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ROND DE ROKKEN
VAN DE REUS
In onze streken dansen mensen geregeld met reusachtige poppen door de straten. De
reuzen verschijnen in alle maten en gewichten. Hoe verschillend ze ook zijn, één ding hebben
ze met elkaar gemeen. Achter iedere reus zit een gedreven groep mensen. Heel wat scholen, verenigingen, vriendengroepen, bedrijven of gilden houden een reus in leven. Die reus verwijst
doorgaans naar hun identiteit als groep. In West-Europa verschenen de eerste reuzen aan het
einde van de 14de eeuw. Ze werden gebruikt in katholieke processies en ommegangen. Ze beeldden bijbelse ﬁguren uit zoals Goliath, Sint-Kristoﬀel of Sint-Joris en de draak. Gaandeweg
werden de ommegangen minder religieus. De reuzen waren nu geen wandelende godsdienstles
meer. Ze zorgden voor spektakel en amusement. Dat viel niet in goede aarde bij de katholieke
overheid van de 16de eeuw. Later probeerde ook de Franse bezetter de reuzen te verbieden. Dat
lukte niet helemaal. Ergens bleef de traditie sluimeren. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw
kwam er een heropleving. Sommige grote nationale evenementen deden het reuzenaantal aanzienlijk stijgen. Denk maar aan het 100-jarige bestaan van België (1930) of de wereldtentoonstellingen van 1935 en 1958. Na de Tweede Wereldoorlog kunnen we spreken van een echte
bloei. Tussen 1945 en 1986 kwamen er in Vlaanderen meer dan duizend reuzen bij. Ook vandaag
worden er elk jaar tientallen nieuwe reuzen gemaakt. Dat de reuzencultuur bloeit, betekent niet
dat de traditie probleemloos wordt overgedragen aan de volgende generatie. In deze brochure
willen we iedereen met een hart voor de reuzencultuur inspireren om actief zorg te dragen voor
deze veelzijdige traditie.

Heukelomse Mie uit Nederland wordt met zorg klaargestoomd voor de Nieuwpoortse Reuzenstoet van 2012.
© Eddy Grandry
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SA ME NW ERKI NG
Deze brochure is een gezamenlijke realisatie van LECA en Reuzen in Vlaanderen vzw. De
twee organisaties werken sinds 2010 samen om de reuzencultuur alle kansen te geven voor de
toekomst. LECA en Reuzen in Vlaanderen zijn twee afzonderlijke vzw’s, elk met een eigen doel
en werkwijze. LECA is erkend door de Vlaamse Overheid als expertisecentrum. Het centrum
werkt voornamelijk rond het erfgoed van stoeten, feesten en rituelen. Dat gaat veel breder dan
reuzen alleen. Denk maar aan carnaval, bloemenstoeten of processies. Maar ook aan kleine gebruiken zoals doopsuiker uitdelen, koﬃedik lezen of kaarsen op een taart uitblazen. Samen met
de mensen die de tradities beoefenen, produceert LECA kennis over de evolutie, leefbaarheid,
betekenis en beleving van dit erfgoed. Sinds 2010 is reuzencultuur een van de thema’s waar
LECA sterk op inzet. Het traject kreeg de naam ‘Rond de Rokken van de Reus’ omdat de
mensen achter de reus centraal staan. Omdat LECA rond heel wat verschillende thema’s werkt,
werd van bij het begin nagedacht over een duurzame toekomst voor het traject. Johan Vencken,
een fervent reuzenliefhebber en -expert, droomde luidop van een koepelorganisatie voor reuzen.
Op 27 november 2010 was het zover. Reuzen in Vlaanderen werd die dag in de kantoren van
LECA boven de doopvont gehouden. Sindsdien is deze vzw het eerste aanspreekpunt voor reuzenbeheerders. Reuzen in Vlaanderen
kan ondersteuning bieden bij praktische zaken zoals het bouwen van
een reus, het organiseren van een
reuzenevenement of het nemen van
een groepsverzekering. LECA en
Reuzen in Vlaanderen komen driemaandelijks bij elkaar om te kijken
waar ze elkaars reuzenwerking
kunnen versterken.

Buurtwerking De Shelter uit Borgerhout riep in 2012 de reus Koenee in het
leven. © Kathleen Michiels en De Reuzen vzw
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In 2013 vierde Wervik 300 jaar Frans-Belgische grens met een grensoverschrijdend reuzenhuwelijk.
© Provincie West-Vlaanderen
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EEN WERELD
VOL RITUELEN
De reuzencultuur gaat om veel meer dan met reuzen door de straten lopen. Er zijn tal van
gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven en die het leven van een reus bepalen. Sommige tradities, zoals het dopen van een reus of hem inschrijven in het plaatselijke bevolkingsregister, zijn vrij standaard. Andere zijn dan weer heel lokaal. Met de tijd verdwenen er
tradities en kwamen er andere in de plaats.

RE UZ E N VO O RS T E L LEN A A N H E T VO LK
Nieuwe reuzen worden feestelijk voorgesteld aan het publiek. Daarbij springen twee gebruiken in het oog: het inschrijven van de reus in het bevolkingsregister en de organisatie van
een doopfeest. In de praktijk gebeuren beide activiteiten meestal op dezelfde dag. Sommige reuzengilden staan er echter op dat er minstens zes maanden
tussen de inschrijving en de doop zitten. Reuzen
worden echt in het bevolkingsregister opgenomen.
Geen enkel ander object krijgt die eer toebedeeld.
Soms krijgen reuzen een eigen identiteitskaart, in
aangepast formaat. Daarnaast krijgen de reuzen een
Reus Den Djon is de mascotte van de Antwerpse Snorrenclub. Hij is
genoemd naar wijlen John Lundström, volkszanger en lid van de club.
© Eddy Grandry
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Op 10 mei 2014 werd reuzin Tinneke Delval uit Bever
door de pastoor gedoopt met doop- en regenwater.
© Godelieve Deschuyﬀeleer

menselijke en soms ook een reuzenmeter en -peter. Een reuzendoop neemt heel wat rituelen
over van de manier waarop kinderen in onze samenleving worden verwelkomd. Tegelijkertijd
zijn er veel minder regels: de doopfeesten zijn bijzonder creatief en divers. Een doop is doorgaans
een volksfeest. De eigenaars delen geboortekaartjes, doopsuiker of een andere attentie uit aan
het aanwezige publiek. Sommige reuzen worden door een echte priester in de kerk gedoopt, anderen krijgen de zegening van een gelegenheidsacteur, bekende Vlaming of politiek ﬁguur. Ze
worden ook niet altijd met (wij)water gedoopt: ook champagne, bier, jenever of zelfs water uit
de rivier doen prima dienst als doopvocht. Veel reuzenorganisaties stellen een doopakte op, al
dan niet met een doopgelofte. Zo laten ze de reus trouw beloven aan bijvoorbeeld het majorettenkorps, de carnavalsvereniging of de reuzengilde die hem of haar in het leven riep. Aan de
meeste reuzendopen wordt ook een reuzenoptocht gekoppeld. Zo worden meteen banden gesmeed met de bestaande reuzen uit de regio.

L EVENSLO OP RI TUE LEN

Het gebeurt bijna nooit, maar in Zulte kregen de
oude reuzen Franso en Adèle een echte begrafenis. © Firtelcomité Zulte

De levensloop van reuzen kan alle vormen aannemen. Sommige reuzen treden zodra ze zijn geboren al
in het huwelijk, anderen blijven eeuwig kind. Tot een
dertigtal jaar geleden deden veel reuzen ook hun eerste
en plechtige communie. Dat gebruik is – net als in de
samenleving – sterk afgenomen. In de plaats kwamen
er wel nieuwe gebruiken. Zo trekken sommige reuzen
op 1 september met een reuzenboekentas richting
school, klaar voor het eerste studiejaar. Het eerste reuzenlentefeest laat nog op zich wachten, maar er zijn wel
al reuzenbabyborrels gesignaleerd. Ook kroonverjaardagen worden vaak gevierd. Bij iedere ronde verjaardag
krijgt de reus een feest en in sommige gevallen zelfs
een heilige mis. En ook de huwelijksjubilea geven vaak
aanleiding tot grote volksfeesten. Door belangrijke momenten in het leven van een reus te verzinnen en publiek
te vieren, creëren mensen een verhaal. Dat verhaal helpt
om de band te versterken tussen de plaatselijke bevolking en de reuzen uit de buurt. De meeste reuzen sterven
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niet, ze slapen in. Reuzen kunnen na jaren van stilstand perfect herontdekt worden door een
nieuwe groep enthousiastelingen. Heel af en toe wordt een reus begraven, compleet met doodsbrief, uitvaartplechtigheid en rituele verbranding. Sommige reuzengroepen klagen op die manier
een gebrek aan interesse of steun aan, anderen zien het als een ludieke manier om hun nieuwe
reuzen onder de aandacht te brengen.

RE UZ E N LIE DE R E N E N – DA NS E N
Het gebruik is de laatste jaren sterk verminderd, maar vroeger werd voor bijna iedere
nieuwe reus een eigen lied geschreven. Vaak nam men de melodie van het oude reuzenlied ‘Al
die daer zeidt: de reus die kom’. Het lied zou al tijdens de 17de eeuw wijd verspreid zijn in
Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. Veel hedendaagse reuzenliederen nemen de melodie en de
tekst van de eerste twee strofen over, maar voegen een aantal strofen toe die verwijzen naar een
speciﬁeke reus. Sommige reuzenliederen nemen de melodie over van een ander gekend lied, andere zijn dan weer volledig nieuw. Lokale kunstenaars, muziekleraars of dichters staan in voor
tekst en melodie. Die liederen illustreren de betekenis van de reus en zijn dus een handig communicatiemiddel naar het publiek. Ook andere muziek speelt een belangrijke rol bij het uitgaan
van een reus. Veel reuzen bewegen zich immers dansend voort.
Ze huppelen en draaien rond
hun as of rond elkaar op een cadans, die door trommels of een
fanfare aangegeven wordt. Soms
voeren de reuzen ook echte dansen uit. Zo dansen de dwergreuzen van Borgerhout bijvoorbeeld een menuet, een 17deeeuwse Franse dans. Sinds een
aantal decennia zijn dansende
reuzen wat op hun retour. Dat
komt doordat de meeste moderne reuzen niet meer gedragen, maar voortgerold worden.
De dansende reuzen van Eine tijdens de Reuzenstoet van Deurne in 2013.
© Eddy Grandry
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P L A AT S EL IJK E F E ES TC ULTUUR
Reuzen zijn sterk verweven met de plaatselijke feestcultuur. Ze luisteren vaak lokale evenementen op. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is carnaval. Bijna overal waar een
carnavalsstoet wordt georganiseerd, lopen de reuzen mee. Toch komen de meeste reuzen bij
veel meer gelegenheden naar buiten. Ze zijn te gast op jaar- en avondmarkten, kermissen, dorpsfeesten, wijkactiviteiten, opendeurdagen, ballonmeetings en ga zo maar door. Ook wanneer een
eeuweling in de bloemetjes wordt gezet, zijn de reuzen vaak van de partij. Er zijn reuzen die
meewandelen in de jaarlijkse fakkeltocht, anderen paraderen in de Sinterklaasstoet en nog anderen dansen jaarlijks rond de meiboom. Er zijn zelfs reuzen die meezingen op Driekoningen of
hun nieuwjaarsbrief voorlezen op het stadhuis. Heel af en toe loopt er een reus in de processie
mee. Het is opmerkelijk hoeveel reuzen worden bovengehaald voor de grote wielerwedstrijden.
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië supporteren de plaatselijke reuzen langs de kant van de
weg. Sommige verenigingen sturen zelfs een korte uitleg over hun reuzen naar de wielercommentatoren, in de hoop vermeld te worden.

R EU Z EN STOE TEN E N - OM M EGA NG EN
Sommige reuzen blijven om allerhande redenen in eigen streek, andere reizen het land en
zelfs de wereld rond om deel te nemen aan reuzenstoeten. Hoeveel reuzenstoeten Vlaanderen
telt, is moeilijk te zeggen. Veel
stoeten zijn immers eenmalig,
wat tellen moeilijk maakt. Sommige reuzenstoeten gaan wel
met een zekere regelmaat uit.
Denk maar aan die van Beveren, Borgerhout, Deurne, Lokeren, Nieuwpoort, Rupelmonde,
Tervuren, Wenduine, Zedelgem, Zelzate of Zwevegem. Onder een aantal stoetenbouwers
heerst een gezonde competitie
om de meeste reuzen te kunnen
strikken. In 1999 vestigde ZweDe reuzen Amelie en Amedé maken integraal deel uit van de Reetse Dorpsfeesten.
vegem-Knokke
een record met
© Dorpsraad Reet
12

140 reuzen, in 2008 deed Beveren het beter met 184 reuzen en sinds 2012 staat de teller op 274
voor de reuzenstoet van Deurne. Daartegenover staan organisatoren die geen reuzen van buitenaf
boeken. De jaarlijkse ommegang Katuit bijvoorbeeld staat volledig in het teken van de Dendermondse reuzen Goliath, Mars en Indiaan. Ook in Grembergen is de stoet enkel voor de talrijke
Grembergse reuzen. Een aantal stoeten uit het verleden was belangrijk voor de reuzencultuur.
In 1930 bestond België honderd jaar. Ter ere daarvan trok in Brussel een grote stoet door de
straten. Heel wat reuzen werden speciaal voor die gelegenheid gemaakt. Ook Expo 58 zette de
reuzen volop in de kijker met een groot evenement. Jammer genoeg werd de geplande reuzenstoet
grotendeels uitgeregend. In 1976 dansten er 200 reuzen rond het Atomium ter gelegenheid van
25 jaar koningschap van Boudewijn I, waaronder 25 nieuwe. In 2012 zorgde de 300ste verjaardag
van de Reuskens van Borgerhout voor een opmerkelijke stijging van het aantal Antwerpse
reuzen. Meer dan 40 groepen maakten een nieuwe reus voor de verjaardagsstoet. De bedoeling
was zoveel mogelijk mensen te laten proeven van
het reuzenerfgoed. Een aantal groepen kreeg de
smaak te pakken en gaat nu regelmatig op stap
met hun reus.

RE UZ E N IN DE W E RE L D
In Europa concentreert de reuzencultuur
zich in België, Frankrijk, Spanje en Portugal.
Maar ook in (in alfabetische volgorde) Andorra,
Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Italië,
Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Malta,
Polen, Slovenië, Roemenië, Rusland en Zwitserland zijn er hier en daar regio’s met reuzen. In
Oostenrijk bijvoorbeeld houden ze in de Lungauvallei sinds de 17de eeuw 11 reuzen in leven
die verwijzen naar Samson. In Nederland zijn
er een dertigtal reuzen, voornamelijk in de buurt
van Bergen-op-Zoom, terwijl Groot-Brittannië
ongeveer vijftig reuzen telt.
Ook in vroegere kolonies van Europa dansen
nog heel wat reuzen door de straten. Grote delen
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In Le calendrier des géants vind je de data van de belangrijkste reuzenstoeten in België en Noord-Frankrijk. De
kalender wordt jaarlijks samengesteld door La Ronde des
Géants, La Maison des Géants en LECA. © La Ronde des
Géants

van Latijns-Amerika waren ooit Portugese of Spaanse kolonies. De reuzentradities in onder andere
(in alfabetische volgorde) Argentinië, Bolivië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chili, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico en Venezuela
vertonen dan ook veel gelijkenissen met de Spaanse en Portugese gebruiken. Zo worden de
reuzen er vaak begeleid door cabezudos (grote hoofden), iets wat bij ons veel minder gebruikelijk
is. Of de Latijns-Amerikaanse volkeren al vóór de komst van de Europeanen optraden met reuzenpoppen is niet echt duidelijk.
In Azië spelen reuzen een rol in het culturele leven van sommige groepen in Bhutan,
Cambodja, China, Indië, Israël, Japan, Myanmar, Nepal, de Filipijnen, Taiwan en
Thailand. De gebruiken verschillen van
land tot land en van streek tot streek. In
de omgeving van Jakarta bijvoorbeeld vinden we reuzen terug die ondel-ondel worden genoemd. Het gebruik wordt toegeschreven aan de inheemse bevolking van
Jakarta, de Betawi. De Betawi zijn de afstammelingen van de mensen die rond de
17de eeuw in en rond Jakarta leefden. In
die periode luisterde Jakarta naar de naam
Batavia, een naam die de Nederlanders in
1619 aan de stad gaven toen ze die innamen. Betawi wil dus ‘inwoners van Batavia’
zeggen. Omdat Batavia in die periode welvarend was en heel wat economische mogelijkheden had, lokte ze heel wat mensen
van verschillende culturen. De Betawicultuur heeft dan ook invloeden ondergaan
van onder andere de Chinese, Arabische,
Portugese en Nederlandse cultuur. Het
woord ondel-ondel slaat zowel op de reuIn 2006 waren reuzen uit Burkina Faso te gast in Steenvoorde. ©
zenpoppen
zelf, als op de performance die
La Maison des Géants

ze geven op Betawimuziek. Het type muziek waarop de reuzen dansen, kan sterk variëren en
hangt af van zowel de groepen die de dansen uitvoeren als de gelegenheid waarop ze dat doen.
In het continent Afrika vind je op heel wat plaatsen mensen die rondgaan met reuzenpoppen of
die reuzenhoofden dragen. Zo tref je reuzengebruiken aan in (in alfabetische volgorde) Algerije,
Benin, Burkina Faso, Kameroen, Ivoorkust, Congo, Gambia, Guinee-Bissau, Kenia, Mali, Marokko, Namibië, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Oeganda, Zambia en Zimbabwe. In Guinee-Bissau, één van de armste landen van Afrika, stimuleert de overheid het maken van reuzenhoofden. Ze doen dat om kinderen van etnisch diverse achtergronden te leren samenwerken.
Het land heeft een bijzonder etnisch diverse bevolking met uiteenlopende talen en gebruiken.
Dat zorgt geregeld voor spanningen en conﬂicten, maar eenmaal per jaar vieren alle bevolkingsroepen samen feest: carnaval. Omdat grote gebieden in het land niet over elektriciteit beschikken
en de benzine er bijzonder duur is, worden er geen gemotoriseerde praalwagens gebouwd. Wel
verkleden de mensen zich met kostuums gemaakt uit schelpen, hoornen, bladeren en ander materiaal dat niet veel kost. Opmerkelijk daarbij is dat de kinderen van het land grote maskers
maken die hun hele hoofd bedekken en in sommige gevallen wel vier meter hoog kunnen zijn.
De kinderen knutselen de hoofden helemaal zelf. Ze beginnen met een mal uit klei of modder,
waarop ze dan laag per laag papier-maché en verf toebrengen. Ieder jaar geeft de overheid een
thema aan het carnaval en moedigt zo kinderen aan om grootse projecten op te zetten. De
thema’s passen telkens in de sociale hervormingen die de overheid wil doorvoeren, zoals een
grote inentingscampagne, een aidscampagne of het stimuleren van nationale trots.
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IMMATERIEEL
CULTUREEL ERFGOED
Iedereen kent de Werelderfgoedlijst van Unesco. Sinds de jaren 1970 beschermt die lijst
unieke landschappen en gebouwen. Maar wist je dat Unesco ook oog heeft voor tradities? Je hebt
natuurlijk allerlei soorten tradities, maar sommige gebruiken vinden mensen zo waardevol dat ze
er alles aan doen om ze door te geven aan de volgende generaties. Ze proberen jongeren enthousiast
te maken, organiseren tentoonstellingen, leren oude technieken aan en ga zo maar door. Voor die
tradities koos Unesco in 2003 een nieuwe naam: immaterieel cultureel erfgoed. Ook de reuzencultuur
kan je onder die noemer plaatsen. Het gaat daarbij eigenlijk niet zozeer over de reuzen op zich,
wel over hoe mensen reuzen maken, de manier waarop ze die voortbewegen en de gebruiken die
ze in leven houden. Denk maar aan reuzen dopen, inschrijven in het bevolkingsregister of het
zingen van reuzenliederen. Met andere woorden: het gaat over de mensen rond de rokken van de
reus.
Immaterieel cultureel erfgoed is geen werelderfgoed. Het gaat over twee verschillende internationale
verdragen met elk een eigen logo, een eigen visie en een eigen doel. De Unesco-conventie voor de
borging van immaterieel cultureel erfgoed (2003) wil ervoor zorgen dat immaterieel erfgoed in al
zijn verscheidenheid kan blijven bestaan en evolueren. Vooral dat laatste is belangrijk. Immaterieel
erfgoed kan pas voortleven als het voldoende aansluit bij wat mensen belangrijk vinden. En dat
verandert voortdurend.

Maar liefst 24 dragers torsen de reus Jan Turpijn door de Nieuwpoortse straten in 2011.
© LECA
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ZO RGEN VO OR DE TOEKOM ST:
DY N A M IS C H E RF GOE D
Bij erfgoed denken mensen nogal snel aan iets van vroeger dat niet mag veranderen. Maar
voor tradities werkt dat niet. Stel je voor dat de reuzencultuur zich niet had aangepast doorheen
de jaren. Dan werden ze nu nog steeds gebruikt als wandelende godsdienstlessen in processies.
Iedere generatie bepaalt zelf wat er met de erfenis uit het verleden gebeurt. Veel reuzen worden
vandaag bijvoorbeeld uit nieuwe lichte materialen gemaakt zoals aluminium of pvc. Ook de betekenis van de reuzen verandert. Sinds het midden van de 20ste eeuw worden er steeds meer reuzen gemaakt die verwijzen naar een lokale persoon in plaats van een historische of mythologische
ﬁguur. De eerste reuzen waren bovendien vaak eigendom van een stad. Nu worden ze in leven
gehouden door allerlei groepen, verenigingen of gilden. De reuzencultuur is dus dynamisch. Dat
er nog zoveel reuzen bestaan, is te danken aan het feit dat de reuzenbeheerders meegaan met hun
tijd. Dat betekent niet dat reuzengroepen niet voor uitdagingen staan. De tijd dat tradities automatisch werden doorgegeven, is voorbij. Daarom is
het belangrijk nu al dingen
te ondernemen om dit erfgoed toekomstkansen te geven. Die initiatieven noemen
we ‘borgen’.

Contios van Kontich is een moderne interpretatie van een wissen reus. Dankzij een
mechanische constructie kan de reus zelfs stappen. © Bruno Stappaerts
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B O RGI N GS M A AT REGE LE N
IN D E P R A K T IJK
Je kan op veel verschillende manieren zorgen voor reuzenerfgoed. Iedere reuzenvereniging
heeft haar eigen verhaal. Daarom is het logisch dat iedere vereniging zelf een strategie uitdenkt
om haar tradities door te geven. Veel reuzengroepen doen dat al. Ze hebben een eigen archief,
zetten een scholenwerking op poten of gaan zo vaak mogelijk uit tijdens lokale feesten. Zo versterken ze de band met de bevolking. Om nog beter te weten waar je als groep op wil inzetten,
kan je een erfgoedzorgplan opstellen. Daarin maak je eerst een stand van zaken op. Welke omstandigheden zorgen ervoor dat de traditie voortgezet kan worden? Wat werkt goed? Wat kan
beter? Op basis daarvan kunnen acties ontwikkeld worden. Je kan bijvoorbeeld inzetten op documentatie. Daarbij verzamel je zoveel mogelijk informatie over hoe de traditie vandaag beleefd
wordt. Denk maar aan foto’s, krantenknipsels of getuigenissen van mensen. Je kan ook kiezen
voor onderzoek: hoe oud zijn je reuzen, hoe zijn ze veranderd doorheen de jaren, wat is hun
band met de (lokale) geschiedenis? Of misschien is het belangrijk om te communiceren
naar het publiek? Ten slotte
kan je ook werken rond overdracht. Zorgen dat er nieuwe
leden in je comité zitten bijvoorbeeld. Of samenkomen
met andere groepen, zoals
heemkundige kringen, om ervaringen en kennis uit te wisselen. Al die acties som je op
in een erfgoedzorgplan. Eventueel kan je aangeven welke
initiatieven dringend zijn en
welke nog kunnen wachten.
In Tienen doen ze er alles aan om de reuzen populair te maken bij de jeugd. Op de
Kinderhoogdag van 2011 liepen de kinderen met zelfgemaakte reusjes vooraan in
de stoet. © Roelof Pantjes
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E EN GEZ AM EN L IJ K PL A N VO OR DE REUZ EN
Er zijn veel kansen en bedreigingen waar meerdere reuzengroepen mee te maken krijgen.
Je kan dus ook op een grotere schaal gaan borgen, door te werken aan een gezamenlijk project.
Denk maar aan een lesbrief over reuzen die iedere vereniging zou kunnen gebruiken. Of een
lijst van alle stoetenorganisatoren zodat reuzen meer kunnen uitgaan. De oefening over de gezamenlijke noden en behoeften is intussen gemaakt. In de loop van 2012 en 2013 staken 141 reuzenbeheerders de koppen bij elkaar. Dat deden ze tijdens een van de vijf provinciale ontmoetingsdagen die LECA en Reuzen in Vlaanderen samen organiseerden. Al hun ideeën, analyses
en tips werden gebundeld in het verslagboek Praten over reuzen, dat je kan downloaden via de
website van LECA. Ook de borgingsacties die samen ondernomen zullen worden, staan erin
vermeld. Reuzen in Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld de gezamenlijke borgingsacties te
coördineren, onder begeleiding van LECA.
www.lecavzw.be/sites/default/files/wysiwyg/rapport_praten_over_reuzen.pdf

Op 17 november 2012 werd in Kortrijk de aftrap gegeven van de provinciale
reuzenontmoetingsdagen. © LECA
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H U LP B IJ JE B O RGI N G SP L A N N E N
De Vlaamse overheid hecht veel belang aan immaterieel cultureel erfgoed en wil het daarom alle
kansen voor de toekomst geven. Speciaal daarvoor heeft ze de voorbije jaren een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Zo lanceerde ze in 2012 www.immaterieelerfgoed.be. Dat platform is een
interactieve website met een databank. Gemeenschappen kunnen er beschrijven welke immaterieel-cultureel-erfgoedelementen ze belangrijk vinden. Nog belangrijker is dat ook aangegeven
wordt op welke manier ze hun traditie doorgeven. Het platform is daardoor niet alleen een
plek waar je anderen kennis kan laten maken met jouw erfgoedzorg, maar waar je zelf ook inspiratie kan opdoen.
Het platform is daarnaast ook de eerste stap naar opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. België is namelijk één van de vele landen die de Unesco-conventie
voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed uit 2003 heeft aangenomen. Aan die ratiﬁcatie
is de voorwaarde gekoppeld dat een land een lijst aanlegt van het aanwezige immaterieel cultureel
erfgoed. In Vlaanderen wordt daar dus via de Inventaris Vlaanderen voor gezorgd. Om voor opname in die inventaris in aanmerking te komen, is het in de eerste plaats nodig om via
het platform je erfgoedelement inhoudelijk
te documenteren. Bij de aanvraag moet verder een weldoordacht erfgoedzorgplan gevoegd worden. Ook op dat vlak heeft de
Vlaamse overheid hulp voorzien. Ze subsidieert heel wat cultureel-erfgoedorganisaties
om mensen te adviseren en te begeleiden.
LECA maakt deel uit van dat netwerk en is
het expertisecentrum voor het erfgoed van
feesten en rituelen. Mensen kunnen er terecht voor tips en hulp om met hun immaterieel cultureel erfgoed om te gaan.
In 2012 lanceerde de Vlaamse overheid het online platform
www.immaterieelerfgoed.be. © Vlaamse overheid
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I NS PI R EREN D E VO ORBEE LDEN
IM M AT ER IEEL C U LT U REEL ERFG OED
Het online reuzenregister
Niemand weet precies hoeveel reuzen er vandaag bestaan. Misschien is dat niet eens zo interessant. Maar het is wel belangrijk dat reuzenverenigingen en organisatoren van stoeten elkaar
kunnen vinden. Daarom lanceerde LECA samen met Reuzen in Vlaanderen een online reuzenregister. Daarop kunnen reuzenbeheerders hun reuzen aanmelden, met duidelijke vermelding
van hun contactgegevens. Inmiddels staan er bijna 600 reuzen online. Het reuzenregister heeft
zijn nut al meermaals bewezen. Dankzij het register is communiceren naar en tussen reuzenverenigingen een pak makkelijker. Ook stoetenbouwers vonden inmiddels hun weg naar de website.
Staan jouw reuzen nog niet vermeld?
www.lecavzw.be/traditites/reuzen/voeg-zelf-toe

Scholenproject in het Land van Rode
Kinderen uit het Land van Rode kijken voortaan met andere ogen naar de plaatselijke
reuzen. Dankzij een lessenpakket bouwden kinderen uit het derde leerjaar een vriendschapsband
op met reuzen als Mondje Wollaert, De Muntenaar, Nonkel Miele, Tante Nitte en Margrietje.
De kinderen ontvingen iedere maand een ‘brief van de reus’. Daarin vertelde hij zijn ontstaansgeschiedenis en gaf hij hen een opdracht. Zo vroeg hij bijvoorbeeld een reuzenlied voor hem te
bedenken, hem na te maken in het klein of zijn ontstaansgeschiedenis na te spelen. Aan het
einde van de maand schreven de kinderen een brief terug, waarin ze rapporteerden over wat ze
hadden gedaan. De leerkrachten kregen bij iedere
opdracht een begeleidende lesbrief over een bepaald aspect van de reuzencultuur. De apotheose
van het jaar was een bezoek van de kinderen aan
‘hun’ reus. Het lessenpakket is een initiatief van
Erfgoedcel Viersprong Land van Rode. Meer informatie vind je op hun website www.erfgoedcelviersprong.be.

De kinderen van een Merelbeekse school bereidden in
2013 de komst van reus Mondje Wollaert intensief voor.
© Erfgoedcel Viersprong Land van Rode

Het online reuzenregister is een instrument om de mensen achter de reuzen zichtbaar te maken en met
elkaar in contact te brengen. © LECA
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Internationale studiedag Op schouders van reuzen
Op 4 mei 2013 namen een 100-tal mensen deel aan de studiedag ‘Op schouders van reuzen’.
Erfgoedwerkers spraken er over de geschiedenis van de reuzen, hoe ze verspreid zijn in Europa,
hoe ze gemaakt worden en dergelijke meer. Maar ook traditiedragers kregen het woord. Ze
toonden hoe je creatief kan omspringen met de erfenis uit het verleden. Zo lopen er tegenwoordig
reuzen rond in murga’s, worden er reuzenopera’s gecomponeerd of worden ze ingezet om
mensen van een bepaalde wijk met elkaar in contact te brengen. De dag was een samenwerking
tussen LECA, MAS | Museum aan de Stroom en La Maison des Géants.

Creatief met Mechels reuzenlied
Voor sommige reuzen werd een eigen reuzenlied gecomponeerd, anderen dansen op de
tonen van ‘Al die daer zeidt: de reus die kom’. In Mechelen is dat laatste het geval. Om het reuzenlied te doen heropleven lanceerde Erfgoedcel Mechelen een nieuwe versie van het lied, ingezongen door de plaatselijke rapper Pita. Bij het lied hoort ook een videoclip, die je op YouTube
kan bekijken. Bovendien voegden ze een couplet toe, speciaal voor de Mechelse reuzen. Ook de
beiaardier werd ingezet: die zorgde ervoor dat het reuzenlied vanuit de Sint-Romboutstoren
over de Mechelse daken galmde. Op die manier werden de inwoners warm gemaakt voor de
komst van de reuzen, die slechts één keer om de 25 jaar hun slaapplaats verlaten.

www.lecavzw.be/e-documenten.
www.youtube.com/watch?v=rw-f8aQJySQ

In Ath vind je het enige museum in België dat volledig gewijd is aan reuzen. Het heeft een uitgebreide jongerenwerking. © La Maison des Géants
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Saïd Aghassaiy, beter bekend als rapper Pita, herwerkte het Mechelse reuzenlied.
© Erfgoedcel Mechelen
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Een reus speciaal voor de Steenvoordse jeugd
In Steenvoorde (Noord-Frankrijk) organiseert de reuzengilde Les Amis de Fromulus om
de vijf jaar een groot evenement. Voor deze Rondeau des Géants Portés nodigt ze reuzen van
over de hele wereld uit. Zo’n evenement vraagt heel wat voorbereiding. Gelukkig heeft de reuzengilde geen gebrek aan — opmerkelijk jonge — leden. Dat is te danken aan een succesvolle
jeugdwerking. In 2004 riep de gilde een nieuwe reus in het leven, speciaal voor haar jongeren.
De ‘kleine’ reus Jacobus is 2,5 meter hoog en weegt vijftien kilo. Hij wordt begeleid door
kinderen tussen vier en vijftien jaar. Zo krijgen ze de smaak van het reuzen dragen te pakken. Jacobus is de zoon van Jean le Bûcheron, de andere reus die de gilde beheert. Die reus dragen is
andere koek. Met zijn 4,90 meter weegt hij maar liefst 90 kilo.

Nieuwe reuzenvereniging voor de stadsreuzen van Lier
De reuzen van Lier behoren tot de oudste van het land. Hun geschiedenis kan tot vijf eeuwen terug worden gedocumenteerd. De reuzen komen maar eens om de 25 jaar naar buiten, tijdens de Grote Ommegang van de Sint-Gummarusjubelfeesten. De reuzentrein wordt klaargestoomd voor de editie van 2015, maar daarna is het niet de bedoeling de reuzen weer zo lang op
te bergen. Dankzij de nieuwe reuzenvereniging De Gezellen van ’t Groot Volk zullen de reuzen
regelmatig in het Lierse straatbeeld te zien zijn. Het oprichten van een vereniging was nodig
omdat de reuzen werden gedragen door betaald stadspersoneel. Op termijn zou het buitenkomen
van de reuzen de stad Lier te veel gaan kosten. De nieuwe vrijwilligersvereniging probeert ook
de andere Lierse verenigingen en wijkcomités bij haar reuzenwerking te betrekken.
www.gezellenvantgrootvolk.be

De reus Jacobus maakt de Steenvoordse jeugd warm om later hun schouders te zetten onder ‘papa’ Jean le Bûcheron.
© Daniel De Coune
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Op 24 januari 2000 dansten de Lierse reuzen tijdens de blijde intrede van prins Filip en prinses Mathilde.
© Archief Lier
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ROEREND
CULTUREEL ERFGOED
Reuzen en hun attributen vormen het roerend erfgoed van de reuzencultuur. Ze zijn essentieel voor het voortbestaan van de traditie. Toch zou je kunnen zeggen dat de reuzenpoppen
in veel gevallen ondergeschikt zijn aan het verhaal dat ze symboliseren. Zelfs de reuzen waarvan
we weten dat ze eeuwenoud zijn, werden in de loop der jaren vaak ingrijpend gerestaureerd.
Soms werd hun hoofd of geraamte zelfs helemaal vervangen. Vaak is het dan ook onmogelijk
om precies te bepalen hoe oud een reuzenlichaam is. Het maken of restaureren van een reus is
niet goedkoop. Reuzengroepen hebben er dus alle belang bij hun reuzen op een verantwoorde
manier te beheren. Al lijkt dat in de praktijk niet altijd evident. Reuzen zijn kwetsbaar. Wanneer
ze buitenkomen, zijn ze onderhevig aan weer en wind. Ook de bewaaromstandigheden zijn niet
altijd ideaal. Door hun omvang is het moeilijk om een geschikte opslagplaats te vinden.

Reuzin Wanne uit Wambeek is gemaakt uit papier-maché, rotan, plastic buizen en ijzerdraad.
© Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
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R EU Z EN ON DERHOU DE N

RE UZ E N RE S TAUR E RE N

Reuzenlichamen worden op heel uiteenlopende manieren gemaakt. De oudste bronnen
spreken van houten en wilgen constructies. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw zijn er ook
reuzen uit metaal. Nog later duiken materialen als aluminium, bamboe, kippengaas, plastic buizen en polyester op. De hoofden worden doorgaans gemaakt uit hout, papier-maché of polyester.
Iedere materiaalsoort vraagt een eigen aanpak. Bij wilgen of rieten constructies is het bijvoorbeeld
belangrijk het reuzenlichaam jaarlijks goed nat te maken, zodat de tenen soepel blijven. Een advies is dus: zet je reuzen tweemaal per jaar een dagje buiten bij regenachtig weer. Vocht is dan
weer een grote boosdoener voor reuzenkledij. Die hou je het best zo droog en proper mogelijk.
Stof trekt immers vocht aan, houdt het vast en vormt een voedingsbodem voor schimmels en insecten. Vuil kruipt dan weer in de vezels, waardoor de stof op termijn verzwakt. Textiel wordt
sowieso brozer met de jaren. Zware stoﬀen gaan hangen onder hun gewicht. Zo kunnen scheuren
ontstaan. Reuzenkledij wordt dus het best los van het reuzenlichaam bewaard. Katoenen hoezen
kunnen een oplossing zijn, net als
afgesloten houten kisten. Ook de
hoofden van reuzen worden doorgaans afzonderlijk bewaard. Een
goede bewaarplek vinden voor
zo’n grote objecten blijkt moeilijk.
Kelders zijn vaak problematisch
vanwege hun hoge luchtvochtigheidsgraad. Loodsen van de gemeente bieden soms een uitkomst,
op voorwaarde dat ze (volledig)
droog zijn. Sommige reuzen worden niet afgebroken tussen twee
optredens door. Ze worden tentoongesteld in heemkundige musea, stadhuizen of zelfs in de kerk.
Zo staan ze droog en blijven ze
Tot voor kort stonden de reuzen van Zandhoven te verkommeren in het
zichtbaar
voor het publiek.
gemeentemagazijn, maar tegenwoordig staan ze in de inkomhal van het
gemeentehuis. © Joren De Weerdt - Gazet van Antwerpen
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Zelfs onder de beste bewaaromstandigheden kunnen reuzen onbruikbaar worden. Op dat moment staan mensen voor de keuze. Gaan we de reus vervangen of willen we de bestaande onderdelen restaureren? Restauratie houdt in dat de reus tot op zekere hoogte wordt hersteld. Daarbij
wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke verschijningsvorm, maar ook met de natuurlijke
veroudering. De meeste restauratoren werken op zelfstandige basis. Het loont de moeite om
verschillende prijsoﬀertes op te vragen. De keuze van behandeling en de prijsberekeningen
kunnen immers grondig van elkaar verschillen. Let wel: een prijsoﬀerte is niet gratis. Bespreek op
voorhand wat zo’n bestek zal kosten. Een oﬀerte moet minstens het volgende bevatten: (1) de toestandsbeschrijving van het object, (2) de voorgestelde behandelingen met stappenplan, (3) de raming van de kostprijs en (4) eventueel suggesties van andere behandelingen, met argumentatie.
Meer informatie over restauratieoﬀertes vind je via de website van LECA. Om een geschikte restaurator te vinden kan je te rade gaan bij musea of een beroepsvereniging contacteren. Zo kan
BRK (de beroepsvereniging van restaurateurs,
www.aproa-brk.org) je
helpen bij je zoektocht
naar de juiste persoon.
Sommige provinciebesturen kennen een conservatiepremie of -subsidie toe. Ook sommige
erfgoedcellen komen
tussen in (een deel van)
de restauratiekosten.

In 2010 werden de gezichten van de Geraardsbergse reuzen Goliath, Gerarda en Kinneke
Baba bijgewerkt door Lieve Bauwens. © Stad Geraardsbergen
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R EU Z EN
V ER Z E KERE N

IN S P IR E RE N D E VO O R B E E LD E N
RO E RE N D C ULT URE E L E RFG O E D

De meeste reuzenbeheerders hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Daarmee zijn ze verzekerd tegen schade die hun reus anderen kan berokkenen tijdens een uitstap.
Wanneer een reus bijvoorbeeld tijdens een optocht zou vallen op het dak van een wagen, hoeft
de reuzengroep niet het hele bedrag van de herstelling op te hoesten. Veel verzekeraars staan ervoor open om dergelijke verzekeringen af te sluiten met reuzenorganisaties. Via Reuzen in
Vlaanderen kan er ook ingetekend worden op een groepsverzekering. Veel moeilijker wordt het
om de reuzen zelf te verzekeren als object. De waarde van een reus inschatten is immers bijzonderlijk moeilijk en het risico dat reuzen beschadiging oplopen tijdens een uitstap is groot. Voor
zover we konden nagaan, is er geen enkele maatschappij die verzekeringen voor de reuzen zelf
aanbiedt.

Een 3D-scan van het hoofd van de Tiense reus Jan
Lange tijd waren de Tiense reuzen Jan, Mie en hun kinderen Tiske en Nieke op pensioen.
Tot een groep enthousiastelingen de reuzen in 2013 opnieuw wilde lanceren. Ze richtten De getuigen van de reuzen op en zochten naar ﬁnanciering om de reuzen te herstellen. De reuzen Jan
en Mie dateren uit 1928 en waren toe aan een opknapbeurt. Zo was de draagstructuur van reus Jan
dringend aan vervanging toe. Over de staat van zijn hoofd bestond er twijfel. Daarom werd een
3D-scan gemaakt door een gespecialiseerde ﬁrma. De scan toonde dat het 84-jarige hoofd nog voldoende bruikbaar was om het te restaureren. Ook zijn handen werden op die manier doorgelicht
en bruikbaar bevonden. Meer informatie vind je op de website van OpgewekTienen vzw.
www.opgewektienen.be

Reuzin Germaine van de Walin tijdens de reuzenstoet van Halle in 2013. © De reus van Neerwinden
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Het hoofd van reus Jan uit Tienen werd voor de restauratie eerst grondig gescand. © Visuaxis
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Replica’s van de Reuskens van Borgerhout
Sommige reuzen zijn zo oud dat het gevaarlijk wordt om ermee uit te gaan. De Reuskens
van Borgerhout werden zo kwetsbaar dat ieder optreden een echte beproeving was. De verf
bladderde af en de houten hoofden begonnen te barsten. Bovendien raakte een van de reuzenhoofden ernstig beschadigd door een ongelukkige val. In 2012 werd daarom beslist de Reuskens
niet alleen grondig te restaureren, maar tegelijkertijd ook vier exacte replica’s te maken voor in
de stoet. Geneviève Hardy maakte de nieuwe reuzenhoofden uit polyester. Ze zijn nauwelijks te
onderscheiden van de houten originelen, maar kunnen beter tegen weer en wind. Mandenvlechtster Lieve Lieckens maakte nieuwe rieten onderstellen. De originele reuzen werden aangepakt door de restauratie-afdeling van de Artesis-hogeschool. Intussen dansen hun replica’s in de
Borgerhoutse Reuzenstoet.

Een tweede leven voor Stafke uit Baasrode
Soms worden reuzen opnieuw gebruikt. Ze worden geschonken of verkocht aan een andere
groep, die de reus een nieuwe naam en verhaal geeft. Zo is de reus Stafke Rodenbach uit
Baasrode onlangs aan een tweede leven begonnen in Wenduine. In 2012 werd hij geadopteerd
door de Creatieve Noordzeevrouwen, die hem omdoopten tot Gust de Aangespoelde. In Baasrode
werd de reus gemaakt als een eerbetoon aan Gustaaf van Praet, die zich erg inzette voor het carnavalsleven in het dorp. In zijn nieuwe hoedanigheid staat de reus symbool voor iedereen die
aan de kust komt wonen, maar er niet geboren is. De adoptie kwam op het juiste moment. De
carnavalsvereniging de Schoimloëpers was al langer op zoek naar een nieuwe bestemming voor
Stafke, terwijl de Creatieve Noordzeevrouwen van plan waren een nieuwe reus te laten maken.
Tussen beide verenigingen bestaat een vriendschapsband. Zo waren de Schoimloëpers talrijk
aanwezig op het doopfeest van ‘hun’ Gust.

www.reuzenjaar.be/nl/reuzenverhaal/restaureren-en-kopieren_27.aspx

Geneviève Hardy maakte replica’s van de Reuskens van Borgerhout. © De Reuzen vzw
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De Creatieve Noordzeevrouwen kochten een bestaande reus en gaven hem een nieuwe naam en
identiteit. © Eddy Grandry
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Ontwerpwedstrijd voor nieuwe reuzenkledij
In 2000 was het kostuum van de Ieperse reuzin Minneke Poes tot op de draad versleten.
Tegelijkertijd kwam er ook kritiek op de laatste editie van de Kattenstoet, die als te traag en statisch werd ervaren. De stad Ieper bleef niet bij de pakken zitten en bedacht een slimme actie om
het publiek weer enthousiast te krijgen over ‘hun’ stoet. Ze schreven een wedstrijd uit voor een
nieuw kostuum voor Minneke Poes. Elf kandidaten stuurden een uitgebreid voorstel in. Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp van
Bruno en Bo Vanbeselaere. Het winnende
kostuum zit vol referenties aan de stad Ieper. Minnekes jas is gemaakt uit duizenden
papaverbloemen, haar halsketting heeft de
vorm van het stadslogo en op haar zijden
jurk staan de Ieperse Lakenhallen. De wedstrijd kreeg heel wat belangstelling in de
regionale pers. Het kostuum werd pas onthuld tijdens de Kattenstoet zelf (2003). Het
publiek reageerde enthousiast. Vaak brak
er spontaan applaus uit wanneer Minneke
Poes voorbij wandelde.

Het nieuw kostuum van Minneke Poes werd op applaus onthaald
tijdens de Ieperse Kattenstoet van 2003. © Opie
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Breiers maken alternatieve kledij voor de Mechelse Ommegangsreuzen
Voor de 25-jaarlijkse Mechelse Ommegang van 2013 kregen de reuzenkinderen Janneke,
Mieke en Klaasje een nieuw historisch kostuum. Tijdens de drie maanden die eraan voorafgingen,
waren ze veel hipper gekleed. Janneke droeg een hedendaagse hoodie met de afbeelding van
Bart Simpson, Klaasken was verkleed als samoerai en ook Miekes kleed was bijzonder kleurrijk.
De kostuums werden gemaakt door een grote groep breiers uit Mechelen. De stunt was een initiatief van Erfgoedcel Mechelen naar aanleiding van Erfgoeddag. De reuzen werden in hun gebreide outﬁt drie maanden lang tentoongesteld in het kunstencentrum Lamot. Dankzij de actie
bouwden meer mensen een band op met de reuzen die ze al zo lang niet meer hadden gezien.

De Mechelse reuzenkinderen werden in het nieuw gestoken door creatieve breiers. © Erfgoedcel Mechelen
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DOCUMENTAIR
ERFGOED
Reuzenbeheerders maken doorgaans veel documenten aan over hun activiteiten. Denk
maar aan doopaktes, reuzenontwerpen, restauratiedossiers, verslagen van vergaderingen, draaiboeken, kasboeken, briefwisseling, programmabrochures, deelnemerslijsten, foto’s of aﬃches.
Tegenwoordig worden er ook veel digitale documenten, foto’s, video’s en e-mails gemaakt. Al
de stukken die vervaardigd werden door de reuzengroep zelf, vormen samen het archief. Krantenknipsels, foto’s van anderen of boeken die je niet zelf hebt geschreven, horen er in principe
niet in thuis. Dat betekent uiteraard niet dat die niet de moeite waard zijn om bij te houden!
Het is belangrijke documentatie die je het best apart bewaart. Zolang de groep activiteiten organiseert, blijft het archief groeien. Een archief is dus niet per deﬁnitie oud. Toch kan je een onderscheid maken tussen die documenten die voor de dagdagelijkse werking nog nuttig zijn. Dat
noemen we het dynamisch archief. Daarnaast heb je alle documenten die wel waardevol zijn,
maar hun direct administratief nut hebben verloren. Dat is het historisch archief. Zo’n historisch
archief kan van pas komen wanneer je bijvoorbeeld een tentoonstelling wil organiseren, de geschiedenis van de vereniging wil onderzoeken of je reus wil restaureren. Een archief herbergt een
schat aan informatie en kan helpen om de tradities door te geven aan de volgende generatie.

De Ros Beiaardommegang van 1914. © Archief Stad Dendermonde
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E EN A RC HIEF BIJ HOU DE N: HOE BEGI N JE ER A AN?
Voor veel reuzengroepen is het bijhouden van een archief geen prioriteit. De documenten
zitten vaak verspreid zonder dat iemand weet wat zich waar bevindt. Een allereerste stap is dus
om te kijken welke stukken er allemaal bestaan over je reus. Ga na welke leden of oud-leden nog
documenten zouden kunnen hebben en kijk ook eens in het verenigingslokaal om te zien wat
daar nog ligt. Breng vervolgens al het materiaal samen op één locatie. Daarbij is het de bedoeling
dat per archiefvormer wordt gegroepeerd. Heeft de voorzitter bijvoorbeeld nog heel wat verslagen
van vergaderingen en oude foto’s? Stop dan alles in één doos en schrijf er ‘Archief voorzitter
(naam)’ op. Eens alles samengebracht, maak je best een ﬁche op met wat basisgegevens. Het is
niet de bedoeling dat je alle documenten een voor een bekijkt, wel dat je een globaal zicht krijgt
op wat je hebt. Noteer om hoeveel bananendozen, ringmappen, archiefdozen… het gaat, wat de
datum (bij benadering) is van het jongste en oudste stuk en over welke stukken het gaat (foto’s,
aﬃches, dia’s, jaarverslagen…). Je doet er goed aan om de inhoud van je archief ook te beschrijven
op Archiefbank Vlaanderen (www.archiefbank.be). Door een aanmeldingsformulier in te vullen
help je hen zicht te krijgen
op wat er bewaard wordt
en door wie.

Dit vaantje werd in 1948 gemaakt ter ere van de Reuzenommegang van Antwerpen.
© Verzameling Gaston Van Bulck
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E E N GO E D E B E WA A R P L A ATS V IN DEN
Door archiefstukken samen te zetten voorkom je dat er dingen verloren gaan en kan je
beter controleren of het materiaal goed bewaard wordt. Maar waar hou je zo’n archief het best
bij? In het ideale geval wordt het archief ergens in het verenigingslokaal bijgehouden. In veel
gevallen echter wordt het bij iemand thuis bewaard. In dat geval is het belangrijk goede afspraken
te maken op lange termijn en ervoor te zorgen dat de andere leden van de groep goed weten bij
wie het archief bewaard wordt. Zolders of kelders zijn geen goede bewaarplaatsen. Die zijn te
warm of te vochtig en kennen te grote temperatuurschommelingen. In de regel kan een archief
ook geen direct (zon)licht verdragen. Plaats het bijvoorbeeld niet in een lokaal met veel ramen.
Sommige stukken vervagen en vergelen snel. Eens een goede bewaarplaats gevonden, plaats je
best een aantal metalen kasten of rekken waarin je de documenten kan bewaren. Om die extra
te beschermen kan je ze verpakken in zuurvrije dozen. Het verpakken van je archief is meteen
ook een goed moment om alle stukken te ‘schonen’. Voor de documenten in de doos gaan, verwijder je alle paperclips,
nietjes, elastieken, mapjes… Heb je van bepaalde
documenten
meerdere
exemplaren, dan volstaat
het om daar één van te bewaren.

Om documenten extra te beschermen bewaar je het best in zuurvrije dozen. © LECA
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E EN I N VEN TA RI S MA KE N

WAT ME T D IG ITA LE D O CU M E N TE N?

Wanneer alle archiefstukken zijn samengebracht, is het belangrijk een inventaris op te
maken. Zo kan je dingen snel terugvinden en kan er niks ongemerkt verdwijnen. Maak een
register met vier kolommen, bijvoorbeeld in Excel. Noem de kolommen als volgt: nummer, inhoudsbeschrijving, datering, omvang. Geef nu iedere doos/map een uniek nummer. Noteer
kort wat de inhoud ervan is. Schrijf ook op wanneer de documenten zijn gemaakt. Zie je geen
datum, maar weet je bijvoorbeeld wel dat de documenten uit de jaren 1960 stammen, noteer dan
‘jaren 1960’. Weet je echt niet wanneer de documenten zijn gemaakt, schrijf dan z.d.: zonder datum. Noteer tot slot ook telkens wat de omvang van het onderdeel is. Gebruik daarbij zoveel
mogelijk de standaardtermen. Een brief met bijlagen is bijvoorbeeld een stuk. Gaat het om
meer dan 4 stukken maar is het geheel dunner dan 2 cm: noteer dan 1 omslag. Wanneer het
dikker is dan 2 cm, spreken we van een pak. Ingebonden stukken zoals registers noemen we een
deel. Een inventaris kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien:
NR.

INHOuDSBESCHRIJVING

DATERING

1

Reuzenbonnenboekje van reus Jan van Gent

1944

OMVANG
1 stuk

2

Verslagen van de reuzengilde

1950-1978

1 pak

3

Video van de reuzendans op het Sint-Pietersplein

1979

1 video

Veel documenten worden vandaag de dag digitaal aangemaakt. Briefwisseling is bijvoorbeeld grotendeels vervangen door mailverkeer. En veel kasboeken worden vandaag gemaakt in
Excel. Ook die documenten worden het best goed bijgehouden. De vuistregel daarbij is: digitaal
aangemaakt, is digitaal bewaard. Je moet dus zeker niet alles beginnen afdrukken. Digitale documenten die hun direct administratief nut verloren hebben, breng je samen op één computer,
waar je ze op de harde schijf opslaat. Ook voor een digitaal archief geldt natuurlijk dat je snel
moet kunnen vinden wat je zoekt. Een goede mappenstructuur en korte en duidelijke map- en
documentnamen zijn dan handig. Er wordt aangeraden om alleen de tekens a-z en 0-9 te gebruiken en om spaties te vervangen door een liggend streepje. Een documentnaam kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien: 20130501_verslag.doc of programma_ontwerp_versie1.doc. Door met
courante bestandsformaten te werken, voorkom je dat je documenten niet meer kan openen. Je
doet er sowieso goed aan om dat geregeld na te gaan. E-mails die je wil bewaren, sla je vanuit
Outlook op in de archiefmappen. Als bestandsformaat kies je ‘Outlook-berichtindeling - Unicode’
(.msg). Wil je digitale foto’s aan het
archief toevoegen, kies dan voor een
JPEG- of TIFF-formaat. Voor iedere
fotoreeks maak je een aparte map aan.
In de mapnaam vermeld je de activiteit
en datum. Sommige mensen willen
ook graag hun papieren erfgoed digitaliseren. In veel gevallen is dat echter
helemaal niet nodig. Enkel bij erg
kwetsbare stukken die vaak worden gebruikt, is het maken van een scan of
foto aangewezen. Gooi het origineel
zeker niet weg, maar probeer het in zo
goed mogelijke omstandigheden te bewaren.
Digitale foto’s van je reus, in dit geval reus Buﬀalootje uit Gent, bewaar
je het best digitaal. © LECA

De Nieuwpoortse reus Jan Turpijn in 1939. © LECA
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I NS PI R EREN D E VO ORBEE LDEN
D O C U M ENTAIR ERF G OED
Reuzenbeeldbank van Erfgoedcel Waasland
Een reus wordt veel gefotografeerd. Door de reuzengroep zelf, maar net zo goed door het
publiek. Veel van die foto’s gaan op termijn verloren. Om dat tegen te gaan wijdde Erfgoedcel
Waasland een deel van haar online beeldbank aan de 67 reuzen uit de streek. De erfgoedcel
scande foto’s in van lokale archieven, verenigingen en reuzenliefhebbers. De originele foto’s
blijven bij hun eigenaar. Naast iedere foto staat cruciale contextuele informatie. Door wie werd
de foto gemaakt? Wanneer? Waar? Is het een analoge of digitale foto? Tijdens welk evenement
werd de foto gemaakt? Ook handig is dat het publiek op de foto’s kan reageren. Op die manier
kan iedereen zijn herinneringen met
elkaar delen. Heel wat erfgoedcellen
hebben beeldbanken waar je als reuzengroep een beroep op kan doen. Die
van Erfgoedcel Waasland vind je alvast
hier:

Reuzenboeken
De reuzencultuur is steeds in beweging. Sommige groepen houden er mee op, andere
richten nieuwe reuzen op en ook de gebruiken evolueren met hun tijd. Toch loont het de moeite
om wat er op dit moment is, te documenteren als vergelijkingspunt voor later. In Limburg
bracht reuzenliefhebber Guido Willems alle informatie over de plaatselijke reuzen samen in het
boek Reuzen in Limburg (2012). In totaal belichtte hij 66 reuzen uit West-Limburg (BE) en 6 uit
Oost-Limburg (NL). Hij ging niet alleen op zoek naar de geschiedenis van de reuzen, maar illustreerde ook hun betekenis, de rituelen en de mensen die ze levend houden. Bij het boek hoort
een cd met reuzenliederen. Recent verschenen er ook overzichtspublicaties over de reuzen in
Zedelgem (2011), het Pajottenland en Zennevallei (2012) en Antwerpen (2012). De meeste
auteurs voerden de gegevens van de nog levende reuzen ook in het online reuzenregister in,
zodat die informatie dubbel wordt ontsloten. Een bibliograﬁe vind je op pagina 47.

www.waaserfgoed.be.

Op de beeldband van Erfgoedcel Waasland vind je zowel oude als
nieuwe foto’s van de reuzen in de streek. © Erfgoedcel Waasland
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In de handbibliotheek van LECA kan je heel wat boeken raadplegen over reuzen. © LECA
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Archiefwerking Orde van de Kluizenaar van Bolderberg uit Heusden-Zolder
In 1986 werd in Heusden-Zolder een nieuwe reuzengilde opgericht rond de reus Lambert
Hoelen, de Kluizenaar van Bolderberg. De reus is gebaseerd op een historisch personage. In de
17de eeuw kwam Lambert Hoelen na een jarenlange pelgrimstocht weer thuis. Hij vatte het
plan op een huisje met kapel te bouwen, waar hij de rest van zijn leven als kluizenaar zou leven.
Hij koos daarvoor het hoogste punt van de streek, de Bolderberg. Later werden de kluis en de
kapel een druk bezocht bedevaartsoord. Van bij het begin hield die orde een archief bij. Het archief bevat documenten die de orde zelf
heeft gemaakt, zoals foto’s of de geboorteakte van 1987. Daarnaast houdt de gilde ook
alles bij wat over haar reus verschijnt. Denk
maar aan krantenknipsels of programmaboekjes van stoeten waaraan ze deelnemen.
Alles wordt samen bewaard door de penningmeester van de gilde.

In het archief van de Orde van de Kluizenaar van Bolderberg zit
onder andere deze geboorteakte uit 1987. © Marcel Dumon
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Reuzenarchief in de KBOV
De volkskundige Marcel Daem speelde een belangrijke rol bij het verzamelen van informatie
over de reuzen in de provincie Oost-Vlaanderen. Hij ging jaren op zoek naar de identiteit, geschiedenis en gebruiken van de plaatselijke reuzen. Hij vond zijn informatie in archieven, maar
net zo goed door krantenredacties aan te schrijven of te bellen naar de cultuur- of toeristische
diensten van een gemeente. Zijn zoektocht leidde tot een mooie verzameling foto’s, doopakten,
krantenartikelen en ga zo maar door. Hij tekende ook zoveel mogelijk reuzenliederen op, die hij
opnam in zijn boek Reuzenliederen in Oost-Vlaanderen (1989). Het reuzenarchief wordt bewaard
door de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen (KBOV) en kan op afspraak worden
geraadpleegd. Praktische informatie vind je op www.kbov.be.

Bij de KBOV in Gent wordt het reuzenarchief van Marcel Daem bewaard. © KBOV
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Archief van Ros Beiaardcomité en Dendermondse pijnders in Archiefbank Vlaanderen
Het Ros Beiaardcomité en de Gilde der Vrije Pijnders uit Dendermonde hebben hun archieven geregistreerd op Archiefbank Vlaanderen. Dat is een centrale databank van de Vlaamse
private archieven. Via een aanmeldingsformulier beschreven ze wat er allemaal in hun archief
zit. Het gaat om verslagen van vergaderingen, brieven, ﬁnanciële stukken, krantenknipsels,
foto’s, audiovisueel materiaal tot zelfs een aantal voorwerpen zoals vlaggen, tassen en een processietoorts. De archieven blijven waar ze zijn, maar de inhoud wordt zo wel beschikbaar voor
een breed publiek. Heb je zelf een archief en wil je dat de inhoud ervan gekend is? Neem dan
een kijkje op de website www.archiefbankvlaanderen.be

Het archief van de Dendermondse pijnders staat beschreven op archiefbank.be.
© Archiefbank Vlaanderen
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