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Knippen van een lint bij aanvang van 
een hondensportwedstrijd, sd © LECA
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Zet een kalenderritueel op je 
agenda: Erfgoeddag 2016

Erfgoeddag is in de 21e eeuw in Vlaanderen en Brussel een ‘kalen-
derritueel’ geworden: een van de geneugten en zekerheden in het 
leven, een van de dagen in een jaar waarop er bijzondere dingen ge-
beuren en te beleven vallen. Volkskundigen maken een onderscheid 
tussen de jaar- en de levenscyclus. De jaarcyclus loopt in Vlaande-
ren, tenzij je bijvoorbeeld de Chinese feestkalender volgt, van 1 ja-
nuari tot 31 december. Tal van rituelen en feesten werken daarbij als 
mijlpalen: oudejaarsfeesten, Pasen, 11 juli en/of de Belgische nati-
onale feestdag, de Last Post in Ieper, het hele jaar door en op 11 no-
vember in het bijzonder, of bijvoorbeeld Kerstmis en het Offerfeest. 
Naast (vroegere) katholieke feesten, koesteren of ontwikkelen groe-
pen mensen nieuwe tradities en rituelen en proberen ze die door 
de volgende generatie te laten adopteren. Het rituele repertoire van 
de levenscyclus loopt tegenwoordig van de eerste echografie en ba-
byborrel, over geboorte en soms doop, huwelijk of (steeds minder) 
intrede in een klooster of commune, tot afscheidsritueel en kof-
fietafel. Een verjaardag behoort voor een privépersoon dus zowel 
tot zijn of haar levenscyclus als tot de jaarcyclus. Al deze rituelen 
bestaan niet ongewijzigd sinds mensenheugenis, maar hebben een 
bijzondere geschiedenis en evolueren volop, ook vandaag.

Zeer ingrijpend zijn overgangsrituelen, waarbij de status van men-
sen naar een andere overgaat (van jongen tot man, van vrijgezel tot 
echtgenoot …), waarbij ze iets bijzonder beleven en veranderen, een 
transformatie ondergaan … Een typisch patroon is dat er eerst een 
fase is van loslaten en uit de gewone routine stappen, dat er dan een 
heel speciale overgangs- of tussenfase volgt en er vervolgens een 
derde fase kan onderscheiden worden van terug in de maatschap-
pij en het gewone leven opgaan. In de tussenfase – aangeduid met 
het geleerde woord 'liminaliteit' (afgeleid van limen, wat grens of 
drempel betekent) - kunnen speciale dingen gebeuren, zeer bete-
kenisvolle voorwerpen getoond worden, diepere verhalen verteld 
worden of kan het gemeenschapsgevoel beleefd worden. 

Wat is nu de bedoeling op Erfgoeddag? Er kan een verhaal verteld 
worden over rituelen als erfgoed, als een vorm van volkscultuur 
of ,tegenwoordig, immaterieel cultureel erfgoed. Maar veel urgen-
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ter is het vertellen van een verhaal over rituelen met erfgoed. Ge-
bruik – toon – ook het roerend erfgoed (museum- of archiefstuk-
ken, oude drukken …) om de bezoeker te verwonderen of van iets te 
overtuigen. Tijdens Erfgoeddag kan de bezoeker in contact komen 
met krachtige voorwerpen – Erfgoed!– en erdoor geraakt worden. 
Met een originele opstelling en een verrassend verhaal kan dit als 
effect hebben dat de bezoeker zelf verandert, zodat het bezoek aan 
een museum of een andere erfgoedinstelling een overgangsritu-
eel wordt, waar hij of zij veranderd, rijker, slimmer en uitgedaagd 
uitkomt. Maar het is daarnaast ook mogelijk om erfgoed als een 
product of resultaat van een (erfgoed)ritueel te zien. Of het nu gaat 
om een voorwerp, een tekst, een beeld, een schilderij of een ander 
beeld: als deze objecten een erfgoedinstelling binnenkomen en deel 
worden gemaakt van een collectie, dan ondergaan ze een transfor-
matie. Ze worden versterkt om doorgegeven te worden: een erfgoe-
ditem of een ‘transbron’. Wat de objecten ondergaan zou je als een 
overgangsritueel kunnen omschrijven. Het inwijden van de bezoe-
kers van erfgoedzorg in die bijzondere technieken – rituelen – van 
veranderingen (transformatie) en overdracht (transmissie) als erf-
goed naar een volgende generatie is erg belangrijk. Het is een grote 
uitdaging om duidelijk te maken waarom we allemaal, als belas-
tingbetaler of mecenas, professional of vrijwilliger er onze tijd en 
middelen in moeten investeren. 

Toon of vertel over rituelen als erfgoed en/of met erfgoed, deel het 
inzicht dat erfgoedbeleving of -zorg als overgangsrituelen kunnen 
gezien worden; betrek mensen, raak hen, verander, en verrijk hun 
leefwereld/leven. Het vergt veel creativiteit, denkwerk en voorberei-
ding: maak van Erfgoeddag 2016 een écht kalenderritueel.

Dr. Marc Jacobs

Voorzitter van de stuurgroep Erfgoeddag - Directeur van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed - Professor Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel (UNESCO leerstoel kritische 
erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed)
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ERFGOEDDAG IN  
HET KORT

Wat?

Erfgoeddag is hét moment waarop je als erfgoedwerker, erfgoedorga-
nisatie of vereniging aandacht kan en mag vragen voor je collectie of 
gebruiken, je werking, je relatie met private en openbare partners, je 
maatschappelijke betekenis … kortom: voor alle facetten van cultureel 
erfgoed en erfgoedzorg. Het is een dag die mobiliseert: honderden mede-
werkers van binnen en buiten de erfgoedsector staan in voor de voorbe-
reiding en het onthaal. Vele duizenden komen die dag nieuwsgierig naar 
het aanbod kijken of gaan in op de uitnodiging om mee de handen uit de 
mouwen te steken. Erfgoeddag is een dag die, op basis van (hulp)bron-
nen uit het verleden, (niet-)alledaagse kwesties kan behandelen en liefst 
nog lang blijft nazinderen. 

Erfgoeddag focust op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed en 
onderscheidt zich zo van Open Monumentendag, die zich elk jaar in 
september op het onroerend erfgoed toespitst. 

Wie?

Erfgoeddag is dé dag van de expertisecentra, musea, archieven, erfgoed-
bibliotheken, verzamelaars, heemkundige kringen, erfgoedverenigin-
gen en iedereen die zorg draagt voor het cultureel erfgoed door het te 
bewaren, te beschermen, door te geven, te ondersteunen, te presenteren 
of gewoon een warm hart toe te dragen. 
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Wanneer?

Erfgoeddag vindt in 2016 plaats op zondag 24 april. Het thema is Rituelen.  
Zie je geen verband tussen het jaarthema en jouw collectie en/of wer-
king? Of krijg je Erfgoeddag niet meer ingepland? Alle begrip indien 
je eens een keer overslaat. Dan doe je toch gewoon mee aan Erfgoeddag 
2017 op zondag 23 april? Dan is het thema Zorg. 

Waar?

In Vlaanderen en Brussel.

Waarom?

Als beleidsinstrument van de Vlaamse overheid mikt Erfgoeddag op 
vele doelen. Het evenement wil vooral de beeldvorming over cultureel 
erfgoed in de samenleving versterken. In de algemene voorwaarden lees 
je meer over de doelstellingen. We lichten er hier een passage uit: “Alle 
initiatieven zijn erop gericht om het cultureel erfgoed inzichtelijk te ma-
ken en op die manier een omslag te realiseren in de publieke perceptie en 
benadering van erfgoed. Erfgoeddag heeft ook de bedoeling om de sector 
zelf zo goed mogelijk te laten samenwerken, innoverende impulsen te 
cultiveren en de eigen activiteiten in een hedendaags erfgoedperspectief 
te plaatsen. Ook wil Erfgoeddag de reflectie over erfgoedontsluiting, 
publiekswerking en duurzaamheid stimuleren.” 

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, coördineert en 
faciliteert dit evenement op landelijke schaal. Zo wil het steunpunt met 
jou en je collega’s de aanwezigheid van cultureel erfgoed en cultureel-
erfgoedorganisaties in de maatschappij en in de media permanent 
versterken. 

Erfgoeddag staat deze editie volledig in het teken van rituelen. Onge-
twijfeld wil je er samen met ons een geslaagde editie van maken. Sta je 
te trappelen om met het thema rituelen aan de slag te gaan? Neem dan 
even de tijd om deze inspiratiegids door te nemen. Alle informatie over 
belangrijke data, inspiratie over het thema en veel meer lees je op deze en 
volgende pagina’s. Veel leesplezier en alvast succes met de voorbereidin-
gen van je Erfgoeddagactiviteit. 
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Burgemeester doet Prins Carnaval zijn burgemeestersjerp om als 
teken van tijdelijke machtsoverdracht, Herenthout, sd © LECA
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EEN RITUEEL IS …

‘Rituelen’ lijkt op het eerste gezicht een vrij eenvoudig begrip waar ieder-
een zich iets bij kan voorstellen. Rituelen zijn van alle tijden. Overal ter 
wereld vinden we ze terug. Iedereen koestert er wel een paar – hoogstper-
soonlijke of publieke. Ons leven zit boordevol kleine en grote rituelen en 
handelingen die we van onze (voor)ouders hebben geleerd. Maar wat zijn 
rituelen precies en waarom zijn ze zo krachtig en betekenisvol? Volgens 
Van Dale is een ritueel (het; o; meervoud: rituelen) een “godsdienstig 
gebruik” waarbij een inwijdingsritueel als voorbeeld wordt aangehaald. 
Antropologen en vele andere mensen zien het toch wat ruimer. Het klopt 
dat heel wat rituelen ontstaan zijn in een religieuze context, maar wat 
met de niet-religieuze, de traditionele, de uitgevonden en de nieuwe, de 
voorgeschreven en de geïmproviseerde rituelen? 

Op de Nederlandstalige Wikipedia vinden we al een ruimere omschrij-
ving terug van wat een ritueel is.1 Hier wordt, anno 2015, een ritueel 
omschreven als “een opeenvolging van handelingen in een bepaalde 
volgorde en op een welbepaalde plaats”. Een ritueel is een product van 
een cultuur; maar tegelijkertijd in de eerste plaats een proces. Veel 
rituelen zijn tot stand gekomen in religieuze gemeenschappen, zoals 
ook uit de omschrijving van Van Dale blijkt. Ongeacht de verscheiden-
heid van rituelen en hun diversiteit in tijd en ruimte, lijkt het bestaan 
van dergelijke praktijken universeel te zijn. Rituelen worden gekenmerkt 
door de nadruk op de vorm, waarbij een gelijkaardige uitvoering van een 
handeling even belangrijk is als de herhaling ervan: iets is pas een ritueel 
als het meermaals wordt opgevoerd. Die handelingen dragen ook een 
symbolische betekenis.

Rituelen worden doorgaans vergezeld door allerlei fysieke elementen, 
parafernalia en uiterlijkheden zoals woorden en gebaren, voordrachten, 
zang en dans, speciale kleding of voeding.2 

1  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ritueel (geconsulteerd op 8/9/2015)
2  s.n., Immaterieel cultureel erfgoed, s.l., Unesco, s.d., infokit. 
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Een ritueel wordt gekenmerkt door een herkenbaar patroon.
Bepaalde gebeurtenissen, zoals geboorte, overlijden of huwelijk, vragen 
om rituelen. Ook wensen gaan vaak gepaard met een ritueel: kaarsjes 
uitblazen bij een verjaardag, een verjaardagslied zingen of klinken op 
een nieuw, gezond en vreugdevol jaar. 

Dat het begrip ‘rituelen’ breed kan ingevuld worden, blijkt uit het oeuvre 
van etnologen zoals Gerard Rooijakkers. “Zowel sacrale als profane, 
geformaliseerde en binnen een bepaald cultureel circuit algemeen 
aanvaarde gedragsvormen, waarbij de politieke, sociale, economische en 
culturele context bepalend is voor de betekenis”3, passen volgens hem 
in de categorie ritueel. In deze definitie onderscheiden we verschillende 
facetten: 

 × Hoewel we sommige rituelen in een godsdienstige of sacrale context 
kunnen plaatsen, zijn niet alle rituelen religieus van aard. Een huwe-
lijk bijvoorbeeld ging in onze contreien sinds de middeleeuwen vaak 
met een viering in de kerk gepaard, nog gelinkt aan een bekrachtiging 
door een priester. In de 21e eeuw lijkt dit steeds minder het geval. Een 
ontgroeningsritueel in het leger of in de studentenvereniging daaren-
tegen valt niet in een religieuze context te situeren. 

 × Continuïteit door verandering is een van de interessante kenmer-
ken van rituelen. Een ritueel kan op het eerste gezicht al eeuwen op 
dezelfde manier uitgevoerd worden, maar heeft bij nader toezien 
doorheen de jaren wellicht andere betekenissen gekregen. Zo wordt 
‘carnaval’ al eeuwen gevierd, maar het is weinig waarschijnlijk dat het 
hedendaagse carnaval nog dezelfde betekenissen en effecten heeft als 
vroeger.

 × We kunnen persoonlijke rituelen onderscheiden van rituelen die 
een hele gemeenschap toebehoren. Sommige mensen ontsteken een 
kaarsje om het geluk af te dwingen. Dit kan als een ritueel van een 
gemeenschap worden beschouwd, maar tegelijkertijd is het ook een 
heel persoonlijk ritueel.

 × Sommige rituelen hebben de tand des tijds overleefd, andere niet. 
Denken we voor Vlaanderen bijvoorbeeld maar aan charivari (ketel-
muziek), of het kaalscheren van vrouwen na de Tweede Wereldoorlog. 
Of denken we maar aan de rit achterstevoren op een ezel, ter verne-

3 Gerard Rooijakkers, Volkskunde: de rituelen van het dagelijkse leven, Utrecht, Nederlands  
Centrum voor volkscultuur, 2001.
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dering opgelegd aan wie iets mispeuterde binnen het huwelijk, de 
regels niet respecteerde of vergat om de jonge mannen van het dorp 
te trakteren. Deze rituelen, die ooit een specifieke vorm van sociale 
controle waren, behoren vandaag in Vlaanderen niet meer tot het 
rituele repertoire.

 × Rituelen komen in elke cultuur voor. Wat zijn de gelijkenissen en 
waar liggen de verschillen tussen bepaalde rituelen? Op en rond Aller-
zielen herdenken katholieken de overledenen. De manier waarop dit 
gebeurt, verschilt enorm van streek tot streek. Vergelijk bijvoorbeeld 
onze manier van herdenken met de feestelijke rituelen die plaatsvin-
den op de Mexicaanse Dag van de Doden. 

 × En hoe zit het met de betekenis van verborgen rituelen, die enkel door 
een beperkte groep gekend zijn en die dus enkel maar betekenis heb-
ben wanneer je tot die groep behoort? 

Rituelen zijn zo alomtegenwoordig dat het niet verwonderlijk is dat di-
verse wetenschappers uit verschillende disciplines zich reeds het hoofd 
hebben gebroken over wat een ritueel precies is. Zo is er Arnold van Gen-
nep (1873-1957), een Franse etnoloog en folklorist die vooral bekendheid 
verwierf door zijn werk Les Rites de Passage uit 1909. Hierin vergelijkt hij 
op een systematische manier een aantal rituelen die hij in verschillende 
culturen had geobserveerd. Hij stelde vast dat overgangsrituelen, ver-
bonden aan belangrijke momenten in ons leven zoals geboorte, puber-
teit, huwelijk, menopauze, begrafenis en ontgroening vaak uit drie delen 
bestaan: de afscheiding (préliminaire), de overgang of transitie (liminaire) 
en de re-integratie (postliminaire) waarbij de persoon die het ritueel on-
dergaat een soort van symbolische ‘rituele dood’ kent, gevolgd door een 
wedergeboorte. De adept doorloopt een veranderingsproces. Hij of zij is 
na het uitvoeren van het ritueel als het ware een ander persoon. Hoewel 
deze drie delen als een universeel patroon worden beschouwd, wees Ar-
nold van Gennep erop dat ze niet altijd in dezelfde mate ontwikkeld zijn 
bij alle rituelen en bij alle volkeren.4 
 
Ook de Franse antropoloog en socioloog Emile Durkheim (1858-1917) 
nam, los van van Gennep, het fenomeen rituelen onder de loep. Hij 
verklaarde de behoefte van de mens aan rituelen vanuit hun functie, na-
melijk het bevorderen van de sociale samenhang. Vandaag interpreteren 

4  Barry Stephenson, Ritual. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2015.
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de meeste onderzoekers een ritueel niet langer als iets louter functioneel. 
De focus ligt nu op de reeks handelingen die mensen uitvoeren: alle-
daagse handelingen zoals zingen, dansen, lopen en eten krijgen bij het 
uitvoeren van een ritueel een bijzondere betekenis en zorgen voor een 
sterk gevoel van onderlinge verbondenheid. Deze onderlinge verbon-
denheid werd door de Schotse antropoloog Victor Turner (1920-1983) 
communitas genoemd.5 
 
Turner werkte de ideeën van Arnold van Gennep verder uit, met name de 
stelling dat in rituelen een drieledige structuur kan onderscheiden wor-
den: 1) afscheid nemen of zich losmaken, 2) in een tussenzone verkeren, 
waar heel diepe en ongewone communicatie kan plaatsvinden of een 
transformatie kan gebeuren, en 3) zich terug integreren in het dagelijks 
leven of de samenleving, maar wel een beetje veranderd. Turner zoomde 
heel erg in op die tussenfase en wat daar gebeurde. Daar kunnen diepe 
boodschappen worden overgedragen. Daar kan een diep gevoel van 
verbondenheid, communitas, ervaren worden. Hij stelde voor het begrip 
‘liminaliteit’ (van limen, drempel of grens, denk aan het niemandsland 
tussen twee landen of een schemerzone) te gebruiken om daarover te 
spreken.

Er kunnen bij de betrokken personen grote verschillen zijn in motivatie, 
beleving en betekenisgeving. Samen met de familie Kerstmis vieren 
bijvoorbeeld, is voor de ene persoon een hoogtepunt waarnaar weken-
lang wordt uitgekeken, voor de andere voelt het als een bijna opgelegde 
verplichting. 

Rituelen zijn vaak uitzonderlijke gebeurtenissen, onder meer omdat, 
zoals van Gennep en Turner duidelijk maakten, een stap opzij (zie de tus-
senfase of liminaliteit) wordt gezet. Ze maken echter ook deel uit van ons 
dagelijks leven en geven er structuur aan. Omdat rituelen erg afhankelijk 
zijn van de deelnemers, zijn ze sterk beïnvloed door veranderingen in de 
moderne maatschappij. Fenomenen zoals migratie, individualisering, de 
invoering van de leerplicht, of globalisering hebben allemaal hun effect. 
Migratie kan bijvoorbeeld voor een spanningsveld zorgen tussen ‘de’ 

5 Victor Turner, The ritual process: structure and anti-structure, Ithaca Cornell University Press, 
1977; Victor Turner, Dramas, fields and metaphors: symbolic action in human society, Ithaca 
Cornell University Press, 1978; Victor Turner, The forest of symbols: aspects of Ndembu ritual, 
Ithaca Cornell University Press, 1972; Victor Turner, Celebration: Studies in festivity and ritual, 
Washington, Smithsonian Institution Press, 1982. , e.a.
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‘cultuur van oorsprong’ en ‘de’ ‘nieuwe cultuur’ waarin de migrant terecht 
komt, vooral voor de betrokkene zelf. 

Rituelen kunnen bedreigd worden door veranderende socio-economi-
sche omstandigheden. De voorbereidingen, het maken van de kostuums 
en maskers, en de andere eventuele benodigdheden kosten vaak veel 
geld, en in tijden van crisis zijn dergelijke uitgaven niet evident.6 
 
Rituelen kunnen tegenwoordig ook gekoesterd en geborgd worden als 
immaterieel cultureel erfgoed. Immaterieel erfgoed is een technisch 
begrip, dat sinds 2003 door UNESCO wordt gepromoot (samen met de 
notie ‘safeguard’ of borgen). Ook in Vlaanderen wordt het als dusdanig 
in het erfgoedjargon en in de erfgoedpraktijk gehanteerd. Brede lagen 
van de bevolking gebruiken de term immaterieel erfgoed stilaan als een 
koepelnaam voor niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die 
je koestert, nu nog doet en waarmee je nieuwe generaties laat kennisma-
ken of wat je groepen mensen wil laten overnemen. En dat gaat blijkbaar 
zeer breed. Van nieuwjaar vieren en een jaarmarkt organiseren tot het 
uitgaan van een processie. Of frietjes halen in ’t frietkot, henna aanbren-
gen, circus, fanfares en kantklossen.

In elk van deze gebruiken en gewoontes schuilen rituele patronen. Denk 
maar aan het klinken op het nieuwe jaar, handjeklap om een verkoop te 
bezegelen op Houtem Jaarmarkt en de wijze waarop processiebeelden 
aangekleed worden. Of een henna-avond vlak voor een Marokkaans 
huwelijk, het wensen van ‘toi toi toi’ voor een podiumpremière en hoe 
ambachtsmensen telkens weer dezelfde opeenvolgende handelingen 
uitvoeren voor ze aan een nieuw werkstuk beginnen. 

Met het thema ‘Rituelen’ kan ook jij op een originele manier aan de slag. 
Het begrip kan ruim geïnterpreteerd en ingevuld worden en ook het pu-
bliek kan zich bij ‘rituelen’ iets voorstellen. Want of je het nu wilt of niet, 
iedereen van ons komt met rituelen in aanraking. 

Maar toch leggen we dit breed te interpreteren begrip één belangrijke, 
maar evidente, beperking op. De rituelen die op Erfgoeddag aan bod ko-
men moeten namelijk een duidelijke erfgoedwaarde bezitten of moeten 

6 s.n., Immaterieel cultureel erfgoed, s.l., Unesco, s.d., infokit.
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geïllustreerd worden door middel van bronnen die als (roerend of digi-
taal) erfgoed beschouwd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om archief-
stukken, museumobjecten of oude drukken die op een verantwoordelijke 
wijze worden doorgegeven aan volgende generaties. 

Bij dat alles is het uiteraard steeds belangrijk ook de politieke, sociale, 
ecologische, economische en/of culturele context mee in beeld of in 
rekening te brengen. Ga je op zoek naar de oorsprong van een ritueel, 
besteed dan extra aandacht aan de manier waarop het doorheen de tijd 
geëvolueerd is. Ga na welke materiële erfgoedsporen een ritueel al dan 
niet heeft nagelaten: zowel de rechtstreekse als onrechtstreekse. Als 
rechtstreekse erfgoedsporen denken we bijvoorbeeld aan de kledij en 
attributen die bij een ritueel worden gebruikt. Een foto van een autowij-
ding in de jaren 1960 of de rekeningen met de uitgaven die nodig waren 
voor de rituele intrede van een nieuwe heerser en die in het stadsarchief 
worden bewaard, kunnen bijvoorbeeld op Erfgoeddag worden getoond. 
Het is erg belangrijk om aan je bezoekers duidelijk te maken hoe interes-
sant roerend, digitaal of immaterieel erfgoed kan zijn, waarom ervoor 
gezorgd moet worden en hoe dat gebeurt. 

Autowijding tijdens het feest van 
Sint-Christoffel, Hanuit, sd © LECA
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KLEINE EN GROTE 
RITUELEN

Onderstaande suggesties helpen je op weg bij het vormgeven van een Erfgoed-
dagactiviteit. Probeer je publiek, de pers en je collega’s te verrassen. Als gulden 
regel geldt: hoe verrassender en onverwachter je aanbod, hoe groter de kans dat 
je het publiek (en de media) voor jouw activiteit(en) kan warm maken. Belangrijk 
is wel dat bij elk van je activiteiten (de zorg voor) het cultureel erfgoed centraal 
staat. 

Laat je door onderstaande suggesties inspireren, overleg met collega’s en gras-
duin in je collectie en archief naar die objecten en archiefstukken die op Erf-
goeddag zeker niet mogen ontbreken. Kijk in je eigen omgeving, spreek mensen 
aan en ga op zoek naar die rituelen die vandaag nog steeds voortleven en welke 
betekenis ze al dan niet nog hebben. 

Verlicht op weg gaan

Bedevaarten gaan hand in hand met rituelen, zowel voor, tijdens als na 
het wandelen. Ook de beroemde pelgrimage naar Santiago de Compos-
tela kent zo haar rituelen. Deze rituelen werden van pelgrim op pelgrim 
doorgegeven en sommige houden stand tot op de dag van vandaag. 

Op hun weg naar Santiago de Compostela bezoeken pelgrims zoveel 
mogelijk heiligdommen waar een reliek of beeld van de heilige apostel 
Jacobus wordt vereerd. Zo ontvangen ze kracht voor de lange reis die nog 
volgt. Ook België telt diverse waardevolle reliekhouders van Sint-Jaco-
bus, zoals de zilveren sarcofaag-reliekhouders in de Sint-Jacobskerken 
van Antwerpen, Brugge en Luik, een zilveren beeldreliek uit de 15e eeuw 
in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren en een zilveren voetreliek 
in de priorij van Oignies in Namen uit de 13e eeuw. 

Vertel op Erfgoeddag waarom pelgrims een specifiek reliek bezoeken. Focus 
hierbij op de handelingen en rituelen die met een dergelijk bezoek gepaard gaan. 
Zo is het de gewoonte dat pelgrims bij hun bezoek aan het ijzeren kruis Cruz de 
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Ferro, vlakbij het Spaanse dorpje Foncebadón, een steen neerleggen die ze van 
thuis hebben meegenomen. Met dit gebaar leggen ze symbolisch hun zonden af 
en vervolgen daarna verlicht hun weg. Waarom voeren ze net daar dat specifiek 
ritueel uit? Hebben deze rituelen vandaag nog dezelfde betekenis en hetzelfde 
belang als vroeger?

Klinkt als muziek in de oren

In het noorden van Israël werd in mei 2015 een 5.000 jaar oude scherf 
gevonden. Bijzonder aan de scherf is dat er een muziektafereel op wordt 
afgebeeld. Het is meteen ook de oudste afbeelding van muzikanten die 
werd gevonden in het gebied dat nu Israël wordt genoemd. 

Volgens de archeologen van de Israel Antiquities Authority toont de 
zegelafdruk een complex ritueel dat in Mesopotamië gelijkstond aan het 
heilig huwelijk. De koning ging tijdens zo'n ceremonie op bezoek in de 
tempel voor een symbolische verbintenis met de godin, vertegenwoor-
digd door de hogepriesteres. Er werd een uitgebreid feestdiner voorzien, 
muziek gemaakt en gedanst. De koning bracht de huwelijksnacht door 
met de priesteres(sen). 

Voorbeelden van instrumenten die reeds in de oudheid werden gebruikt 
bij rituelen, zijn het zogenaamde ‘snorrebot’ en ‘snorhout’. Deze instru-
menten bestaan uit een dun plaatje van hout of bot dat aan een koord 
rondgeslingerd wordt. Door luchtwervelingen gaat het plaatje om zijn as 
tollen waarbij het een zoemend of snorrend geluid voortbrengt. Hiermee 
is ook de naamgeving verklaard. De toonhoogte varieert met de snelheid 
waarmee het snorrebot wordt rondgeslingerd. 

Muziek vertrekt vaak vanuit functionele repertoires, denk maar aan het 
zingen bij een verjaardag. Maar heb je er al bij stil gestaan dat zingen het 
moment is om de taart met de kaarsjes te brengen? Het zingen of het 
liedje wordt dus gekoppeld aan een handeling − hier het uitblazen van de 
kaarsen.  
 
Muziek heeft vaak een ondersteunende rol bij het uitvoeren van rituelen. 
Maar ook binnen de muzikale wereld zelf vinden we veel rituelen terug. 
Denk maar aan het schietgebedje of kruisteken dat een artiest maakt 
voor hij of zij het podium betreedt. Er zijn ook minder zichtbare rituelen 
binnen de muzikale context. Hoe gedraag je je in een concertgebouw? 
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Hoe weet je dat je tijdens een klassiek concert tussen de verschillende 
delen van bijvoorbeeld een concerto best niet applaudisseert, terwijl je je 
op een rockconcert zowel tijdens als na een nummer volledig mag laten 
gaan? Hoe weet je dat je je zus of zo dient te gedragen zonder dat dit een 
letterlijk uitgeschreven wet is? 

Ga op zoek naar afbeeldingen van rituelen. Kijk welke attributen, kledij en 
dergelijke bij het ritueel nodig zijn en breng deze naar aanleiding van Erfgoeddag 
bijeen. Onderzoek welke muziek, liederen of klanken bij een bepaald ritueel no-
dig zijn. Misschien bevat je collectie wel enkele rituele instrumenten. Organiseer 
op Erfgoeddag een heus ritueel concert en geef er voldoende uitleg en context bij, 
aan de hand van originele documenten, enz.

The old, the good, the new

Rituelen krijgen doorheen de jaren soms een andere betekenis en invul-
ling of verdwijnen gewoon volledig omdat hun betekenis niet meer 
relevant is. Zo kreeg een kind vroeger bij het doopsel een beetje zout op 
de tong gelegd. Zout is een symbool van kracht en smaak en werd in het 
verleden vooral gebruikt om eten langer te bewaren en om te zuiveren 
en schoon te maken. Gebruiken die vandaag zo goed als verdwenen zijn, 
waardoor het ritueel van zout op de tong bijgevolg aan betekenis verliest. 

Andere rituelen verdwijnen niet, maar zijn met de tijd mee geëvolueerd. 
Zo kennen we vandaag naast paardenwijdingen ook tractor- en autowij-
dingen. Of denk maar aan de verjaardagskaarten die worden verstuurd. 
Hoeveel verjaardagskaarten ontvang jij nog? En hoeveel gelukwensen 
ontvang je daarentegen op Facebook? Dezelfde intentie maar in een 
nieuw jasje. 

Hoewel rituelen evolueren en je ook vragen kan stellen bij bepaalde tendensen, 
blijven rituelen belangrijk. Het zijn vaak handelingen die helpen om belangrijke 
stappen te zetten in het leven. Ga op zoek naar objecten die getuigen van rituelen 
die de tand des tijds niet hebben overleefd of rituelen die we vandaag nog al-
lemaal kennen, maar die gemoderniseerd zijn. En hoe ziet de toekomst van een 
bepaald ritueel eruit? Welke rituelen zullen blijven bestaan? Een vraag die het 
publiek zeker kan prikkelen. 
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Uitgevonden tradities en rituelen

We zijn er ons niet altijd van bewust, maar wist je dat heel wat (nati-
onale) symbolen en rituelen waarvan wordt beweerd dat ze een lange 
geschiedenis hebben, vrij recent zijn ontwikkeld of zelfs volledig uitge-
vonden? Door het verwijzen naar een ver verleden wil men bijvoorbeeld 
een nationale eenheid creëren of versterken, of een bepaalde institutie 
of cultureel gebruik legitimeren. Dit verschijnsel werd door de histo-
ricus Eric J. E. Hobsbawm, samen met collega’s zoals Terence Ranger, 
omschreven in The Invention of Tradition (1983). Hobsbawm stelde dat 
de massaproductie van tradities een hoogtepunt bereikte in de periode 
1870-1914, niet toevallig de periode waarin het nationalisme triomfeerde. 
Een schoolvoorbeeld zijn de Schotse geruite stoffen die symbool staan 
voor een specifieke clan, een traditie die werd verzonnen in de 19e eeuw. 

Ook vandaag worden er nog steeds nieuwe rituelen uitgevonden, denk 
maar aan de babyborrel of babybrunch. Waar in het verleden het bezoek 
aan de kersverse ouders en baby in het ziekenhuis of bij de ouders thuis 
gebeurde, is men nu op zoek naar allerlei varianten hierop. 

Ga op onderzoek uit en ontmasker die rituelen die beweren een lange geschiede-
nis te hebben. Waarom was en is er nood aan nieuwe rituelen? Waarom worden 
rituelen en tradities uitgevonden? Welke houding dienen we aan te nemen 
tegenover deze ‘Invented Traditions’? En welke rol hebben commerciële spelers 
bij het heruitvinden en introduceren van rituelen in de maatschappij? 

Het leven en de dood

De dodenwake, het thuis sterven, het kisten door de dorpstimmerman … 
het lijkt erop dat deze ooit betekenisvolle onderdelen van de begrafe-
niscultuur in Vlaanderen in de loop van de 20e eeuw verdwenen zijn en 
een stille dood gestorven zijn. In 2015 vond in het Caermersklooster te 
Gent de tentoonstelling ‘R.I.P. 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen’ 
plaats. Bezoekers maakten kennis met oude en nieuwe rituelen rond 
sterven, begraven en herdenken. De tentoonstelling wilde oude gebrui-
ken en herinneringen voor de toekomst vastleggen en illustreren hoe 
en waarom ze de voorbije decennia zo ingrijpend veranderd zijn. In de 
loop van de 19e en 20e eeuw werden traditionele gebruiken immers erg 
in vraag gesteld en doorbroken. Hoe vonden nieuwe rituelen stilaan hun 
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ingang in vrijzinnige en andere milieus? En hoe bleef de begrafeniscul-
tuur zich heruitvinden zonder haar relevantie te verliezen? 

In Joodse kringen wordt getracht iedereen, arm of rijk, zo snel mogelijk te 
begraven. Als het lichaam in de eenvoudige kist is gelegd, wordt er wat aar-
de van Israël over het lichaam uitgestrooid of in een zakje onder het hoofd 
gelegd, als teken van verbondenheid met dat land. Bij de meerderheid van 
de moslims wordt kisting verworpen. Het lichaam wordt op zijn rechter-
zijde gelegd en steeds in de richting van Mekka georiënteerd. Uit respect 
voor de overledene is het verboden op het graf te zitten of te stappen. 

De doden op een kleurrijke en vrolijke manier herdenken, dat is wat ze 
in Mexico doen op de Dag(en) van de Doden, op 1 en 2 november. Fami-
lieleden maken de graven proper en maken een altaar met offers zoals 
snoepgoed en fruit voor de doden. Deze feestdag werd opgenomen op de 
Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mens-
heid van UNESCO. Nepalezen brengen uit dankbaarheid dan weer diverse 
offers, pujas, aan hun hindoegoden waarvan Kali - de godin van de dood, 
tijd en verandering - een van de belangrijkste is. De populairste tempel van 
Kali ligt in het dorpje Dakshin Kali, niet ver van de hoofdstad Kathmandu. 
Hier staan doorgaans duizenden hindoes in de rij om hun pujas, vaak kip-
pen of bokken, te schenken. Want enkel met bloedoffers is Kali te paaien.

Welke rituelen die te maken hebben met de dood, of een andere belangrijke 
overgangsfase in een mensenleven, wil je in beeld brengen op Erfgoeddag? Zet 
niet alleen de verschillen in de kijker, maar kijk zeker ook naar de vele gelijkenis-
sen. Hoe werden bepaalde rituelen in het verleden uitgevoerd en hoe gebeurt dit 
vandaag? Verloopt dit nog steeds op dezelfde manier en hebben deze rituelen 
voor iedereen uit de gemeenschap dezelfde betekenis? 

Ritueel slachten van dieren en offers brengen

Over rituelen zijn niet alleen maar veilige verhalen (‘safe stories’) te vertel-
len. Zelfs een ritueel feest zoals het vieren van Sinterklaas op 6 december, 
beroerde de laatste jaren wekenlang de mediagemoederen in Nederland: 
het ritueel is een aanleiding om ook heel andere kwesties en verhou-
dingen te behandelen of op de agenda te zetten. Om tegemoet te komen 
aan de Europese regelgeving, is het ritueel onverdoofd slachten op 
tijdelijke slachtvloeren vanaf 2015 ook bij ons het voorwerp van strenge 
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regelgeving. De rituele slacht op tijdelijke slachtvloeren moet verhuizen 
naar reguliere slachthuizen of plaats maken voor een alternatief zoals 
verdoofd slachten.  
 
Dit ritueel slachten komt in de huidige westerse maatschappij steeds 
meer onder druk te staan. Hoe gaan gemeenschappen waarin het ritueel 
slachten nog gebeurt, met deze druk om? Is dit ritueel ten dode opge-
schreven, verdwijnt het naar de illegaliteit of passen mensen het aan? En 
welke houding neem je zelf aan tegenover rituelen van anderen?

Organiseer naar aanleiding van Erfgoeddag een panelgesprek waarbij vertegen-
woordigers uit verschillende gemeenschappen vertellen hoe zij met de druk van 
de buitenwereld op bepaalde rituelen omgaan. Dit hoeft niet noodzakelijk een 
discussie te zijn met voor- en tegenstanders van een bepaald ritueel. Beschouw 
het als een moment om de historische context van bepaalde rituelen mee te geven 
en om andere gemeenschappen beter te leren kennen.  
 
Offers brengen om een goed lot af te dwingen is zo oud als de straat. Zo kan je in 
museum ’t Toreke de Gallo-Romeinse schatten van het Grijpenveld in Tienen be-
wonderen. Daar biedt de tentoonstelling ‘Doodgewoon’ onder andere een unieke 
kijk op de diepste gevoelens van de mensen die 2.000 jaar geleden in onze gebie-
den leefden. Wat deed een koppel om de vruchtbaarheid te bevorderen? Wat deed 
men na afwijzing van een geliefde? Hoe probeerde men onheil af te wenden? En 
hoe beloonde men de goden voor een goede oogst?  
 
Waarvoor brengt en bracht de mens allemaal offers? Op welke manier gebeur(d)
en deze offers? Is de manier van offeren doorheen de jaren veranderd?

De mysteries van de sjamaan 

Het sjamanisme, ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië, is van alle tijden 
en komt voor in elk werelddeel. Volgens antropologen is het sjamanisme 
ontstaan in de prehistorie en is het wellicht de voorloper van andere 
religieuze en magische tradities. 
 
Sjamanisme wordt vaak gezien als een onderontwikkeld verschijnsel. 
Toch is het vooral een vernuftige combinatie van diverse bovennatuurlij-
ke inzichten gekoppeld aan een religieuze overtuiging. Met zijn magisch 
handelen wil de sjamaan vooral zorg dragen voor de wereld om hem 
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heen. Al gebeurt dat vanuit westers oogpunt vaak op een bizarre wijze 
die niet te vatten is.  

Dankzij rituele dansen en trommels probeert de sjamaan een staat van 
bewustzijn te bereiken. Hij brengt zichzelf in trance en is zo in staat om 
door verschillende werelden te reizen. 

Sjamanisme, duiveluitdrijvingen en hekserij worden vaak in één adem genoemd 
en worden vaak als iets uit het verleden beschouwd. Nochtans worden deze 
praktijken ook vandaag nog uitgevoerd. Denk maar aan de Wicca-beweging die 
ook in ons land voet aan de grond heeft. Voer onderzoek naar de betekenis van de 
verschillende rituelen, de context waarin ze worden toegepast en hoe belangrijk 
deze rituelen werden (en worden) bevonden. 

Publieke vernederingsrituelen

In het verleden was men zeer vindingrijk in het bedenken van manieren 
om personen publiekelijk te bespotten en te vernederen. Deze vernede-
ringsrituelen werden uitgevoerd wanneer men van mening was dat een 
persoon bepaalde normen of waarden overtrad. 

Zo kenden de middeleeuwen een ruime waaier aan schandstraffen. Bij de 
meeste schandstraffen werd de ‘misdadiger’ op het dorpsplein geplaatst, 
waarna de dorpelingen hem of haar konden bespotten en bekogelen 
met vuil, etensresten en stenen. Rijkere mensen werden verplicht om de 
aanmaak van een metalen hoofd te bekostigen dat aan een buitenmuur 
van het stadhuis werd bevestigd, samen met een bord waarop stond wat 
ze precies hadden mispeuterd. 

Wilde je als koppel trouwen, maar waren anderen van mening dat 
bijvoorbeeld het leeftijdsverschil of het verschil in sociale status te groot 
was, dan werd je getrakteerd op ketelmuziek. 

Dergelijke vernederingsrituelen komen vandaag in veel mindere mate 
voor, maar zijn zeker niet verdwenen. Zo kent men in bepaalde regio’s in 
Limburg en Oost-Vlaanderen het gebruik van de os. Dertig geworden en 
als jongeman nog vrijgezel? Dan ben je de os. Overal in je gemeente han-
gen vrienden niet altijd even flatterende foto’s van je op zodat iedereen 
op de hoogte is. 
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Snuister in archieven en kom te weten welke vernederingsrituelen in jouw regio 
voorkwamen. Hoe zouden we vandaag reageren mochten sommige van die ritu-
elen nog in gebruik zijn? Welke – al dan niet oude – vernederingsrituelen worden 
vandaag nog toegepast? 

De h van henna en handen 

Hennarituelen worden vaak gebruikt om betekenis te geven aan een spe-
cifieke fase in iemands leven. De bruiloft is een bijzondere gebeurtenis in 
de Marokkaanse samenleving en bestaat uit diverse tradities en rituelen. 
De henna-avond is een van deze tradities en bestaat al eeuwen. De bruid 
wordt die avond ‘versierd’ voor de bruiloft. Henna symboliseert geluk en 
bescherming.  
 
De henna-avond vindt meestal een of twee avonden voor de bruiloft 
plaats. Het is een avond waarop de aanstaande bruid in het middelpunt 
staat. Meestal wordt er een klein groepje vriendinnen en familieleden 
uitgenodigd. Over het algemeen wordt de henna-avond thuis gehouden, 
maar vandaag huren aanstaande bruidjes ook vaak een zaal. De bruid kan 
die avond afscheid nemen van haar nabije geliefden voordat ze aan haar 
nieuwe leven als getrouwde vrouw begint. 

Het beschilderen van het lichaam of lichaamsdelen is een veel voorko-
mend gebruik bij rituelen. Elke beschildering heeft zijn betekenis en 
functie. Laat het publiek op Erfgoeddag met dit gebruik kennismaken. 
Misschien steekt er in je collectie wel een kledingstuk waarop sporen 
van verf terug te vinden zijn, die aantonen dat dat specifiek kledingstuk 
tijdens het uitvoeren van een ritueel werd gedragen. 

Hier kan je ook de discussie aanhalen of dergelijke verf-, bloed- of andere vlekken 
bij een restauratie dienen verwijderd te worden of niet. Kledij vertelt veel over 
de persoon die het heeft gedragen. Zo kan een versleten linkermouw erop wijzen 
dat de persoon linkshandig was. Laat je deze linkermouw dan herstellen zodat 
hij er terug als ‘nieuw’ uitziet? Of hoe presenteer je de hoed van een persoon die 
hem altijd schuin op zijn hoofd droeg: mooi recht op een sokkel of eerder zoals de 
persoon hem bij leven droeg?
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Rituelen bij jeugdbewegingen

Een vierkantsformatie als beginmoment, een spel dat al jaren wordt ge-
speeld, bijnamen of totems geven en typische uitdrukkingen gebruiken 
die buitenstaanders niet begrijpen, nieuwe leden welkom heten en af-
scheid nemen van de oudsten, bepaalde stap-, nazing- en uitbeeldliedjes 
zingen, enzovoort. De wekelijkse ontmoetingen van jeugdbewegingen 
zitten vol ‘klassiekers’, rituelen die zovele leden voordeden en velen na 
hen nog zullen voortzetten. 

Ook op kampen van de jeugdbeweging vinden we rituelen terug. Het 
gerecht dat elk jaar opnieuw het kamp compleet maakt, de liedjes die 
worden gezongen bij het kampvuur, een groet of ritueel om wakker te 
worden, liedjes zingen voor het eten, het eigen kampmeubilair en de 
‘hudo’ sjorren … 

Zet deze jeugdbewegingsrituelen in de kijker tijdens jouw Erfgoeddagactiviteit. 
Inspiratie opdoen en lezen hoe jeugdbewegingen hun eigen leukste jeugdbe-
wegingsrituelen omschrijven? Ga dan naar www.facebook.com/deleukste-
jeugdbeweginstraditie. Neem zeker ook een kijkje op de ondersteuningspagina 
- http://jeugdbewegingen.heemkunde-vlaanderen.be - van de Werkgroep 
Jeugdbewegingen en Erfgoed van Heemkunde Vlaanderen. In het najaar van 
2015 verschijnen op deze site en op erfgoeddag.be ook verschillende inspire-
rende tips voor mogelijke activiteiten rond jeugdbewegingsrituelen. 

Vakantie als ritueel

Elke zomer reizen talloze families heen en weer tussen België, Marokko 
en Turkije. Meer dan een vakantie is deze reis een ritueel: ze herinnert 
aan de afkomst, haalt familiebanden aan maar bevestigt ook de band 
met België. Ze verbindt hier en daar, en toen en nu. Je herkent ook het 
patroon van afscheid nemen, iets bijzonders beleven op een ongewone 
plek en terugkeren. 
 
Dit werd ook extra in de kijker gezet tijdens de expo Home Sweet Home, 
die in het herdenkingsjaar van 50 jaar migratie (2014) werd opgezet in 
het Red Star Line Museum. De expo bood een inkijk in de nostalgie en de 
petites histoires die deel uitmaken van dit jaarlijks weerkerend ritueel.



24

Twee Antwerpse kunstenaars, Mashid Mohadjerin en Bülent Öztürk, gin-
gen aan de slag met dit thema. Voor het Red Star Line Museum creëerden 
ze nieuw werk over onderweg zijn en thuiskomen, in Turkije, Marokko, 
België, of nog ergens anders. Bülent Öztürk bouwde een tahta, een 
hemelbed dat hem herinnert aan zijn jaarlijkse vakantie in zijn geboor-
testreek en symbool staat voor de veilige thuishaven. Mashid Mohad-
jerin reisde in het kielzog van de vele families naar Marokko en bracht 
onderweg met haar camera zowel verlaten als levendige transitplaatsen 
in beeld. De reis deed haar mijmeren over de jaarlijkse reis die zij samen 
met haar ouders maakte.

Welke betekenis heeft dit ritueel voor de mensen die elk jaar opnieuw naar hun land 
van oorsprong trekken? Welke betekenis heeft dit voor de ouderen en is die nog de-
zelfde bij jongere generaties? Welke erfgoedsporen laten deze vakantierituelen na? 

Alledaagse en banale rituelen

Velen onder ons hebben een vast ‘ochtendritueel’: een grote kop koffie 
drinken, tanden poetsen, een koude douche nemen, de krant lezen bij 
een vers geperst glas fruitsap … Ook handen wassen na een toiletbezoek 
of ’s avonds eerst een toertje lopen vooraleer in bed te kruipen, zijn voor 
veel mensen een vast ritueel. Zonder dergelijke rituelen komen we de dag 
niet door. 

Elke vrijdagavond met vrienden een glas drinken in je stamcafé om het 
weekend goed in te zetten, kan als ritueel worden beschouwd. Ook het 
uitschenken van een glas bier dient volgens een vast schenkingsritueel te 
gebeuren. Wist je trouwens dat België in 2012 voor de zevende keer goud 
won op de Stella Artois World Draught Masters in Montréal? 

Breng op Erfgoeddag die rituelen in kaart waarvan we ons niet bewust zijn 
omdat ze deel uitmaken van ons alledaags leven. Belangrijk is om niet alleen te 
kijken welke rituelen we vandaag in ons dagelijks leven toepassen. Ga ook eens 
na hoe dit in het verleden gebeurde. Welke alledaagse rituelen uit het verleden 
zijn verdwenen en welke passen we nog steeds toe? 
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En nog meer rituelen …

Het thema rituelen kan je op vele manieren invullen. Daarom bieden 
we je bovenop voorgaand overzicht nog een aantal bijkomende sugges-
ties. Ook rond deze inhoudelijke insteken kan je ongetwijfeld heel wat 
leerrijke en spannende activiteiten ontwikkelen. Uiteraard met steeds 
voldoende aandacht voor de historische context en het cultureel erfgoed.
 

 × Kalenderrituelen

 × Machtsrituelen 

 × Omkeringsrituelen zoals kinderfeesten en carnaval

 × Initiatierituelen en overgangsrituelen: belangrijke overgangsfasen 
in een mensenleven gaan vaak gepaard met rituelen. Denk maar aan 
de rituelen bij geboorte, huwelijk, overlijden, trouw, enzovoort. Maar 
ook de verhuis naar een rust- en verzorgingstehuis verloopt volgens 
een vast patroon of ritueel, om oudere mensen te helpen een selectie 
van hun materieel bezit te maken en afscheid te nemen. Dit ritueel 
wordt ook wel ‘Casser Maison’ genoemd. 

 × Verzoeningsrituelen of publiekelijke boetedoening zoals de stroppen-
dragers in Gent

 × Academische rituelen

 × En wat met de duistere kant die rituelen kunnen hebben? Afhanke-
lijk van je positie in de maatschappij kan een ritueel een positieve 
of negatieve invloed hebben. Zo sluiten sommige rituelen bepaalde 
groepen of personen uit. Een ritueel kan ook verdrukkend zijn en 
eerder contesteren. 

 × Rituelen en bijgeloof, geluksbrengers 

 × Verborgen rituelen: rituelen van bijvoorbeeld de vrijmetselarij

 × Rituele handelingen zoals het manueel klokkenluiden

 × Of bekijk het werken met erfgoed als een ritueel, zoals in het woord 
vooraf voorgesteld werd.
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De ritueel-scan 

Heb je een object uit je collectie geselecteerd of een ritueel voor ogen dat 
je op Erfgoeddag in de schijnwerper wilt plaatsen? Onderstaand taart-
diagram helpt je om je verhaal rond verschillende facetten op te bouwen 
en een originele invalshoek te kiezen. 

Roep enkele collega’s, vrienden 
en partners rond de tafel en 
zoek een antwoord op volgende 
vragen: 

 × Mensen: wie is er allemaal 
betrokken bij jouw gekozen 
ritueel? Wie ondergaat het 
ritueel? Wie voert het ritueel 
uit? En zijn er toeschouwers? 

 × Handeling: op welke manier (hoe) wordt het ritueel uitgevoerd? 
Welke handelingen of gebaren komen bij het ritueel voor? 

 × Objecten: welke specifieke attributen of objecten zijn nodig om het 
ritueel uit te voeren? 

 × Muziek: bij een ritueel hoort vaak gezang, instrumentale begeleiding, 
een specifieke klank of een ritme die telkens herhaald worden. Welke 
muziek is met jouw ritueel verbonden? 

 × Geur: het voltrekken van een ritueel gaat vaak ook gepaard met een 
specifieke geur van bijvoorbeeld wierook, een brandend vuur, de geur 
van klaargemaakt eten of de aanwezigheid van dieren. Welke geur 
kenmerkt jouw ritueel? 

 × Tekst: bij het uitvoeren van een ritueel wordt vaak ook gesproken. 
Welke tekst of zinnen worden uitgesproken? Denk maar aan een eed, 
een gebed, enz. 

 × Locatie: gebeurt het ritueel op een vaste locatie? Is de plaats waar 
het ritueel wordt uitgevoerd belangrijk? Misschien wordt tijdens het 
ritueel een parcours of route afgelegd? 

Alle vragen beantwoord? Selecteer nu meerdere stukjes taart waarrond 
je je Erfgoeddagactiviteit verder uitbouwt. Zo bouw je een activiteit uit 
die verschillende facetten naar voor schuift. Belangrijk is om bij dit alles 
aan te tonen waarom het belangrijk is om dat object of die collectie te be-
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waren en die traditie, dat gebruik of die handeling te borgen en toon het 
publiek hoe dat allemaal gebeurt. Dit maakt het voor je publiek allemaal 
nog boeiender. Veel succes. 

Inspiratie voor je activiteit op  
www.immaterieelerfgoed.be

Zoek je nog personen of organisaties om mee samen te werken? Verras-
sende onderwerpen of voorbeelden van leuke activiteiten? Aan www.
immaterieelerfgoed.be heb je een bron vol inspiratie. 

‘In de praktijk’ bundelt de informatie; organisaties om potentieel mee 
samen te werken vind je onder ‘WIE’; inspiratie voor activiteiten onder 
‘HOE’ en voorbeelden van immaterieel erfgoed in Vlaanderen onder 
‘WAT’. Misschien herken je iets dat ook bij jou in de buurt leeft, maar 
waar je nog niet eerder aan dacht?

Ben je op zoek naar nog meer info, contacten of een brainstormpartner? 
De website immaterieelerfgoed.be is een samenwerking tussen verschil-
lende organisaties. Stel je concrete vragen per thema aan: 

 × Resonant: muziek en performance (www.muzikaalerfgoed.be)

 × Het Firmament: dans, theater en performance (www.hetfirmament.be)

 × LECA: feesten en rituelen (www.lecavzw.be)

 × CAG: culinaire tradities, gewoontes en gebruiken i.v.m. de natuur of 
dieren (www.hetvirtueleland.be)

 × ETWIE: ambachten (www.etwie.be)

 × FARO: mondelinge tradities, vertelkunst, dialect e.a. (www.faronet.be)

 × tapis plein: erfgoedparticipatie en methodieken (www.tapisplein.be)

Uiteraard staan ook de andere expertisecentra tot je dienst. En ken je de 
erfgoedcellen al? Zij hebben over de gemeentegrenzen heen een goed 
zicht op bepaalde al dan niet gelijklopende lokale rituelen. Je kan bij hen 
terecht voor inhoudelijke, communicatieve en soms ook voor financiële 
ondersteuning. Meer info over de erfgoedcellen lees je op www.erfgoed-
cellen.be. Aarzel niet om de erfgoedcel in jouw buurt te contacteren.
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Uiteraard zijn ook alle andere erfgoedinstellingen (musea, archieven …), 
organisaties en netwerken aanspreekbaar. Raadpleeg www.erfgoedkaart.be 
om een zeer uitgebreide lijst van mogelijke partners te vinden. Bel hen, mail 
hen, stap naar hen toe. 

Nog geen idee?

Kijk regelmatig op www.erfgoeddag.be. We plaatsen bijna dagelijks nieuwe be-
richten met inhoudelijke suggesties, interessante publicaties, tentoonstellingen, 
activiteiten of webtips online. Als je je hoofd breekt over een passende invulling 
van het thema met jouw collecties of activiteiten, dan kan een bezoekje aan de 
website je veel tijd en moeite besparen. Heb je ideeën, vragen of een project dat je 
via deze weg met je collega’s wil delen? Neem dan zeker contact op. 

Meer lezen

Boeken, artikels, online publicaties, enzovoort zijn essentiële sleutels bij de 
voorbereiding en situering van je activiteit voor Erfgoeddag. Om je op weg 
te helpen, vind je op www.faronet.be/erfgoeddag/inspiratie/inspiratiebro-
chure een literatuurlijst. Een aantal van de referenties op deze lijst vind je 
in de openbare bibliotheek van je stad of gemeente (www.bibliotheek.be), 
of in de vakbibliotheek van FARO (www.faronet.be/bibliotheek). Neem 
zeker ook eens contact op met de heem- of geschiedkundige kring uit je 
gemeente of regio. Ze beschikken ongetwijfeld over heel wat literatuur en 
beeldmateriaal over lokale rituelen. 

IK NOTEER ALVAST:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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DEELNEMEN AAN 
ERFGOEDDAG IN 
ZEVEN STAPPEN

Popel je om aan de voorbereidingen van je activiteit(en) te beginnen? Fijn! Voor-
aleer je je mouwen opstroopt en je collega’s bij elkaar roept, hou je best rekening 
met de inschrijvingsprocedure. Het volstaat immers niet om je deelname te 
overwegen. Om in het officiële Erfgoeddagprogramma opgenomen te worden, is 
het noodzakelijk je activiteit(en) ook formeel in te schrijven. Een aantal punten 
zijn hierbij van groot belang. Onderstaand stappenplan helpt je op weg en is je 
gids naar een succesvolle activiteit. 

1. Is het thema Rituelen iets voor jou? 

Zoals je in het begin van deze brochure kan lezen, kan het thema Rituelen 
ruim geïnterpreteerd en ingevuld worden. Ongetwijfeld kan ook jij op 
een originele manier met dit thema aan de slag. Ga verder naar stap 2. 
Spreekt het thema Rituelen je toch niet zo aan? Geen probleem. Erfgoed-
dag 2017 met als thema Zorg is misschien meer iets voor jou (zie p. 47). 

2. De algemene voorwaarden: belangrijk!

Hou bij het bedenken van je activiteit rekening met onze algemene 
voorwaarden.

 × Je activiteit vindt plaats op zondag 24 april 2016. Het is geen pro-
bleem als je activiteit vroeger start of langer doorloopt, integendeel; 

 × Je activiteit heeft een duidelijke link met het thema Rituelen;

 × Je activiteit is geen opendeurdag; 

 × Je activiteit is gratis voor het publiek;

 × Je activiteit plaatst cultureel erfgoed centraal, dit is het roerend en 
immaterieel erfgoed.
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Focust je activiteit op onroerend erfgoed, d.i. gebouwen, landschappen 
en monumenten? Dan hoort je activiteit thuis in het programma van 
Open Monumentendag. In 2016 vindt Open Monumentendag plaats op 11 
september. Voor meer info zie www.openmonumenten.be.

3. Uiteenlopende types activiteiten mogelijk

Tentoonstellingen, lezingen of rondleidingen komen veelvuldig in het Erf-
goeddagprogramma voor. Denk je meer in de richting van een fietstocht of 
wandeling? Geen probleem, maar let er wel op dat de focus van je activiteit 
nog steeds op het roerend en immaterieel erfgoed ligt. Zorg dat deze focus 
ook duidelijk naar voor komt in de omschrijving van je activiteit. 

De activiteitentypes waaruit je in het inschrijvingsformulier kan kiezen, 
komen grotendeels overeen met de activiteitentypes op de website 
UiTinVlaanderen.be. Op die manier verloopt de integratie van het 
Erfgoeddagprogramma op UiTinVlaanderen.be optimaal. Deze website 
bundelt het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel. Er is 
keuze uit volgende types: 

4. Lok je bezoekers aan de hand van een      
sterke titel en beschrijving

Bedenk een originele en uitnodigende korte titel voor je activiteit. Een te 
lange titel kan het publiek afschrikken en is nefast voor je communicatie. 
 
Enkele goede voorbeelden uit het programma van Erfgoeddag 2015: ‘Wie 
niet sterk is, moet slim zijn’, ‘Sterke vrouwen’, ‘De zilverdieven’, ‘Neuzen 
naar reuzen!’. 

 # circusvoorstelling
 # concert 
 # dansvoorstelling
 # debat 
 # demonstratie 
 # evocatie 
 # expertenbeurs 
 # fietstocht 

 # filmvoorstelling 
 # lezing 
 # markt 
 # optocht | défilé
 # presentatie
 # quiz 
 # rondleiding 
 # rondrit | route 

 # spektakel 
 # tentoonstelling 
 # theatervoorstelling
 # wandeling 
 # workshop 
 # zoektocht
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Zorg vervolgens voor een heldere omschrijving die het publiek aan-
spreekt en een duidelijk beeld geeft van wat de activiteit precies inhoudt. 
Denk bij het schrijven vanuit je doelpubliek, je bezoeker: zou je oma, zus 
of vriend begrijpen waarover je activiteit gaat en zich door de omschrij-
ving aangesproken voelen? Laat je tekstje eventueel door een van hen 
nalezen, dan weet je meteen of het voldoet. 

De omschrijving bestaat uit maximum 400 tekens
Het is belangrijk om te schrijven vanuit je doelpubliek, je bezoeker. Maak 
in je omschrijving gebruik van werkwoorden die de lezer prikkelen, tot 
actie aanzetten en zijn betrokkenheid vergroten. Tracht ‘goede’ werk-
woorden zoals ontdekken, verkennen, beleven, proeven of ondervinden 
in je omschrijving te gebruiken en vermijd dooddoeners als komen, doen 
en maken. 

Enkele voorbeelden uit het programma van Erfgoeddag 2015: 
 # Beiaardmuziek is de Vlaamse voorloper van radio, cd en Spotify: 

belangrijk erfgoed dus. Nog steeds brengt deze muziek sfeer in onze 
steden. Wij geven dit erfgoed door aan de volgende generatie via een 
toon- en vertelmoment. En wat is er beter dan de volgende generatie zelf 
op de beiaard te laten spelen? Heb je zin om jouw muziek over Leuven te 
laten klinken? Schrijf je dan nu in!

 # Het Erasmushuis dankt zijn naam aan de Prins der Humanisten, 
die er tijdens de zomer van 1521 woonde. Wat heeft Erasmus nagela-
ten? Waarom is hij een voorbeeldfiguur geworden in Europa? Dankzij 
deze originele rondleiding krijg je inzicht in de nalatenschap van een 
buitengewone man: zijn ideeën, zijn werken, zijn invloed op de westerse 
beschaving.

 # Nieuwsgierig naar je komaf, je roots? Onderzoek naar je voorouders 
is razend interessant! Maar waar moet je beginnen? In deze cursus leer je 
hoe je start met je stamboom en welke historische bronnen van belang 
zijn. Je kan daarna zelf aan de slag in ons archief en je eerste stappen zet-
ten in je familiegeschiedenis.

Schrijf je tekst voluit
Opsommingen en onduidelijke of onvolledige zinnen zijn uit den boze. 
Zorg voor een vlot leesbare tekst zoals in de voorbeelden hierboven. 

In de omschrijving komt de link met het thema duidelijk naar voor
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Maak in je omschrijving duidelijk op welk cultureel erfgoed de activiteit 
focust
Heel wat ideeën? Een massa materiaal gevonden om tentoon te stellen? 
Fantastisch, maar selecteren is de boodschap. Bepaal een invalshoek, kies 
een verhaallijn. Probeer niet alles in één activiteit te tonen of te verwer-
ken. Op die manier is de kans veel groter dat je bezoekers tevreden naar 
buiten stappen en hun bezoek aan je organisatie herhalen. Het sjabloon 
op p. 36 helpt je bij het bepalen van een focus. 

Pas je taalgebruik aan
De omschrijving van je activiteit dient om mensen naar je activiteit te 
lokken en niet om ze af te schrikken. Ontwikkel je bijvoorbeeld een acti-
viteit die zich richt op gezinnen met jonge kinderen? Pas dan je schrijf-
stijl aan zodat ze zich ook daadwerkelijk aangesproken voelen. 

Bepaal dus vooraf goed je doelpubliek. Richt je je tot het brede publiek, 
tot mensen die je organisatie en werking al kennen of wil je net een 
nieuw publiek bereiken? Richt je je op individuen of op groepen? En zijn 
deze groepen dan gezinnen met jonge kinderen of eerder ouderen? 

Samen sterk
Je doelgroep bepaald? Prima, denk dan ook eens na over interessante 
samenwerkingsverbanden. Misschien is het interessant om de school, de 
openbare bibliotheek, de jeugdbeweging, de kunstacademie of de woon- 
en zorgcentra uit je buurt te betrekken. Ga zeker ook na of het museum, 
archief of de lokale erfgoedvereniging wat verder in je straat geen zin 
heeft om samen met jou een Erfgoeddagactiviteit op poten te zetten. 

Ben je nog op zoek naar een erfgoedorganisatie om samen een Erfgoed-
dagactiviteit te ontwikkelen? Via de erfgoedkaart kan je snel en overzich-
telijk organisaties vinden. Surf naar www.erfgoedkaart.be en durf de stap 
te zetten om elkaar beter te leren kennen. 

Staat jouw organisatie nog niet op de kaart vermeld? Meld je organisatie 
dan aan via www.faronet.be/erfgoedkaart-aanmelden zodat ook anderen 
jouw organisatie kunnen vinden. 
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5. Waar vindt je activiteit plaats? 

Bepaal de locatie van je activiteit. Misschien is het interessant om je 
activiteit eens te organiseren op een locatie die anders niet toegankelijk 
is, dit wakkert de nieuwsgierigheid van het publiek alleen maar aan. 

Ga na of je locatie al dan niet of gedeeltelijk toegankelijk is voor rol-
stoelgebruikers of mensen met een beperking. Misschien kunnen enkele 
kleine ingrepen, zoals een hellend vlak, al veel verhelpen. Heb je onder-
steuning nodig bij een specifieke vraag over toegankelijkheid? Laat het 
ons dan zeker weten. Zo kunnen we samen naar oplossingen zoeken. 

6. Tussen welke uren verwelkom je je 
bezoekers?

Bepaal de openingsuren van je activiteit. Mensen vinden het het fijnst 
als ze op Erfgoeddag de hele dag bij jou terecht kunnen. 

Is dat helaas niet mogelijk? Geen probleem, geef duidelijk aan op welke 
tijdstippen ze wel langs kunnen komen.

Het gros van de Erfgoeddagbezoekers beslist de dag zelf waar ze naartoe 
willen gaan. Een activiteit waarvoor reservatie nodig is, behoort dan 
meestal niet meer tot de mogelijkheden. Is het werken met reservatie, 
bijvoorbeeld bij een rondleiding of wandeling, echt nodig? Geef dan 
duidelijk aan via welke kanalen geïnteresseerden een plekje kunnen 
reserveren. 

7. Inschrijven maar!

Alle info verzameld? Goed gewerkt! Schrijf dan nu je activiteit in via 
www.erfgoeddag.be/inschrijving. 

Om een goed beeld te krijgen van wat jouw activiteit precies inhoudt, 
vraagt de coördinatie Erfgoeddag nog wat extra info op. Dit materiaal 
dient enkel voor intern gebruik en wordt dus niet naar het brede publiek 
gecommuniceerd. 
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Zo vragen we je onder meer om de link tussen je activiteit en het jaarthe-
ma te motiveren. Ook al is die link evident, neem toch voldoende tijd om 
hem hier verder te verduidelijken. 

Daarnaast wordt ook gevraagd te omschrijven welk cultureel erfgoed bij 
je activiteit centraal staat. Dit veld kan voor jou een extra hulpmiddel 
zijn om na te gaan of de focus van je activiteit wel degelijk op het cultu-
reel erfgoed en niet op het onroerend erfgoed ligt. 

Bij het inschrijven van je activiteit via www.erfgoeddag.be/inschrij-
ving krijg je ook de mogelijkheid promotiemateriaal te bestellen. Een 
overzicht van zowel het te bestellen als het gratis digitaal ter beschikking 
gestelde promotiemateriaal, vind je terug op www.faronet.be/erfgoed-
dag/procedure/promotiemateriaal. 

Een uitgebreid overzicht van welke gegevens je allemaal nodig hebt 
om een activiteit in te dienen, vind je terug op onze website. Met dit 
hulpinstrument kan je meteen nagaan of je alle nodige info hebt verza-
meld. Ook de handleidingen ‘Hoe inloggen op de FARO-website?’, ‘Hoe 
inschrijven via het internet’ en ‘Hoe een activiteit aanpassen of verwij-
deren?’ helpen je verder op weg. Dit alles kan je raadplegen via www.
faronet.be/erfgoeddag/procedure/hoe-inschrijven. En uiteraard kan je 
met al je vragen ook steeds terecht bij de coördinatie Erfgoeddag via 
info@erfgoeddag.be, 02 213 10 81 of 02 213 10 82. 

IK NOTEER ALVAST:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Bepaal de focus van je activiteit 

Wil je een tevreden bezoeker die zijn of haar bezoek aan je organisatie 
na Erfgoeddag herhaalt? Bepaal dan een duidelijke focus in je verhaal en 
tracht niet alles in één activiteit te tonen of te verwerken. Onderstaand 
sjabloon is een hulpmiddel om de focus van je activiteit te bepalen. 

Welk cultureel erfgoed zet je in de 
kijker?

Vat alles samen in één ronkende zin, met de deelnemers en 
de bovenstaande werkwoorden als uitgangspunt.

Toon ook de manier waarop 
je voor dit cultureel erfgoed 

zorg draagt. Op welke manier 
bewaar je die collectie en 

waarom? Op welke manier 
borg je dit erfgoed en 

waarom? 

Welke invalshoek? 
Wat is de link met het thema? 

(gebaren, teksten, objecten, 
documenten, verhalen …)

Wat moeten deelnemers doen?
Zoek 3 specifieke werkwoorden 

(bv. ontdekken, verbanden zoeken, 
verkennen, herkennen ….)

Door wie?
Benoem mensen in 

plaats van organisaties

Op welke manier?
Wat gaat er concreet 

gebeuren (in 3 woorden)

Voor wie?
Geef aan of er een 

specifieke doelgroep is
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KALENDER

 # donderdag 12 november en woensdag 16 december 2015 | 
DOKTERSKABINET
Het moment om je ideeën, twijfels en vragen aan de coördinatie Erfgoed-
dag voor te leggen. We zijn een en al oor en geven je graag tips om tot een 
nog mooiere Ergoeddagactiviteit te komen. Heb je twijfels of je activiteit 
in het programma van Erfgoeddag thuishoort, dan kan je dit op het dok-
terskabinet met ons bespreken. Inschrijven kan via onze website. 

 # Zondagavond 17 januari 2016 | EINDE VAN DE 
INSCHRIJVINGSPERIODE
Ook de bestellingen van het promotiemateriaal worden afgesloten 
Een activiteit indienen gebeurt via www.erfgoeddag.be/inschrijving. 
Bij het inschrijven van een activiteit, kan je meteen ook het nodige 
promotiemateriaal bestellen. 

 # Maandag 18 tot en met woensdag 27 januari 2016 | 
NALEESRONDE DOOR LOKALE EN REGIONALE COÖRDINATOREN
De lokale of regionale coördinator leest de ingediende activiteiten 
uit zijn gemeente, stad of regio na. Hij of zij vult de eventueel nog 
ontbrekende informatie aan en corrigeert waar nodig. De lokale of 
regionale coördinator gaat ook na of de activiteiten voldoen aan de 
algemene voorwaarden. De checklist op p. 39 geldt als hulpmiddel 
tijdens deze naleesronde. Uiteraard kan je met je vragen ook steeds bij 
de coördinatie Erfgoeddag terecht. 

 # Donderdag 4 februari 2016 | BIJEENKOMST WERKGROEP 
ERFGOEDDAG
Er waren heel wat vragen rond het bestaan en de functie van het Kwa-
liteitscomité, daarom kiezen we voor een nieuwe formule en roepen 
we een Werkgroep Erfgoeddag in het leven. De Werkgroep is samen-
gesteld uit leden van de Stuurgroep Erfgoeddag, de erfgoedcellen en 
FARO-werknemers. Zij zullen tips en suggesties formuleren bij de 
activiteiten die op het eerste gezicht niet in het Erfgoeddagprogram-
ma thuishoren. Indien bepaalde info ontbreekt of iets niet helemaal 
duidelijk is, ontvangen de lokale coördinator en de deelnemer hiervan 
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zo snel mogelijk bericht. Behoor je tot het werkingsgebied van een 
erfgoedcel, dan kan je bij hen terecht voor de nodige feedback. 

 # Eind februari 2016 | PROMOTIEMATERIAAL
Levering van het bestelde promotiemateriaal bij de deelnemers. Ook 
het uitgebreid aanbod digitaal promotiemateriaal is beschikbaar via 
www.faronet.be/erfgoeddag/procedure/promotiemateriaal. 

 # Midden maart 2016 | WWW.ERFGOEDDAG.BE
Lancering van de website www.erfgoeddag.be waar je het volledige 
Erfgoeddagprogramma kan raadplegen. 

 # Zondag 24 april 2016 | ERFGOEDDAG

Noteer deze data alvast in je agenda. Bang om de deadlines uit het oog 
te verliezen? Via onze digitale nieuwsbrief herinneren we je tijdig aan 
een naderende deadline. Ook lees je er alles over de voorbereidingen 
en krijg je tips en inspiratie om tot een mooie Erfgoeddagactiviteit te 
komen. Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Stuur dan je contact-
gegevens naar info@erfgoeddag.be. Zo loop je een deelname aan 
Erfgoeddag 2016 zeker niet mis. 

Dodendans Ann Van den Broek, Q61 Cemetery, 
WArdwaRD, foto: Sanne Peper
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De Erfgoeddagactiviteitenchecklist

Voldoet je activiteit aan onderstaande voorwaarden? Dan geraakt je activiteit 
zonder problemen door de naleesronde van de lokale en regionale coördinatoren 
en geeft de Werkgroep Erfgoeddag je vervolgens ongetwijfeld een tien op tien. 

1. De activiteit vindt plaats op zondag 24 april 2016; 

2. de activiteit heeft een duidelijke link met het thema Rituelen;

3. de activiteit is niet alleen maar een opendeurdag; 

4. de activiteit is gratis voor het publiek;

5. de activiteit focust op cultureel erfgoed, dit is het roerend en immaterieel 
erfgoed;

6. de activiteit heeft een uitnodigende titel; 

7. de omschrijving van de activiteit is een vlot geschreven doorlopende tekst 
en richt zich tot het publiek;

8. in de omschrijving van de activiteit is duidelijk omschreven waarover de 
activiteit gaat. Het publiek heeft een duidelijk beeld van wat de activiteit 
precies inhoudt;

9. in de omschrijving van de activiteit is duidelijk wat de link met het thema 
Rituelen precies is en welk cultureel erfgoed er bij de activiteit centraal 
staat;

10. alle praktische informatie zoals openingsuren, locatie, toegankelijkheid, 
enz. zijn correct en volledig ingevuld. Deze praktische informatie wordt niet 
opgenomen in de omschrijving van de activiteit. Hiervoor zijn afzonderlijke 
velden voorzien. 
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Houtem Jaarmarkt, verkoop via handjeklap, foto Michiel 
Hendryckx © Gemeente Sint-Lievens-Houtem
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EEN NIEUW PUBLIEK 
OVER DE VLOER? 

Uit de evaluaties van Erfgoeddag 2015 blijkt dat heel wat deelnemers een nieuw 
publiek over de vloer kregen, wat de tevredenheid van deze instellingen over 
hun voorbije deelname aan Erfgoeddag alleen maar groter maakt. Wil ook jij een 
nieuw of ander publiek bereiken? Maak gebruik van Erfgoeddag als proeftuin. 
Beschouw het als een kans om eens iets nieuws in je aanbod op te nemen, iets uit 
te proberen of uit te testen. Het moment ook om je pijlen op een nieuwe doel-
groep te richten. 

Straffe Erfgoeddagactiviteiten voor 
kinderen 

Jong geleerd is oud gedaan. Kinderen zijn de toekomst. Investeren in 
gezinsvriendelijke activiteiten is investeren in de toekomst. Daarom 
zetten we met Erfgoeddag ook graag in op families met jonge kinderen 
(-12 jaar). Gezinsvriendelijke Erfgoeddagactiviteiten krijgen het label 
Vlieg toegekend. Op die manier vinden families gemakkelijk de weg naar 
activiteiten op hun maat. Meer info over Vlieg lees je op www.cultuurnet.
be/nl/project/vlieg.

Het werken voor en met gezinnen is dubbel interessant. Door jong en 
oud via interactieve methodieken ervaringen en ideeën te laten uitwis-
selen, krijgt het cultureel erfgoed extra betekenis. Breng de verschillende 
perspectieven van jong en oud samen en dan – dat geven we je op een 
briefje – wordt het pas echt interessant. We geven je alvast enkele tips:

 × Kleuters hebben geen historisch besef: situeer je verhaal in een ver, 
ver verleden. Een historisch tijdsbesef ontwikkelt zich pas echt bij 
kinderen vanaf het vijfde leerjaar.

 × Laat kleuters aan de hand van afbeeldingen van voorwerpen op ont-
dekkingstocht gaan. 
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 × Kleuters, maar ook 7- tot 8-jarigen, kunnen niet of niet altijd even vlot 
schrijven. Vermijd dus schrijfopdrachten.

 × Spelletjes, speurtochten en bord- en kaartspelen zijn klassiekers en 
komen steeds van pas. Je kan je activiteit hierop baseren of ze als 
opdrachten verwerken in bijvoorbeeld een speurtocht.

 × Vertellen stimuleert niet enkel het taalvermogen van kinderen, het 
activeert ook hun verbeelding en luistervaardigheid. 

Hou bij het ontwikkelen van een Erfgoeddagactiviteit voor kinderen ook 
rekening met de interactie tussen (groot)ouders en hun (klein)kinderen. 
Erfgoeddag is immers dé dag om samen dingen te doen, samen opdrach-
ten te vervullen, van elkaar te leren en elkaar anders te leren kennen. 
Deze en nog veel meer andere tips lees je in ’t Zit in de familie. Cultureel 
erfgoed vanuit gezinsperspectief (www.faronet.be/files/bijlagen/e-documen-
ten/tzit_in_de_familie.pdf ). 

Nodig je buurt uit op je Erfgoeddagactiviteit

Op je Erfgoeddagactiviteit zijn uiteraard ook de mensen uit je straat, 
je buurt, je gemeente meer dan welkom. Leg hen op Erfgoeddag extra 
in de watten en organiseer een exclusief VIP-arrangement, bijvoor-
beeld een gratis rondleiding enkel en alleen voor mensen uit de buurt. 
Nodig hen uit op de opening van je activiteit of maak hen eregast op de 
feestelijke afsluiter. Misschien kan je iemand uit de buurt uitnodigen 
om een speech te geven? Die iemand kan ook lid zijn van een vereniging 
of organisatie waar je al lang wil mee samenwerken. Wedden dat die 
persoon zijn of haar achterban meebrengt? Dit is ook de gelegenheid 
waarop buurtgenoten elkaar (beter) leren kennen en is zeker ook interes-
sant voor nieuwkomers. Meteen de kans om jouw organisatie ook aan 
hen voor te stellen. Zet je beste beentje voor en maak van Erfgoeddag een 
echt buurfeest. 
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LAAT JE 
INSPANNINGEN 

RENDEREN

Een vaak gehoorde verzuchting van deelnemers is dat ‘het toch wel veel moeite 
kost om een mooie activiteit uit te werken voor slechts één dag …’. Koken kost 
geld, daar zijn we ons zeker van bewust en een wondermiddel bestaat helaas niet. 
Ons advies: probeer je inspanningen zo optimaal mogelijk te laten renderen. 
Laat je Erfgoeddagactiviteit langer doorlopen of misschien sluit je Erfgoeddag-
activiteit ook wel mooi aan bij de opzet van een ander evenement. Hierbij enkele 
suggesties: 

Krokuskriebels

Tijdens Krokuskriebels organiseren heel wat musea in Brussel en Vlaan-
deren tal van activiteiten voor gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar). 
Met dit bijzondere aanbod wil de Gezinsbond gezinnen op een speelse 
manier laten kennismaken met de wondere wereld van de musea. Voor 
musea is het een uitgelezen kans om zich te focussen op een familie-
vriendelijk aanbod. 

Plannen om aan Krokuskriebels deel te nemen? Werk dan een (inter)
actieve activiteit uit rond rituelen voor kinderen én hun ouders of 
grootouders. Op die manier past je Krokuskriebelsactiviteit ook in het 
Erfgoeddagprogramma. Zo sla je twee vliegen in één klap! Als dat niet 
mooi meegenomen is. 

Krokuskriebels vindt plaats van 6 tot 14 februari 2016. Voor meer in-
formatie neem je contact op met Hilde Marichal via krokuskriebels@
gezinsbond.be. 
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Open Monumentendag

Niet elke cultureel-erfgoedcollectie bevindt zich in een kathedraal, 
kasteel of monument. Maar sommige wel. Niet elk kerkgebouw of be-
schermd herenhuis herbergt een bijzondere museale collectie of archief. 
Maar sommige wel. 

Ben je eigenaar of beheerder van een monument en wil je de roerend-
erfgoedcollectie of een ritueel in de schijnwerpers zetten, dan kan dat op 
Erfgoeddag. Je monument openstellen, kan op Open Monumentendag. 
Iedereen kan aan deze twee erfgoedfeestdagen deelnemen. 

Open Monumentendag Vlaanderen zet op zondag 11 september 2016 het 
bouwkundig, landschappelijk, archeologisch en varend erfgoed in de 
kijker. Surf naar www.openmonumenten.be voor meer informatie. 

Davidsfonds – De Nacht van de Geschiedenis

Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat jeugd- en 
volwassenenboeken uitgeeft, evenementen organiseert, cursussen op 
niveau aanbiedt en reizen met een meerwaarde opzet. Het Davidsfonds 
is actief op honderden plekken in heel Vlaanderen en focust in al wat het 
doet op taal, geschiedenis en kunst. 

De Nacht van de Geschiedenis 2016 zal plaatsvinden op dinsdag 22 
maart 2016 en staat in het teken van 'Smaak', in de meest uiteenlopende 
betekenissen van het woord. Met ‘Smaak’ roept het Davidsfonds op om 
op verkenning te gaan in onze culinaire geschiedenis, de kunst, mode of 
reclame. Vergelijk ‘de goede smaak’ van vroeger en nu of denk aan het be-
lang van smaak bij rituelen, van gebakken verjaardagstaarten tot de vele 
lekkernijen op het Suikerfeest. Meer info over De Nacht van de Geschie-
denis vind je op www.davidsfonds.be/nacht of bij coördinator Cecilia 
Coppens via cecilia.coppens@davidsfonds.be of 016 31 06 00.  

Week van de Amateurkunsten

Op zoek naar een partner om je Erfgoeddagactiviteit net dat extraatje 
meer te geven? Misschien kan je het lokaal toneel- of theatergezelschap 
inschakelen om een ritueel na te spelen. Is het naspelen van een ritueel 
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niet haalbaar, focus dan op de reacties van omstaanders of buitenstaan-
ders. De harmonie of fanfare uit je gemeente kan zorgen voor de muziek 
die bij een bepaald ritueel hoort. Ook een samenwerking met de acade-
mie voor Woord, Muziek, Dans en Beeldende Kunst kan een meerwaarde 
zijn. De video- en fotoclub uit je gemeente kan zeker ook zijn bijdrage 
leveren aan jouw Erfgoeddagactiviteit. Kortom: de amateurkunstenaars 
uit je gemeente of regio staan ongetwijfeld te popelen om mee hun 
schouders te zetten onder jouw Erfgoeddagactiviteit. 

De Week van de Amateurkunsten vindt in 2016 plaats van 29 april tot 
en met 8 mei met als thema MATCH! Meer weten? Neem contact op via 
info@wak.be, 09 235 40 02 of neem een kijkje op www.wak.be. 

Erfgoed in de praktijk

Samen met Heemkunde Vlaanderen, Herita, Stichting Open Kerken en Familie-
kunde Vlaanderen organiseert FARO al enkele jaren laagdrempelige avondcur-
sussen om de deelnemers aan evenementen als Erfgoeddag, Open Monumenten-
dag of Open Kerkendagen te helpen bij de organisatie van hun activiteiten. Zo 
waren er reeds cursusavonden rond tentoonstellen voor beginners, het promoten 
van activiteiten, ideeën genereren om een erfgoedverhaal te presenteren, interac-
tief rondleiden … Dit gezamenlijk vormingsaanbod vind je terug onder de naam 
‘Erfgoed in de Praktijk’. Alle info over de eerstkomende vormingsreeks lees je op 
www.faronet.be/erfgoeddag/ontmoetingen/werkplaatsen. 

IK NOTEER ALVAST:
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Namaste Brugge, Nepalese Bruggelingen en hun 
tradities, foto Bieke Depoorter © Stad Brugge
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ERFGOEDDAG ZONDAG 23 APRIL 2017 | ZORG 

Erfgoeddag als transversale bruggenbouwer? Absoluut! In 2017 trekt Erfgoeddag 
met het thema ‘Zorg’ volop de kaart van de welzijns- en zorgsector. Erfgoeddag 
2017 is het momentum om de erfgoedsector en zorgsector (nog) beter op elkaar 
af te stemmen en om de bruggen tussen beide sectoren te versterken en verder 
uit te bouwen. Of, waar nodig, de fundamenten voor deze samenwerking te leg-
gen. Zo is dementie een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van 
onze tijd. Op lokaal vlak kunnen erfgoedinstellingen heel wat betekenen voor de 
reminiscentiewerking. 

Ook de geschiedenis van de zorg zelf komt op deze Erfgoeddag aan bod. Hoe zag de 
zorgsector er in het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de 
zorg die we vandaag kennen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in 
collecties en archieven? Meteen ook een oproep naar de zorgsector zelf om in hun 
verleden te grasduinen en met hun cultureel erfgoed naar buiten te komen.

Uiteraard mag met dit thema de cultureel-erfgoedzorg niet vergeten worden. 
Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig en waarom? Hoe gaan erfgoedor-
ganisaties en verenigingen met deze zorg om? Op Erfgoeddag krijgt het publiek 
een exclusieve kijk achter de schermen en een antwoord op wat erfgoedinstel-
lingen bewaren en, vooral, hoe en waarom ze dat doen. Dit (voor het publiek) 
grotendeels onzichtbare werk achter de schermen vraagt de nodige kennis, tijd, 
personeel en middelen. Tijdens deze editie plaatsen we het belang van dit alles 
extra in de kijker. 

Tijd-Schrift zoekt auteurs over het thema ‘Zorg’

Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen is het tijdschrift van 
Heemkunde Vlaanderen. Het koppelt academische kwaliteit aan een heldere en 
begrijpelijke schrijfstijl en aan een uitgesproken praktische en concrete invals-
hoek. De bijdragen zijn altijd gebaseerd op een bestaande casus. In Tijd-Schrift 
kunnen zowel professionele als amateurhistorici hun onderzoek op een weten-
schappelijk verantwoorde manier voorstellen. Meer informatie over Tijd-Schrift 
kan je nalezen op www.tijd-schrift.be. 

In april 2016 plant de redactie van Tijd-Schrift een nummer met hetzelfde thema 
als Erfgoeddag. Zelf een artikel schrijven? Bezorg dan je suggestie aan redactie@
tijd-schrift.be. 
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KEN JE 
ERFGOEDDOEL 
AL?

We hoeven je het vast niet meer te vertellen. Alles wat met ‘erfgoedzorg’ 
– zeg maar het werk achter de schermen, behoud, beheer, registratie, res-
tauratie, onderzoek, enz. – te maken heeft, kost veel geld. Vaak gaat het ook 
nog eens om kosten (of investeringen) die niet altijd even zichtbaar zijn.

Vandaar dat FARO het initiatief heeft genomen om, naar aanleiding van 
de voorbije Erfgoeddag, 22 erkende musea, archieven en erfgoedbiblio-
theken te verenigen. Samen vragen zij bij de in erfgoed geïnteresseerde 
burger om steun en aandacht. Op www.erfgoeddoel.be ontdek je hoe de 
campagne in zijn werk gaat. ‘Steun’ is overigens een rekbaar begrip. Ge-
interesseerden kunnen bijvoorbeeld ook vrijwilliger worden, of toetre-
den tot een vriendenvereniging. Allerlei andere vormen van engagement 
kunnen – naast een financiële gift, uiteraard – ook tot mooie resultaten 
leiden.

Die 22 zijn niet lukraak gekozen. Stuk voor stuk zijn het erkende ‘goede 
doelen’. Dat betekent dat ze erkend zijn door het Federale Ministerie van 
Financiën om een fiscaal attest te kunnen uitreiken aan de schenker. 

Met het initiatief wil FARO twee vliegen in één klap slaan. Namelijk: sen-
sibiliseren om meer steun en aandacht (en dus middelen) te krijgen voor 
cultureel erfgoed als goed doel. En, twee, ervoor zorgen, dat er binnen de 
sector ook meer aandacht komt voor bijkomende financieringsvormen. 
Daartoe organiseren we ook vorming om bv. de werking rond fondsen-
werving bij organisaties te versterken.

De campagne wordt in 2016 herhaald, en verder uitgebreid, samen met 
de campagne voor Erfgoeddag.

Heb je hierover vragen of opmerkingen? Bel of mail dan gerust met Je-
roen Walterus of Roel Daenen. Hun coördinaten vind je op www.faro.be. 
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