diverse wetenschappelijke disciplines en onderzoeks
velden werden dergelijke selecties van sleutelwoorden gepubliceerd. Zo is in de etnologie (folklore studies of 
volkskunde) het boek Eight Words for the Study of Expressive Culture, onder redactie van Burt Feintuch, een 
standaardwerk geworden. Diverse van die woorden (en vooral de bijbehorende essays) zoals ‘groep’, ‘identiteit’ 
of ‘context’ zijn ook voor heemkunde bijzonder relevant. Achter elk van die (titels van) hoofdstukken gaat een 
waterval aan andere relevante woorden en verwijzingen schuil.2 

1  R. Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture 
and Society (Fontana 1976).

2  Die woorden zijn: art, context, genre, group, 
identity, performance, text, tradition: B. Feintuch 
(red.), Eight Words for the Study of Expressive 
Culture (Urbana/Chicago 2003).

Woorden kunnen binnengehaald worden als positieve paarden van 
Troje, als uitnodigingen om datgene wat men onderzoekt met een ander 
perspectief te bekijken, om nieuwe inzichten te bereiken en daarvoor de 
woorden, methoden, modellen en andere middelen te mobiliseren die 
nodig zijn. Men kan interessante woorden identificeren om die over te 
nemen of te adopteren, eventueel om de eigen doeleinden te verfijnen of 
te adapteren. Enerzijds kan het helpen de heemkundige praktijk interes-
santer, sterker, dieper of boeiender te maken. Een van de beoogde effecten 
is dat onderzoekers meer uit bronnen of artikels kunnen halen door een 
verhoogde aandacht (vandaar: ‘attenterende’) of scherpere en/of bredere 
blik. Anderzijds kunnen woorden en, breder, vertogen worden ontdekt, die 
toelaten datgene waarmee men bezig is, in casu heemkunde, in een nieuw 
en positiever licht te laten baden, het aan beleidsmakers en journalisten 
beter, wervender en meer uitnodigend uit te leggen, meer passend respect 
te vragen en het potentieel en het belang ervan beter te doen inschatten. 
Soms gaan de twee soorten operaties waarvoor ik aandacht vraag samen.
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de kracht van vertogen en verbreding: omtrent ‘cultureel erfgoed’
Het concept ‘cultureel erfgoed’ werd in de eenentwintigste eeuw door de 
Vlaamse overheid geïntroduceerd en gepropageerd. Het hing samen met 
andere woorden zoals bijvoorbeeld ontsluiting, immaterieel, steunpunt, 
Erfgoeddag, etnologie, erfgoedcellen en -convenants, beleids planning, 
vrijwilligerswerk en erfgoedbeleid. Voor gevorderden kwamen ook mantra’s 
zoals ‘integraal en geïntegreerd’ of ‘synergie’ in beeld.3 In vele organisaties, 
verenigingen, netwerken en overheden zowel op lokaal, regionaal, provinciaal 
als ‘landelijk’ niveau werden die nieuwe woorden geadopteerd, gekoesterd en 
ingezet. De snelle verspreiding en het vanzelfsprekend worden van cultureel 
erfgoed heeft de heemkundige beweging in Vlaanderen volgens mij de voor-
bije jaren goed gedaan en een tweede, aan de eenentwintigste eeuw aange-
paste, adem gegeven.

Het maakt een verschil of een heemkundige kring alleen maar als sociaal-
cultureel fenomeen wordt gezien, dan wel of die (ook) als een cruciale partner 
in het cultureel-erfgoedbeleid betrokken, erkend en gewaardeerd wordt. Dit 
overkomt een vereniging niet zomaar en er hoeft niet gewacht te worden 
tot een beleidsmaker de activiteiten dat label geeft: het kan ook geclaimd 
of aangegrepen worden om een nieuwe plaats en respect op te eisen. Dit 
gebeurde op vele plaatsen in Vlaanderen in het voorbije decennium door 
het samenspel met het decreet op het integraal lokaal cultuurbeleid van 
2001 en de opname van woorden zoals erfgoed en volkscultuur in decreten 
en beleidsteksten.4

Zoals ik in deze bijdrage zal uitleggen, dienen er zich in het tweede decennium 
van de eenentwintigste eeuw nieuwe kansen aan, omdat ‘vrije tijd’ als beleids-
concept opwelt, ditmaal niet van bovenaf, maar van onderop, in de reorgani-
satie van lokale administraties in steden en gemeenten vanaf 2014. Als de 
heemkundige beweging erin slaagt om bruikbare woorden of vertogen zoals 
‘serieuze vrije tijd’ (serious leisure) in te zetten, kan de dankzij het woord 
erfgoed veroverde positie nog versterkt worden.

3  Zie M. Jacobs,’ Synergie² 2010. Het cultureel-
erfgoedconvenant als hedendaags beleidsinstru-
ment: een essay over zijn verleden en toekomst’, 
in: M. Jacobs B. Rzoska en G. Vercauteren (red.), 
Synergie² 2010. Het cultureel-erfgoed-
convenant als hedendaags beleidsinstrument 
(Brussel 2009) 11–98.

4  M. Jacobs, ‘Lobby voor je hobby. Kansen en 
uitdagingen voor heemkundige kringen in een 
integraal lokaal cultuurbeleid’, Mores. Tijdschrift 
voor volkscultuur in Vlaanderen, 3:2 (2002) 
19–24.

Het construeren en herschikken van een semantisch veld in actie: de beroemde puzzel die elf jaar geleden in 
Vlaanderen de beleidsstrategie uittekende van het samenbrengen van diverse velden en instrumenten in een 
nieuw beleidsveld en begrip: cultureel erfgoed.
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Een van de redenen waarom het woord erfgoed in de eenentwintigste eeuw 
zo goed werkt, is omdat de betekenis heel erg verbreed is. Taalkundigen 
onder zoeken welke betekenissen een bepaald woord allemaal kan hebben 
en de totale verzameling van al die betekenissen wordt ‘het semantisch veld’ 
van dat woord genoemd. Dat ‘semantisch veld’ kan verbreden, versmallen of 
verschuiven doorheen de tijd. Denk bijvoorbeeld aan een woordenboek waar je 
de diverse betekenissen van een woord onder elkaar ziet staan. Als je de edities 
van een woordenboek in bijvoorbeeld 1850, 1950 en 2050 zou vergelijken, dan 
is de kans groot dat er meer of minder betekenissen bij staan (soms zelfs met 
aan duidingen als ‘verouderd’ of ‘gallicisme’ voor geïmporteerde betekenis-
sen). Onderzoekers van semantische velden vinden door de analyse van vele 
gesprekken of teksten vaak nog meer betekenissen dan in een woordenboek. Er 
wordt ook onderzocht hoe bepaalde woorden in bepaalde contexten of regel-
matig samen gebruikt worden en effect sorteren: vertogen (‘discours’).

Van autoritair gekaderd tot gemeenschappelijk gekoesterd 
erfgoedvertoog
In de twintigste eeuw werd het woord erfgoed (patrimoine, heritage enzovoort) 
vooral gebruikt om monumenten (kastelen, kerken, kathedralen, koninklijke 
paleizen enzovoort) en landschappen aan te duiden. Doorgaans ging het om 
het erfgoed van elites. In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw, 
maar vooral in de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw, is het 
semantisch veld van het begrip erfgoed zeer sterk verbreed.

Sommige haastige commentatoren meenden zelfs dat ‘alles erfgoed leek te 
worden/zijn’. Wie beter kijkt, merkt dat er wel degelijk patronen inzitten en dat 
het eigenlijk op een wat langere termijn niet zo’n vaart loopt. In Vlaanderen 
kan je dat goed volgen. In de twintigste eeuw hanteerde het Vlaams Gewest 
steeds meer het begrip erfgoed om monumenten, landschappen en (potentiële) 
archeologische sites te omschrijven. In 2013 werd in het nieuwe onroerend-
erfgoeddecreet deze evolutie officieel gemarkeerd met het opheffen van de 
oudere omschrijvingen, regelingen en decreten. Waar vroeger de bevoegde 
administratie op Vlaams niveau nog ‘Monumenten en landschappen’ in het 
vaandel voerde en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap-
pen zetelde, is vandaag Onroerend Erfgoed de naam die de bevoegde Vlaamse 
administratie en minister gebruikt en wordt een Vlaamse Commissie On roerend 
Erfgoed ingesteld. De Vlaamse Gemeenschap gebruikte de omschrijving 
‘cultureel erfgoed’ vanaf 2001 om de velden van musea, archieven, bewaar-
bibliotheken en ‘volkscultuur’ samen te vatten. ‘Volkscultuur’ was een andere 
term die, via een Vlaams decreet uit 1998, was gelanceerd als beleidsconcept en 
waardoor ook de heemkundige beweging gevat en meegenomen werd in deze 
snelle evoluties. Vanaf 2003 werd de vroegere Museumdag en Archievendag 
omgedoopt in een Erfgoedweekend, daarna Erfgoeddag. Het was belangrijk dat 
ook de heemkundige en andere verenigingen mee mochten en wilden doen.

In het erfgoeddecreet van 2008, en nog versterkt door de herwerkte versie van 
2012, werd in deze grote operatie van naamgeving de erfgoedspoeling steeds 
sterker. Musea, archieven en erfgoedbibliotheken werden omschreven als 
collectie beherende erfgoedorganisaties. De heemkundige beweging werd op 
landelijk niveau meegenomen via een wat halfslachtig begrip, dat het nog niet 
helemaal verteerd zijn van een snelle evolutie van beleidstermen verklikt, namelijk 
‘landelijke cultureel-erfgoedorganisatie voor volkscultuur’. Wie weet zal een door-
gepraat verhaal over ‘vrijwilligersengagement’, ‘liefhebbers participatie’ of ‘serieuze 
vrije tijd’/serious leisure ooit inspiratie bieden om dit beter te omschrijven … 
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Adjectieven en alternatieven
In elk geval, naast zogenaamd onroerend erfgoed werd vanuit de bevoegdheid 
cultuur door de Vlaamse Gemeenschap ook roerend, immaterieel en digitaal 
erfgoed op de agenda gezet en in erkennings- en subsidielijnen vertaald. 
Dit sijpelde door of werd aangevuld op het lokale niveau. Als de kracht van 
woorden of vertogen wordt ingezet of geduid, is het nuttig goed te besef-
fen wat men doet en dat een zeker evenwicht en strategisch inzicht nuttig is. 
Want hoe snel komt niet de suggestie om die verschillende adjectieven weg 
te laten (net als de aanverwante instituties en expertisenetwerken) en gewoon 
alles erfgoed te noemen? Zo gewoon is dat niet, als men beseft dat ‘erfgoed’ 
een projectie of constructie is, een manier van kijken, praten en handelen. 
De adjectieven maken alternatieven mogelijk. Vaak gaat er een andere logica 
schuil achter pogingen om erfgoedvertogen te ‘vereenvoudigen’: machtsstrijd. 
Waarom zouden we alles terugbrengen tot één kader, het authorized heritage 
discourse, waar gewone mensen opnieuw hun plaats kennen? Waar rijke elites 
en in hun dienst werkende experten en andere kunsthistorici of architecten 
bepalen en kiezen wat erfgoed ‘eigenlijk is’, grote oude landhuizen, heerlijke 
tuinen en oude (schilder- of beeldhouw)meesters, maar dan wel met de voor-
waarde ‘kijken mag, aankomen niet’?

Achter de keuze van bepaalde woorden of interpretaties schuilen soms hele 
programma’s om alternatieven een kans te geven. Een sterk voorbeeld vinden 
we in de wereld van/volgens/via UNESCO en hoe natiestaten en andere 
netwerken het erfgoedbeleid op mondiale schaal proberen te kaderen. De 
impact van de UNESCO-conventie van 1972 over het natuurlijk en gebouwd 
werelderfgoed valt niet te onderschatten: het vatte goed een aantal dominante 
Westerse principes van onroerend-erfgoedzorg in de tweede helft van de 
twintigste eeuw samen, waarbij kenmerken doorklonken van wat Laurajane 
Smith authorized heritage discourse noemde.5 De UNESCO-conventie voor 
het borgen (safeguard, sauvegarde enzovoort) van immaterieel cultureel 
erfgoed van 2003 werd geconstrueerd als alternatief, door oude woorden 
(zoals folklore, popular culture, etnische kunst enzovoort) te schrappen en te 
vragen opnieuw te beginnen. Het bleek een succesvolle poging om het begrip 
erfgoed open te breken en ook volkscultuur vanuit zo’n perspectief te benade-
ren, naar waarde te schatten en er duurzaam mee om te gaan.

In het kader van dit artikel over sleutelwoorden wil ik in verband met die 
conventie uit 2003 enkele aspecten benadrukken, temeer omdat ze ook in 
de heemkundige praktijk in Vlaamse steden en gemeenten relevant zijn of 
zullen worden. Na ratificatie van deze conventie door België/de Vlaamse 
Gemeenschap in 2006 en het, onder meer via een visienota van de Vlaamse 
minister van cultuur Joke Schauvliege, via subsidielijnen en via een platform 
zoals www.immaterieelerfgoed.be ook ernstig nemen van de internationale 
af spraken, zullen die ingrepen in de woordenschat ook meespelen.6 Dat er 
actief beleid via, rond en met woorden gevoerd wordt, merk je onder meer 
in de sinds de visienota van Schauvliege veranderde vertaling van safeguard/
sauvegarde. Tot 2011 werd dat concept in Vlaanderen en Nederland vertaald 
als ‘bescherming’ (wat terug vertaald naar het Engels of Frans in de eerste 
plaats protection betekent). Terwijl Nederland, voorlopig (?), nog vasthoudt 
aan ofwel ‘beschermen’ of het luie én lelijke anglicisme safe guarden, wordt 
sinds 2011 door de Vlaamse overheid het begrip ‘borging’ gepropageerd. Dit 
werd de voorbije jaren door steeds meer spelers in Vlaanderen overgenomen, 
die daarmee willen aangegeven dat ze fenomenen niet willen bevriezen maar 
verder (laten evolueren en) ontwikkelen, in samenspraak met de betrokken 
gemeenschappen en groepen.

5  Zie het oeuvre van Laurajane Smith, waarvan 
diverse publicaties online beschikbaar zijn op 
http://anu.academia.edu/LaurajaneSmith

6  Zie http://kunstenerfgoed.be/ake/view/
nl/6438042-Publicatie.html 
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In heel deze operatie van het aanreiken van nieuwe woorden(schat), merken 
we enerzijds een grotere betrokkenheid van gemeenschappen, groepen en 
individuen. Artikel 15 van de conventie van 2003 spelt zelfs uit dat: ‘Binnen 
het kader van zijn borgingsactiviteiten van het immaterieel cultureel erfgoed 
probeert iedere lidstaat de breedst mogelijke participatie te verzekeren van 
gemeenschappen, groepen en, als dat wenselijk is, individuen, die dat erfgoed 
creëren, in stand houden en doorgeven en hen actief te betrekken bij het 
beheer ervan.’

nieuw vocabularium als borging
Maar anderzijds kunnen de UNESCO-conventie en daaruit resulterende 
operationele richtlijnen, formulieren en rapporten van de ambtenaren van het 
UNESCO-secretariaat ook beschouwd worden als operaties die proberen een 
hele set woorden weg te duwen en te vervangen door een beperkter aantal 
en nieuw in te kleuren woorden. Enerzijds is dit een poging om te ontsnappen 
aan de UNESCO-conventie van 1972, aan de Westerse authorized heritage 
discourse of aan voorbeelden van schaamteloze uitbuiting of misbruik – voor 
politieke, massatoeristische of andere doeleinden – van begrippen zoals 
‘authentiek’, ‘uniek’ of ‘buitengewoon’ (outstanding). Anderzijds zit hier 
een programma achter om te breken met een reeks in de twintigste eeuw 
‘verbrande begrippen’, die bijvoorbeeld in fascistische of communistische 
regimes misbruikt werden.7

In de discussies die tussen 2001–2003 werden gevoerd en die uiteindelijk 
uitgemond zijn in de UNESCO-conventie van 2003 werd zelfs een glos-
sarium opgesteld, een lijst van mee te nemen of af te stoten sleutelwoorden, 
samen met definities.8 Dit glossarium werd niet toegevoegd aan de conventie 
en klinkt half door in de selectie, maar het maakt vooral duidelijk dat er wel 
degelijk werd ingegrepen. Het vervangen van woorden zoals ‘folklore’, ‘volks-
cultuur’ of ‘volkskunst’ door ‘immaterieel erfgoed’ is het meest zichtbare en 
duidelijkste voorstel, maar er zijn ook een hele reeks andere woorden die 
minder wenselijk of zelfs taboe geworden zijn. Dit is zelfs expliciet in dossiers 
die bij UNESCO worden ingediend voor de opname van fenomenen op de 
representatieve lijst voor immaterieel cultureel erfgoed of voor het register 
van voorbeeldprakrijken, of voor het aanvragen van financiële ondersteuning 
voor het uitvoeren van borgingsprogramma’s. Aanvraagdossiers worden 
afgewezen als de verkeerde woorden gebruikt worden. Als feedback krijgen 
de betrokkenen expliciet de aanbeveling: ‘to use appropriate vocabulary 
or language’.

Het is een belangrijk inzicht dat in een operatie van verbreding van het seman-
tisch veld van ‘cultureel erfgoed’ in een organisatie als UNESCO, die voor 
heel de wereld grote beleidslijnen en -kaders uitzet, soms heel bewust meer 
beperkte registers of lijsten van meer of minder geschikte woorden worden 
voorgesteld, in een poging om de praktijk te verbeteren en ongelijkheden, 
minder faire verhoudingen en misbruiken aan te pakken. In het geval van 
immaterieel cultureel erfgoed wordt de terminologie van omgaan met ‘volks-
cultuur’ of ‘folklore’ net heel erg beperkt of opgekuist en worden woorden 
zoals safeguard als nieuw in te kleuren aangeboden.9

Attenderende begrippen en sleutelwoorden: een manier om 
disciplines te combineren of te overstijgen 
In de net beschreven evoluties in de eenentwintigste eeuw is een begrip als 
‘volkskunde’ in het verdomhoekje geraakt. In de Nederlandse en Vlaamse 
universiteiten is het in het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw 

7  Zie M. Jacobs, ‘Criteria, Apertures and Envelopes. 
ICH Directives and Organs in Operation’, in: 
Evaluating the Inscription Criteria for the Two 
Lists of UNESCO's Intangible Cultural 
Heritage Convention. The 10th Anniversary of 
the 2003 Convention. Final Report (Osaka 
2013) 129–137.

8  Zie http://www.unesco.org/culture/ich/doc/
src/00265.pdf

9  Zie M. Jacobs (samen met G.Rooijakkers), 
‘Etnologie, volkscultuur, erfgoed en dagelijks 
leven’, cULTUUR. Tijdschrift voor etnolo-
gie,1:1 (2005) 3–21; M. Jacobs, ‘Rijmt etnolo-
gisch of volkskundig op eerlijk? Omgaan met de 
UNESCO-conventie (2003) voor het koesteren 
van I.C.E.’, cULTUUR. Tijdschrift voor 
Etnologie, 1:2 (2005) 100–120.
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vervangen door een ander, nieuw ingekleurd begrip, namelijk etnologie. Een 
deel van het studieonderwerp van de volkskunde is daarmee niet verdwenen, 
integendeel, maar er wordt wel anders over gesproken en gedacht, namelijk in 
termen van ‘cultuur van alledag’ of ‘immaterieel cultureel erfgoed’ bijvoor-
beeld. Het is interessant vast te stellen dat in Vlaanderen het woord ‘heem-
kunde’ de eeuwwisseling wel lijkt te overleven, net als ‘familiekunde of 
genealogie’. Het is tot op zekere hoogte dankzij de succesvolle verbinding met 
het concept ‘erfgoed’ en ‘vrijwilligers’werking dat op Vlaams niveau organisa-
ties als Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen vandaag de 
continuïteit en innovatieve dynamiek verzekeren.

Maar er is meer nodig, denk ik. In de rest van deze bijdrage presenteer ik een 
set van woorden waarvan ik denk dat ze interessant zijn voor de heem kundige 
beweging of erfgoedgemeenschap in Vlaanderen. Uiteraard zijn ook andere 
keuzes mogelijk, nuttig en wenselijk. Dergelijke woorden werken als solsleutels 
in de muziek, zodat iedereen een bepaalde toon kan vinden of zich binnen 
een bepaalde toonladder zou kunnen bewegen. Ze fungeren als vlaggen 
waar achter een reeks auteurs, ideeën, theoretische ankerpunten en praktijken 
schuilgaan of kunnen opgesteld worden. Het zijn key concepts of sleutelwoor-
den omdat ze deuren kunnen openen waarlangs nieuwe vragen, probleem-
stellingen, argumenten of belangstellenden kunnen binnenkomen. Door een 
eigen-zinnige keuze uit te spellen en ook de combinatie van die concepten 
voor ogen te hebben, wordt ook een agenda voorgesteld (en het woord Eigen-
sinn met de onderliggende referentie aan Alf Lüdtke zet al mee de toon).10 

Alledaagse historische cultuur 
Zoals hoger werd aangegeven, werd ‘heemkunde’ in Vlaanderen in het eerste 
decennium van de eenentwintigste eeuw onder het concept volkscultuur 
gevat. Zoals onder meer door mezelf herhaaldelijk in die periode werd uitge-
speld, werd het begrip ‘volkscultuur’ uit het gelijknamige Vlaamse decreet 
van 1998 in vier richtingen ontwikkeld, namelijk als staand voor 1) cultuur van 
alledag, 2) immaterieel cultureel erfgoed, 3) erfgoedverenigingen en 4) alle-
daagse historische cultuur.11

Dit laatste begrip was toen, in 2002, net gelanceerd door de Nederlandse 
historicus Kees Ribbens in zijn sterk opgemerkte proefschrift over hoe in 
Nederland buiten de academische wereld met het verleden werd omgegaan. 
Met alledaags bedoelt Ribbens de omgang met het verleden door niet-
academisch geschoolde historici of beoefenaren van een functie waarin ze 
zich met het verleden bezighouden. Hij probeert daarin patronen en evoluties 
te onderscheiden. Hij maakte duidelijk dat universitaire historici zich geen 
illusies moesten maken dat ze een monopolie hadden op de geschiedenis, 
dat er ook allerlei andere kanalen bestonden dan hun boeken en tijdschriften 

Het is interessant vast te stellen dat 
in Vlaanderen het woord ‘heem-
kunde’ de eeuwwisseling wel lijkt te 
overleven, net als ‘familiekunde of 
genealogie’

10  A. Lüdtke, Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeiterer-
fahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in 
den Faschismus (Hamburg 1993).

11  Zie M. Jacobs, ‘Het culturele-erfgoedlandschap. 
Convergentie en beleidsinstrumenten in de 
erfgoedsector’, in: R. Dillemans en A. Schramme 
(red.), Wegwijs cultuur (Leuven 2005) 271–277; 
M. Jacobs en H. Schoefs, ‘Van volkskunde in 
Vlaanderen naar ‘volkscultuur’ in Vlaanderen. 
Twee aanhalingstekens en een erfgoedwereld 
van verschil’, Vlaanderen, 54 (2005) 257–263.
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om verhalen over het verleden te vertellen en dat vele gebruikers op heel 
andere plekken, via andere media en op een andere manier met geheugen, 
her inneringen en beelden van het verleden omgingen.

Deze moedige poging tot academisch beeldenstormen of relativeren in de 
vorm van een proefschrift heeft Kees Ribbens uiteindelijk geen windeieren 
gelegd. Sinds 2013 is prof. dr. Kees Ribbens, naast zijn aanstelling als senior 
onderzoeker in het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-
studies), ook bijzonder hoogleraar Populaire Historische Cultuur en Oorlog 
geworden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Niet alleen de rol die de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog spelen, maar ook aanwezigheid van oorlogen 
in videogames, spelen en andere media is nu het thema.

Het belang van een concept als ‘alledaagse historische cultuur’ kan niet onder-
schat worden, omdat Ribbens een heel palet toont aan manieren van omgaan 
met het verleden, waaronder ook heemkunde. De hedendaagse historische 
cultuur heeft volgens Ribbens een aantal kenmerken: verbreding van onder-
werp en thema’s, veel meer aandacht voor het meer recente verleden, schaal-
verkleining, meer democratisch, meer aandacht voor beelden en materiële 
cultuur en het idee van een grotere toegankelijkheid.12 

Ribbens besteedt de nodige aandacht aan lokale geschiedbeoefening, met 
eerste opflakkeringen van historische verenigingen op het einde van de 
negentiende eeuw, een opflakkering tijdens de Tweede Wereldoorlog onder 
de vlag van heemkunde, een blijvende geringe belangstelling na de oorlog, 
met uitzondering in het Zuiden: een ‘defensief geformuleerde heemkunde-
beoefening krijgt in de jaren veertig en vijftig eigenlijk alleen in Noord-Brabant, 
en in mindere mate in Limburg, voet aan de grond’. Vanaf de jaren 1960 en 
1970, met een sterke doorgroei in de jaren 1980 en 1990, ontstonden er vele 
honderden heemkundige verenigingen. Drie procent van de bevolking in 
Nederland boven de zestien jaar, meer dan 300.000 mensen, waren in 1997 lid 
van een vereniging voor lokale en bovenlokale geschiedenis en oudheidkunde. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Vlaanderen, is er in de 
tweede helft van de twintigste eeuw sprake van een aanzienlijke beweging 
en uitbreiding. De verdienste van het werk van een onderzoeker als Ribbens 
en de introductie van een nieuw concept als ‘alledaagse historische cultuur’ 
is dat deze evolutie van de sector van erfgoedverenigingen niet geïsoleerd, 
maar samen met allerlei andere fenomenen in beeld wordt gebracht en 
wordt geduid. Het belang en de kracht van deze vormen van omgaan met het 
verleden worden zo meer ernstig genomen.

de werkwinkel van Samuel
In veel landen zijn er voorlopers van de hedendaagse niches van publieks-
geschiedenis of van academici die opener staan ten opzichte van lokale 
geschiedbeoefening, door vrijwilligers of in verenigingsverband, zoals Kees 
Ribbens dat voor het Nederlandse taalgebied is. Een van de belangrijkste 
vroege helden is Raphael Samuel. Hij is sinds de jaren 1960 niet alleen bekend 
geworden als voorvechter van de geschiedenis van onderop (history from 
below). Hij is ook een van de eerste academisch opgeleide historici die 
inzag dat de gebruikelijke corporatistische reflexen niet pasten en dat moest 
gepoogd worden te ontsnappen aan de bias van (tot) universitair(-gebruik-
beperkte) historici.

In zijn proefschrift wijst Kees Ribbens terecht op het belang van de bundel 
Theatres of memory (1994) van Samuel, door zijn empatische en constructieve 

12  K. Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse 
historische cultuur in Nederland, 1945–
2000 (Hilversum 2002) 51.
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bespreking van de voortschrijdende verbreding van het begrip erfgoed en de 
veelvormigheid van de omgang met het verleden. Hij hechtte veel belang aan 
bijvoorbeeld verzamelaars en hoe ze door hun werk ook het concept ‘histo-
risch’ verbreden. Ribbens zet het belang van de Britse historicus goed neer: 
‘De door al deze ontwikkelingen tot stand gekomen nieuwe versie van het 
verleden is – ondanks pogingen van de National Trust om a country-house 
version of “Englishness” te promoten – volgens Samuel aanzienlijk democrati-
scher dan eerdere versies omdat meer mensen zich erbij betrokken voelen en 
er toegang toe hebben.’13

Ik pleit er hier voor dat ook de heemkundige beweging Samuel postfactum en 
postuum adopteert als een referentiepunt in het verleden. Niet alleen omdat 
zijn werk nog steeds lezenswaardig is, maar ook omdat het een statement is 
dat ook in de nieuwe, mondiale koepelwetenschap van de kritische erfgoed-
studies gemaakt wordt. Twee van de goeroes van die wetenschappelijke 
beweging, namelijk Rodney Harrison en Laurajane Smith, proberen die plek 
van Samuel in de genealogie van de erfgoedstudies duidelijk te maken.14 In 
haar recente (gratis te verkrijgen) boekje All Heritage is Intangible: Critical 
Heritage Studies and Museums, maakt Laurajane Smith duidelijk dat kritische 
geograaf David Lowenthal een wel erg negatieve kijk had op heritage en een 
naïef-positieve opinie over history, maar dat zijn werk tot nog toe veel meer 
geciteerd wordt dan het werk van Samuel.15

Ik wil hier echter ook de aandacht vestigen op de formule van de history 
workshops, die ook verbonden zijn met de Britse historicus Raphael Samuel. 
Het doel van Samuel was om de studie van het verleden buiten de universiteit 
te krijgen en over te gaan tot werkvormen, workshops, waar meerdere 
mensen konden participeren. Zowel professionals in archieven of onderwijs-
programma’s, verenigingen en anderen werden gevraagd mee te werken, 
betrokken te worden en te zijn. Ze omschrijven het zelf als een vorm van 
‘collaborative, radical history’. Sinds 2011 is er ook een online versie, History 
Workshop Online, dat zich voorstelt als forum, laboratorium en virtual coffee-
house waar radicale geschiedenis wordt beoefend. Het is verbonden met de 
History Workshop Journal.

Het boek Theatres of Memory werd als paperback in 2012 opnieuw uit gegeven: 
er is dus geen reden om dit basiswerk te negeren en niet in het referentiekader 
op te nemen. Voor de heruitgave schreef Bill Schwartz een inleiding waarin hij 
de boodschap van het boek voor wie het wil lezen (hopelijk niet alleen acade-
mici) nog eens extra benadrukte: 

 To suppose that history is the product only of the socially accredited elites 
who write the academic articles and monographs, who compose the 
reviews and who are installed in the university departments and research 
institutes, is to ignore the greater mass who labour to make the past 
known: the ranks of librarians, archivists and schoolteachers, and the size-
able if shifting and relatively inchoate gatherings of amateurs.16 

Een van zijn strijdpunten was het gebruik van voetnoten: het relativeren van 
het monopolie van academisch actieve historici impliceerde niet het afwijzen 
van dergelijke bijzondere instrumenten, maar net het koesteren van dat middel 
buiten universitaire contexten. Naar de situatie in Vlaanderen vertaald: voet-
noten moeten tot de heemkundige gereedschapskist behoren, niet alleen als 
kritisch apparaat, maar ook om diverse tekstlagen aan te brengen en eruditie 
te laten floreren.

13  Ribbens, Eigentijds, 29 en 30.

14  Een van de beste inleiding tot het hedendaags 
(Angelsaksisch) kritische erfgoedstudies-paradig-
ma is R. Harrison, Heritage: Critical Approaches 
(New York 2013). Diverse artikels van Harrison 
zijn te vinden en te downloaden op:http://ucl.
academia.edu/RodneyHarrison 

15  Zie L. Smith, All Heritage is Intangible: Critical 
Heritage Studies and Museums (Amsterdam 
2012) 15 en passim; te downloaden via https://
www.ahk.nl/fileadmin/download/reinwardt/
lectoraat/All_heritage_is_intangible.pdf. Haar 
basiswerk is L. Smith, Uses of Heritage (London 
2006).

16  B. Schwartz, ‘Foreword’, in: R. Samuel (red.), 
Theatres of Memory. Past and Present in 
Contemporary Culture (New York 2012) vii-xix, 
aldaar viii.
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Gewone passies van Bromberger
‘Gewone passies’ (of alledaagse passies) is het volgende sleutelwoord dat we 
nodig hebben in de wereld van de heemkunde en erfgoedwerklief hebberij. 
De combinatie tussen passie en erfgoed wordt soms als negatief ervaren. Zo 
werd in 1997 in Parijs een van de Entretiens du Patrimoine gewijd aan Passions 
identitaires.17 In een decennium met bloedige conflicten in de Balkan, in Europa 
zelf dus, kreeg het passioneel opgaan in, aangrijpen van en verwijzen naar 
verhalen, nederlagen en overwinningen in het verleden een bijzondere bijklank.

De Franse etnoloog Christian Bromberger gebruikte het begrip passions 
ordinaires om een heel andere, schijnbaar uiteenlopende reeks fenomenen 
te beschrijven, vrijetijdbestedingen waar mensen in opgaan. Het gaat zowel 
om voetbal of bingo spelen, om wandelingen en koken met oog en woorden 
voor de cuisson, voor dictee en kwissen, voor tuinieren en klussen, voor 
avontuurlijke sporten of schaken voor gevorderden.18 Om heel dit sinds de 
jaren 1970 volop bloeiende en uitdeinende veld te ordenen, introduceerde 
Bromberger enkele clusters. Een aantal van die nieuwe passies draait rond 
‘thuis’: ‘la vie domestique et ses entours’, met ‘doe–het-zelfklussen’ als 
sterk voorbeeld.19 Ook Raphael Samuel vestigde de aandacht op de Do-it-
Yourself-beweging en lanceerde hiervoor de uitdrukking retrochic, om heel de 
herbouwwoede en huiselijke interventies sinds de jaren 1950 te omschrijven.20 
Het verhaal van de relatie tussen de doe-het-zelfbeweging, de kans om 
te bouwen en te verbouwen en lokale geschiedenis, en, in Vlaanderen, 
heemkunde sinds de jaren 1950 moet nog geschreven worden, maar kan 
interessant zijn.21

Een grote cluster van passions ordinaires verwijst naar de wereld van onder-
zoek, verzamelaars, eruditie, onderzoekers die bewogen worden door een 
devoir de mémoire, een volonté de savoir of le plaisir du savoir. Verenigingen 
voor genealogie en lokale geschiedenis zijn in de jaren 1980 (met name na het 
Jaar van het Erfgoed in 1980 en na de instelling van de Journées du Patri-
moine) als paddenstoelen uit de grond geschoten. Het aantal mensen die met 
hun stamboom bezig zijn, is sterk gegroeid.22 

Bromberger benadrukt dat men deze vormen van vrijetijdsbesteding erg 
ernstig moet nemen. Zijn onderzoeksploeg concludeerde dat voor de 
mensen die er veel in investeren en zich ermee identificeren het woord passie 
bruikbaar is. Een van de kenmerken die ze ontdekten heeft te maken met de 

17  J. Le Goff, Patrimoine et passions identitaires. 
Actes des entretiens du Patrimoine 6,7,8 jan-
vier 1997 (Parijs 1998).

18  C. Bromberger (red.), Passions ordinaires. Du 
match de football au concours de dictée 
(Parijs 1998).

19  J. Deniot en F.-X. Triviere, ‘Le bricolage ou la 
passion réfutée’, in: C. Bromberger (red.), 
Passions ordinaires. Du match de football au 
concours de dictée (Parijs 1998) 95–115.

20  Samuel, Theatres, 51–82.

21  M. Jacobs, ‘Een doe-het-zelver in volkscultuur, 
met een leitmotiv’, in: Achter de traditie. Op 
zoek naar een levend verleden. Leven en werk 
van Jozef Weyns (Antwerpen 2008) 157–175.

22  M.-H. Guyonnet, ‘Chercheurs de patrimoine en 
Haute-Provence: une passion et ses enjeux’, in: 
C. Bromberger (red.), Passions ordinaires. Du 
match de football au concours de dictée 
(Parijs 1998) 139–162.
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geneugten van de expertise, zowel het kunnen identificeren, beschrijven en 
analyseren. Het kunnen gebruiken van jargon of sleutelwoorden hoort erbij: 
‘Les passionnés sont d’inlassables érudits et classificateurs qui puissent une 
partie de leur jouissance dans les méandres d’un savoir encyclopédique. Un 
des piments de ces pratiques est de transformer le perçu en nommé, d’ex-
hausser les sensations en connaissances, de traduire en mots précis ce que le 
commun ressent confusément ou repère approximativement.’23 Er is een hele 
wereld rond elk van de passies gegroeid, met tijdschriften, fotokopies, archief-
leeszalen en allerlei andere objecten. Het kost inspanningen, ja zelfs offers 
(vaak van tijd, maar ook geld, ruimte enzovoort). Het brengt ook plezier, zeker 
als men met gelijkgestemden kan overleggen of van gedachten kan wisselen. 
Vaak is er ook sprake van een vorm van competitie.

Bromberger schetst haarscherp de positieve kenmerken en effecten van 
gepassioneerden in groep. Daarbij horen volgens hem ook oppositie, spanning 
en kritiek. Er worden externe tegenstrevers gepercipieerd maar ook interne 
tegenstrevers, waarbij de zuiverheid een belangrijk strijdpunt is. Dit kan zowel 
gaan om een interne machtsstrijd om en in het bestuur, maar evengoed over 
koepelorganisaties. In Frankrijk stelde het team van Bromberger het volgende 
vast: 

 Que ces différends internes, ces inimitiés, ces accusations, cet esprit 
missionaire soient plus ou moins vifs, ils forment toujours le décor 
fragmenté de l’univers passionel (…) Les passionnés du patrimoine, 
qui arpentent durement la campagne à la recherche de documents et 
d’archives, dénoncent les grosses associations subventionnés, stipen-
diées, nanties d’un personnel salarié (…) La passion intense, parce qu’elle 
exhausse un objet en enjeu majeur de la vie, entraîne ainsi dans son sillage 
conflits, scissions groupusculaires renforcés par l’esprit de concurrence 
entre porte-étendard qui aspirent au leadership.24 

Het is zowel voor beleidsmakers als voor de betrokken gepassioneerden zelf 
nuttig om het bredere plaatje te zien, dat vreugden, aspiraties en conflicten 
als het ware ingebakken zitten in dit soort van activiteiten en structuren; 
wat kan helpen om te relativeren, te duiden en er duurzamer mee om 
te gaan. Een van de evoluties die de ploeg van Bromberger detecteerde 
was dat deze vooral door (oudere) mannen gedomineerde structuren 
steeds meer met vrouwen (zullen) geconfronteerd worden, net als een 
geleidelijk democratiseringsproces.

Het boeiende aan het project van Bromberger is dat voor een heleboel vrije-
tijdsbestedingen en hobby’s gezocht wordt naar mechanismen, evoluties en 
patronen. Waarom kiezen mensen voor bepaalde thema’s? Hoe en wanneer 
worden ze besmet door het virus of hoe verloopt een roeping? Bij hoeveel 
mensen is de nakende pensionering of een gesublimeerde midlifecrisis of 
hoogtepunt of het verlies van een naastbestaande de déclic voor het passio-
neel bezig zijn met een stamboom? Voor lokale geschiedschrijving in Frankrijk 
suggereert Bromberger het volgende:

 Le goût pour la recherche patrimoniale naît souvent à un tourment décisif 
de la vie, à la faveur d’une rupture volontaire avec le monde urbain et d’une 
tentative d’ insertion dans un nouveau social; il peut aussi prendre corps 
quand une page de l’existence collective se tourne irrémédiablement: la 
fermeture d’une usine, d’un bassin houiller … peut être le ferment nostal-
gique de cet engouement (…) un sentiment de revanche sur une histoire 

23  C. Bromberger, ‘Introduction’, in: C. Bromberger 
(red.), Passions ordinaires. Du match de 
football au concours de dictée (Parijs 1998) 
5–38, aldaar 29. 

24  Bromberger, ‘Introduction’, 32–33.
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mal écrite (…) La passion, qui est dépassement de soi, apparaît ainsi, dans 
bien des cas, comme une réparation. C’est autour de ces intérêts assumés, 
et non imposés, que se créent des relations sociales vives que scandent 
confidences échangées et repas partagés.25 

In de bundel wordt speciale aandacht besteed aan lokale erfgoedverenigingen 
in de Haute-Provence in de jaren 1980. Daar zijn opmerkelijk veel inwijke-
lingen vanuit Parijs en andere grote steden bij, die via hun passie voor lokale 
geschiedenis, tradities en erfgoed ook een ingang vinden om te integreren en 
een nieuwe gedeelde identiteit en verleden te construeren.

Passions ordinaires is een begrip dat beleidsmakers in Vlaanderen tot nog toe 
niet ontdekt hebben, ook al biedt het een groot potentieel. In de tweede 
ambtsperiode van Bert Anciaux werd even een instrument of hefboom in stel-
ling gebracht en vanuit de Vlaamse administratie levensvatbaar ondersteund, 
namelijk de Week van de Smaak. Het was een experiment dat had kunnen 
uitmonden in het activeren van hefbomen rond lifestyle, of tot een cultuurbe-
leid dat op vier pijlers steunde: sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed en 
lifestyle/gewone passies. Het had een overkoepelend en wervend begrip 
kunnen worden, vrije tijd, eerder dan een vrij beperkt segment ervan dat dan 
cultuurindustrie wordt genoemd. In de beperkte cultural industry-blik komt 
bijvoorbeeld heemkunde of lokale geschiedschrijving maar marginaal in beeld, 
als mogelijke leverancier van verhaaltjes en aanknopingspunten voor de 
toeristische industrie. Die ontluikende beleidslijn heeft de crisis niet echt over-
leefd. De huidige hervormingen die in vele gemeenten in Vlaanderen bezig zijn 
en waarbij het koepelbegrip ‘vrije tijd’ gebruikt wordt om diensten voor jeugd, 
sport, cultuur en andere bevoegdheden samen te brengen, opent echter 
nieuwe perspectieven.

Serieuze vrije tijd
Nog veel ruimer en breder dan Bromberger is wat Robert Stebbins deed in 
zijn uitgebreide oeuvre over vrijetijdsbesteding in de wereld. Ik wil hier heel 

25  Bromberger, ‘Introduction’, 36.

Johan Roelstraete: een schoolvoorbeeld van eruditie, beoefenaar van de ‘passion ordinaire’ van genealogie, 
protagonist van lokale geschiedenis en heemkunde (van onder meer Heule) als serious leisure én bezig met 
jargon en sleutelwoorden, zoals blijkt uit zijn Abc van de genalogie (Brussel 2012).
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in het bijzonder de aandacht vestigen op het sleutelbegrip serious leisure 
dat hij lanceerde.26 Stebbins heeft over het thema een hele batterij boeken 
en talloze artikels gepubliceerd. Het is een oeuvre dat tot nog toe nauwelijks 
werd gemobiliseerd of ingezet in verband met heemkunde, familiekunde of 
erfgoedzorg. Ik pleit er hier voor om dat toch te beginnen doen.

Uiteraard is het in het kader van deze bijdrage onmogelijk om dit helemaal te 
ontwikkelen en uit te werken, of op de tientallen artikels en boeken in te gaan. 
Ik beperk me hier tot een boek dat de recent gepensioneerde Stebbins schreef 
over het zinvol en gepland omgaan met tijd tijdens het pensioen. In Planning 
Your Time in Retirement probeert hij de inzichten, woorden en methodes die 
hij in enkele decennia onderzoek samenbracht praktijkgericht en toegankelijk 
te vertalen voor wie in Europa, Canada of de Verenigde Staten met pensioen 
gaat of met cultuurbeleid en maatschappelijk werk bezig is.27

Stebbins werkte een model uit waarbij hij een onderscheid maakt tussen 
serious leisure, project-based leisure en casual leisure, wat eerder vrijblijvende 
vrijetijdsbesteding is. Het gaat om activiteiten die mensen niet uit verplichting 
doen, niet omdat het moet. Onder casual leisure vallen ook fenomenen zoals 
edutainment, de combinatie van educatie en entertainment, waar het lezen 
van historische fictie en non-fictie (biografieën enzovoort) onder valt. Veel 
van de fenomenen die Kees Ribbens onder de noemer ‘alledaagse historische 
cultuur’ heeft proberen te vatten, kunnen met het leesraster van Stebbins 
onderzocht worden.

Actief beoefende heemkunde (in verenigingsverband) valt volgens mij groten-
deels onder de definitie van serious leisure: ‘the systematic pursuit of an 
amateur, hobbyist, or volunteer activity. It is sufficiently substantial, interesting, 
and fulfilling for the participant to find a career there acquiring and expressing 
a combination of its special skills, knowledge and experience. This career is 
experience in free time, however during which the individual gets better.’28 
In de categorie van serious leisure maakt Stebbins ook nog eens een onder-
scheid tussen ‘amateurs’, ‘hobbyisten’ (hobbyists) en ‘ernstige vrijwilligers’ 
(serious volunteers). Deze activiteiten vergen specifieke competenties, kennis, 
vaardigheden, inzet en investering van tijd. Ze vergen vaak een langdurig 
engagement. Het verschil met projectgebonden vrije tijd is dat bij deze laatste 
vorm een vaak intense, maar in de tijd korte inzet verwacht wordt en vaak 
minder sterke competenties. Hij maakt daar een onderscheid tussen ‘one-shot 
projecten’ of ‘occasionele projecten’. Een van de voorbeelden die hij daarvoor 
typisch acht is de interesse voor een stamboom, die bij vele Amerikanen plots 
opwelt en hen dan enkele dagen of weken in de ban houdt of die met grote 
tussenpauzes opduikt. Men kan dan ook een handboek lezen of zelfs een 
introductiecursus volgen en iets maken. Voor sommigen evolueert dit tot 
een hobby, waarin ze zich specialiseren, waar ze heel veel tijd en energie in 
stoppen, en waar ze dan een carrière in maken, als familiekundige (een hobby, 
en met verdere professionalisering van genealogen als beroep, eventueel een 
serieuze liefhebberij). Stebbins probeert al die verschillende soorten investe-
ringen te ontrafelen. Net als bij Bromberger is de grote meerwaarde dat hij dit 
voor heel verschillende activiteiten doet en zo het verband tussen die vormen 
van serieuze vrijetijdsbesteding toont, het maatschappelijk belang ervan 
demonstreert en dit ook theoretisch uitdiept.

Serieus is het woord dat in enquêtes door de beoefenaars zelf werd voor-
gesteld. Het staat ook voor zorgvuldigheid, belang, eerlijkheid en oprechtheid, 
eerder dan voor gebrek aan plezier of zwaarwichtigheid. Het verschil tussen 

26  Zie http://www.seriousleisure.net/ voor een 
overzicht van het rijke oeuvre.

27  R. Stebbins, Planning Your Time in Retirement. 
How to Cultivate a Leisure Lifestyle to Suit 
Your Needs and Interests (Lanham 2013).

28  Stebbins, Planning, 14.
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amateurs en hobbyisten in het model van Stebbins is dat amateurs professio-
nele evenknieën hebben: er zijn mensen die met dezelfde activiteit professio-
neel aan de slag zijn, in loondienst of als zelfstandige en er hun boterham mee 
verdienen. De grens is niet steeds goed te trekken en hobby’s kunnen ook 
geprofessionaliseerd worden. Bij de hobbyisten rekent Stebbins naast 
bij voorbeeld croquet- of frisbeespelers ook verzamelaars. Relatief gezien 
vinden liefhebbers en amateurs volgens Stebbins meer motivatie in en rond 
zichzelf, terwijl ‘volunteering’ meer gemotiveerd is door altruïsme: een dienst 
voor iemand anders of voor het collectieve leveren (maar dat geeft ook weer 
voldoening). In zijn werk rafelt Stebbins dat allemaal verder gedetailleerd uit, 
en probeert hij te vatten wat de voldoening of bevrediging of frustratie zoal 
kan zijn en hoe dit evolueert.

Stebbins onderzocht specifiek ook wetenschappen en vrije tijd en zoomde 
in op de ‘observers’, ‘armchair participants’ en ‘applied scientists’. Hij 
benadrukt daarbij heel sterk de relevantie van het leerling-, gezel- en 
meester model. Naast disciplines als computerwetenschappen, astronomie, 
fysica en meteorologie vond hij de amateurwetenschappers vooral ook 
in de biologische wetenschappen (ornitologie, entomologie, botanica: de 
studie van vogels, insecten en planten dus) en in de geschiedbeoefening 
en archeologie.29 

De sleutel die hij aanreikt om doelen te realiseren als men niet (meer) in een 
professionele context (met de middelen van bedrijven of een competitieve 
verloning) actief is, is ‘positive simplicity’, ‘eenvoudiger leven’ en ‘creatief met 

Top down, het autoritair gekaderde erfgoeddiscour, grote monumenten en werelderfgoed, hier de Grote Markt te Brussel, is in de 21ste eeuw niet meer de 
enige manier om met erfgoed om te gaan. Het woord cultureel erfgoed wordt vandaag ook gebruikt voor bottom up, een participatief erfgoedverhaal, 
immaterieel erfgoed en vrijwilligerswerk, en heemkunde als ‘serieuze vrije tijd’. (foto FARO/Bart van der Moeren)

29  Stebbins, Planning, 35–60.
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minder’. Dit omschrijft Stebbins als een proces waarbij mensen vermijdbare 
uitgaven en activiteiten terugschroeven en keuzes maken. Het lijkt erg op 
‘anders gaan leven’, maar, zo houdt Stebbins voor, dat is wat mensen die met 
pensioen gaan ook effectief doen, zeker als ze niet bij de pakken blijven zitten 
en allerlei zaken willen realiseren. Het belang van een concept als serious 
leisure is dat het toelaat allerlei onderbelichte fenomenen en evoluties in 
de maatschappij op te merken en daar op een positieve manier mee aan de 
slag te gaan of over te berichten. In een tijdsgewricht waarin onder meer 
computerondersteunde sociale media maar ook de voortschrijdende profes-
sionalisering steeds meer aandacht krijgen, is het belangrijk ruim te blijven 
kijken en bredere en dikkere verbanden te zien tussen schijnbaar geïsoleerde 
fenomenen in de maatschappij. Heemkunde of vrijwilligerswerk rond erfgoed 
komt zo als een belangrijk en serieus te nemen sector in beeld.

Eruditie en barbarij
Alessandro Baricco is momenteel een van de bekendste en meest invloedrijke 
intellectuelen in Europa. Als we hem even barbaars kort zouden moeten situ-
eren, zouden we kunnen spreken over de David Van Reybrouck van Italië of 
de nieuwe Umberto Eco. Hij is niet alleen een begenadigd fictieschrijver, met 
meesterwerken (zoals Zijde) die in vele talen vertaald werden. Hij maakt tegen-
woordig ook ongewone – trage, diepgravende – televisieprogramma’s in de 
vorm van erudiete lezingen in theaterzalen, waarbij toeschouwers en kijkers aan 
zijn lippen hangen. De voorbije jaren publiceert hij ook essays waarbij hij heden-
daagse maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een cultureel perspectief duidt.

In de Italiaanse krant La Repubblica publiceerde Alessandro Baricco (1958) 
enkele jaren geleden een hele reeks ophefmakende artikels over cultuur in de 
tijd van Google. Welke grote veranderingen vinden er momenteel plaats in de 
maatschappij, in de media, in de wetenschap en vooral ook in onze hoofden? 
De stukken werden vertaald naar het Nederlands, in 2010 gepubliceerd onder 
de titel De barbaren en in 2013 voor de tiende keer herdrukt. Het is sterk 
aanbevolen lectuur voor heemkundigen en andere historici of onderzoekers. 
Het zijn heel vlot geschreven korte essays over hedendaagse onderwerpen, 
maar wel met diverse boodschappen over wat er gebeurt in het internet-
tijdperk. Wat is het effect van opgroeien met internet, met een iPad of iPhone 
of met een computer als onderdeel van het dagelijks leven? Met zeer veel, 
nu nog gratis, informatie over heden en verleden 24/7 dubbelklikbaar binnen 
handbereik? Met snelle televisieprogramma’s en andere evenementen? Hoe 
verhouden we ons tot klassieke muziek, geschiedenis of complexere verhalen?

Het kan plezier geven maar het kost ook veel inspanning om je te verdiepen in 
een bepaald onderwerp, zoals de Negende Symfonie van Beethoven.

Hoezeer de Negende ook een gigantische vindplaats van betekenis is, zij 
produceert in haar eentje niet een hoeveelheid betekenis die groot genoeg 
is om het individu te laten overleven. Dat is de paradox die we in zeer veel 
wetenschappelijke studies aantreffen: de hoogste vorm van concentratie 
op één hoekje van de wereld is bedoeld om dat hoekje te verduidelijken, 
maar dan door het los te snijden van al het andere. Uiteindelijk bereik 
je dan een middelmatig resultaat […] Dat is de paradox waaraan de 
verdwaasde blikken van jongelui op school uiting geven.30 

Is het al die langdurige inspanning wel waard en kunnen er geen andere of 
binnenwegen gevonden of aangeboden worden? Hoe spelen nieuwe genera-
ties en de bedrijven daarop in? 

30  A. Baricco, De barbaren (Amsterdam 2013) 136.
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Dus hebben de barbaren de horizontale mens bedacht. Zoiets moeten 
ze gedacht hebben: als ik nu eens al die tijd, al die intelligentie, al die 
toewijding gebruik om over de oppervlakte te reizen, over de huid van de 
wereld, in plaats van die vervloekte diepte in te moeten? […] Ze zagen het 
model van de ontwikkelde burger voor zich, gebogen over zijn boek, in het 
halfduister van een salon met gesloten ramen en beklede wanden – en die 
burger hebben ze instinctief vervangen door de surfer.31

Een van de essays in De barbaren gaat expliciet over de cultuur van het verle-
den. Officieel is het verhaal nog steeds zo dat de cultuur van het verleden de 
plaats vertegenwoordigt waar diepere betekenissen liggen, “onze wortels”: 

Om daar toegang tot te krijgen moet je een grote inspanning leveren, 
tegen de stroom van de tijd ingaan en je de talen meester maken waarin 
de betekenis op die plekken wordt uitgesproken: de mijnwerker wordt 
archeoloog en vertaler, en hij gaat met eindeloze zorgvuldigheid te werk 
om de eeuwenoude vondst boven de grond te krijgen, waarbij hij goed 
oppast dat hij haar niet breekt. Vervolgens maakt hij haar schoon, indien 
nodig past hij de stukken ervan in elkaar, bestudeert haar en zet haar in 
een museum […] Tegenwoordig vormen ze het officiële protocol van onze 
verhouding tot het verleden. […] Iets uit de vergetelheid kunnen opwekken 
is een kwestie van inspanning, striktheid, studie en intelligentie. Voilà. Het 
idee dat de barbaren hierover hebben is totaal tegenovergesteld. Ik zou het 
zo willen samenvatten: het verleden is, zoals het woord zelf al aangeeft, 
verleden tijd. Einde discussie.32

Baricco legt uit dat het verleden bepaald niet afwezig is, maar dat het 
beschouwd wordt als een soort stortplaats van recycleerbare brokstukken en 
materialen, die kunnen worden gebruikt om nieuwe constructies te maken of 
herstellingen uit te voeren. Hij verwijst naar de manier waarop christelijke basi-
lieken soms deels werden gebouwd met de resten van heidense tempels: 

Er waren geen bewakers die de boel bewaakten, en er bestonden geen 
ministeries van Cultureel Erfgoed […] Een fascinerend uitvloeisel van een 
dergelijke houding is dit: het verleden is gerangschikt op één lijn die 
kan worden gedefinieerd als ‘dat wat niet meer is’ […] de Griekse zuil, de 
monocle, de colt en het middeleeuwse relikwie staan allemaal op dezelfde 
lijn en liggen opgestapeld op dezelfde stortplaats. In zekere zin zijn ze ook 
onmiddellijk te vinden: je hoeft helemaal nergens in af te dalen, je steekt 
gewoon je hand uit en daar liggen ze.33

Het verleden is voor barbaren nuttig wanneer je dat onmiddellijk en zonder 
te veel moeite kan consumeren, opeten of tot leven transformeren en je je 
honger snel kan stillen. In verdere essays stelt Baricco vast dat in Italië zeer 
lang stand werd gehouden tegen de barbarij en het zorgen voor, beschermen 
en bestuderen van cultureel erfgoed hoog op de agenda bleef staan. Er waren 
wel diverse pogingen om het te verpakken in de vorm van een festival of 
happening, of het suggereren van beweging en snelheid. Opmerkelijk is dat 
hij oproept om in te zien dat het niet houdbaar is, die strijd om diepgang na 
te streven, dat te blijven onderwijzen, terwijl het er misschien net op aankomt 
heel breed te gaan, te hercombineren, te kiezen voor snelheid in plaats van 
diepte enzovoort.

Het lijkt mij een hele uitdaging om heemkunde in de eenentwintigste 
eeuw tegen het licht te houden van wat Baricco probeert te vatten en te 

31  Baricco, Barbaren, 137–138.

32  Baricco. Barbaren, 159–160.

33  Baricco, Barbaren, 161.
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omschrijven. Ik vind het vooral een uitdaging om de ervaring met cultureel 
erfgoed te verdikken, verzwaren en dieper te maken, wat meer weerstanden 
in te bouwen, weerbarstigheid enzovoort. Uiteraard is het uitstekend dat ook 
heemkundigen volop gebruikmaken van Google, websites of blogs. Maar bij 
het zoeken waar heemkunde een verschil kan maken, is de vraag wat er kan 
geboden worden naast Google. Sinds het boek van Alessandro Baricco is het 
niet alleen duidelijk dat de notie ‘eruditie’ zwaar onder druk staat, maar dat ze 
meer dan ooit verdient gekoesterd te worden. Hoe verhield eruditie zich tot 
lokaal historisch onderzoek? Hoe evolueerde dit en zal dit evolueren?34

Tot nog toe is de dialoog in België en Nederland slechts in beperkte mate 
aangegaan. Een van de interessante uitzonderingen in het erfgoedveld is een 
boekje dat Arnoud Odding over musea in Nederland maakte in 2011. Het 
waren heftige dagen. Bovenop de effecten van de economische crisis namen 
ook ideologisch geïnspireerde tegenkrachten in de Nederlandse politiek 
de culturele wereld in de tang en werden welgemikt onderdelen onderuit 
gehaald. De musea werden daarbij niet gespaard. Odding had in 2004, samen 
met Tiziana Nepoli, al eens geprobeerd de museumwereld in Nederland 
wakker te schudden. Het nieuwe boekje van 2011 met de lelijke titel, Het 
disruptieve museum vatte de bijzondere sfeer, vol verstoringen.

Odding ging verder dan het aanklagen van gebrek aan subsidies en andere 
vormen van politieke belangstelling. Hij hield voor dat een museum als vorm 
ter discussie stond. Hij pleitte volop voor een netwerkmuseum. Het feit dat 
precies de gevestigde instellingen, de grote musea met de grote oude collec-
ties met Kunst met grote K die blijven bestaan als heel die museumwereld 
onder druk staat. Het leverde een messcherp boekje op. Odding combineerde 
de discussies binnen de midscheeps getroffen en verdeeld reagerende 
museum wereld in 2010 en 2011 met de inzichten van Baricco om aan te geven 
dat er veel meer aan de hand is. Hij gaf verschillende hints en roept op om 
vooral een netwerkmuseum te zijn, met diverse sleutelwoorden. Eruditie is er 
een van. Urgentie is een ander sleutelwoord. Of passie. Een van de mogelijk-
heden voor het museum als werkvorm, en dit geldt volgens mij heel in het 
bijzonder voor heemkundige musea die gedreven worden door groepen met 
passie, is te functioneren als kampen: 

Visie in een netwerksamenleving is weten waar behoefte aan kan zijn. 
Want juist in deze versnellende tijd, waarin het individu steeds meer 
mogelijkheden heeft om zelf door de wereld te dwalen, is er behoefte aan 
kampementen. Kampementen waar mensen zich rond het vuur kunnen 
verzamelen en waar men elkaar verhalen vertelt over de wonderen van de 
wereld, tot men op eigen kompas de tocht vervolgt.35

nabijheid 
Hoe kan men dit alles nu in beleid, in erfgoedpolitiek of in strategieën verta-
len? Ook hier verdient het aanbeveling om op zoek te gaan naar interessante 
woorden. Participatie bijvoorbeeld is net als duurzaamheid of duurzame 
ontwikkeling een voor de hand liggend begrip om te gebruiken. Het lijkt 
belangrijk om daarnaast ook woorden te identificeren die zowel voldoende 
wervende kracht hebben, elders hun nut en potentieel bewezen hebben en 
die voor heemkunde (in Vlaanderen) kunnen worden ingezet.

Een van die bruikbare beleidsbegrippen die in ons land kunnen geactiveerd 
worden, is volgens mij proximité, een concept dat in Frankrijk alom verspreid is 
maar in Vlaanderen nog niet versleten is of zelfs amper gebruikt werd.36 Het 

34  Zie bijvoorbeeld ook J.-P. Chaline, Sociabilité et 
érudition. Les sociétés savantes en France, 
XIXe – XXe siècles (Parijs 1995).

35  A. Odding, Het disruptieve museum (Den Haag 
2011) 189.

36  M. Jacobs, ‘Kaders, nabijheid, participatie en 
eruditie. Georganiseerd vrijwilligerswerk, 
vrijwilligersorganisaties en cultureel-
erfgoed(beleid)’, in: Nabij, verenigd en 
meegerekend. Cultureel-erfgoedverenigin-
gen in Vlaanderen (2010–2011) (Brussel 2011) 
79–89.
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werd de voorbije twintig jaar ingezet in de politieke discussies in Frankrijk, mee 
veroorzaakt door de pogingen tot decentralisering.37 In 2005 verscheen in het 
gespecialiseerde Franse tijdschrift Mots over ‘sleutelwoorden’ in de politiek een 
themanummer over proximité.38 Daarin probeerden Christian Le Bart en Rémi 
Lefebvre uit te leggen waarom dat sleutelwoord zo’n furore maakte: ‘Le succès 
du mot « proximité » est selon nous le signe d’une transformation en profon-
deur des modes de production de la légitimité politique. Là où le pouvoir se 
légitimait jadis par la hauteur et par toutes les catégories surplombantes qui 
découlent d’une position élevée (intérêt général, loi, volonté générale, progrès, 
égalité des citoyens, aménagement du territoire…), il puise désormais dans un 
gisement de légitimité strictement inverse, fondé sur le proche et l’interper-
sonnel.’ Het gaat daarbij zowel om decentralisering als om subsidiariteit als om 
een poging om de kloof tussen politiek en de burger te verkleinen.

Het werd ook in verband met erfgoedbeleid ingezet en dat leverde zelfs 
een nieuw woord op proximoine. Op 2 juli 1996 werd in Frankrijk de wet 
n° 96–590 afgekondigd die de oprichting van een Fondation du patrimoine 
voorzag. Het ging hierbij om de zorg voor ‘le patrimoine modeste - celui qui 
n’est pas protégé, inscrit ou classé’. Het kreeg de roepnaam patrimoine de 
proximité mee, waarna dit begrip een eigen leven ging leiden. Op de website 
van die Fondation du patrimoine wordt, met een knipoog naar een Belgisch 
auteur, een link naar een erfgoedbenadering van onderop gelegd: ‘Ce trésor 
des humbles ', pour reprendre la très belle expression de Maeterlinck, plonge 
ses racines au plus profond de notre histoire. Lavoirs, pigeonniers, fermes, 
granges, églises et chapelles, moulins, anciennes fabriques sont autant de 
reflets de l’histoire économique et sociale de la France et de la vie quotidienne 
des générations qui se sont succédé dans nos villes et nos campagnes.’39 

37  Zie het uitstekende boek C. Le Bart en R. 
Lefebvre (red.), La proximité en politique. 
Usages, rhétoriques, pratiques (Rennes 2005).

38  Mots les langages du politique, 77, 2005. 
http://mots.revues.org/61 (28 september 2013); 
C. Le Bart en R. Lefebvre, ‘Présentation’, in : 
Mots. Les langages du politique. http://mots.
revues.org/254 (28 september 2013), ‘Le succès 
rencontré par un mot ou une expression 
constitue toujours un mystère. Nous ne sommes 
ici pas les premiers à nous étonner des usages 
de plus en plus fréquents, dans le langage 
sociopolitique, du terme de « proximité’.

Victoria & Albert Museum te Londen anno 2013: het nieuwe en verbrede erfgoedbegrip in actie. Na en naast de schatten van vorstenhoven was 
er ook de veel meer bezochte tentoonstelling over de betekenis en geschiedenis van David Bowie. (foto FARO)

39  http://www.fondation-patrimoine.org/
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Jean-Michel Utard onderzocht de implicaties van de ‘nabijheidsbeweging’ 
voor de omgang met het erfgoedbeleid. Naast voordelen zag hij ook nadelen, 
namelijk dat het kan gaan om het afwentelen van de problemen en concrete 
gevolgen van centraal gevoerd beleid naar lokale entiteiten: ‘On voit bien que 
ce dispositif fonctionnel et hiérarchique, plaçant l’État au niveau de la science, 
de la doctrine et de la méthode, le met à l’abri des conséquences désagréables 
des effets politiques et sociaux de leur application. Ce qui est transféré aux 
collectivités territoriales, c’est la responsabilité d’avoir à gérer l’écart entre les 
principes et leur mise en œuvre.’40 Hij kwam met een scherpe vaststelling: ‘La 
valeur symbolique n’est pas une caractéristique de l’objet. Le monument ne 
devient patrimoine que par décision. Le « proximoine » est de ce fait une illu-
sion. Gérer la mémoire collective suppose de la distance.’41 

Naarmate de tijd vordert, komen ook positieve ervaringen bovendrijven. Zo 
worden steeds meer de kansen voor het (lager en lager middelbaar) onderwijs 
benadrukt, omdat intensieve en actieve projecten mogelijk zijn, net zoals in de 
begindagen van de heemkunde in Vlaanderen.42 Het kan interessant zijn om de 
lessen die men in Frankrijk al geleerd heeft en het denkwerk dat verricht werd 
mee te nemen, zeker als dit ruimer kan gecombineerd worden met de erva-
ringen rond ecomusea en kan opengetrokken worden naar een heel breed 
erfgoedbegrip, zoals eerder in dit artikel werd uitgelegd.43

nog meer woorden nodig: verrijking en her-ijking
Als het opgewaaide stof rond (het afschuwelijke woord) planlast in Vlaanderen 
neergedwarreld is, is het de moeite om de discussie over nabijheid en afstand 
en over geschikte beleidsniveaus, bemiddelaarsrollen en afstemming aan te 
gaan. Dit geldt zowel voor de heemkundebeweging zelf als voor de verschil-
lende beleidsniveaus. Er is opnieuw wat meer manoeuvreerruimte nodig. 
De introductie van het woord ‘cultureel erfgoed’ heeft veel losgewrikt in 
Vlaanderen de voorbije jaren en ook heemkunde nieuwe kansen en mogelijk-
heden gegeven. Zoals ik in deze bijdrage heb proberen aan te tonen, is het 
nuttig op zoek te gaan naar bijkomende woorden en instrumenten om dat 
potentieel waar te maken. Dit geldt ook voor het verrijken en her-ijken van 
het begrip heemkunde zelf. Er werden in het buitenland enkele pogingen 
ondernomen om een begrippenapparaat voor te stellen voor eigentijdse 
heemkunde, gekoppeld aan een uitgebreid theoretisch programma.44 Er 
werden tientallen woorden voorgesteld, gaande van Abstraktion tot Zeit, 
variërend van zeer abstracte of net heel toepassingsgerichte begrippen.45 
Voor de Vlaamse (beleids)context, hebben we andere begrippen nodig. Het 
lijkt me de moeite om de uitdaging aan te gaan, om met een brede, inter- of 
zelfs trans disciplinaire blik na te gaan welke concepten bruikbaar kunnen zijn 
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