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Een jong projecthuis voor actueel erfgoed trekt door

Vlaanderen met een speelse expositie en boeiende workshops

om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor immaterieel

cultureel erfgoed en culturele diversiteit

> Cultuur <

Hier preekt men niet

Sinds februari van dit jaar trekt UN-TOUCHABLE door
Vlaanderen: een speelse expositie omtrent immaterieel cultureel
erfgoed en culturele diversiteit. Het is een realisatie van tapis
plein, een jong projecthuis voor actueel erfgoed, in samen-
werking met een groot aantal partners uit het Vlaamse veld voor
volkscultuur. De tentoonstelling deed al Dendermonde, Brugge
en Brussel aan. Deze zomer staat ze in Antwerpen.

Frisse benadering

Er ligt vaak een laagje stof over al wat met erfgoed te maken
heeft, meestal is het wat oubollig en sterk op het verleden gericht.
Het dynamische team van tapis plein kiest resoluut voor een
andere aanpak en vertrekt vanuit de leefwereld van jongeren. 
Op basis van wat zij beleven en om zich heen zien, wordt een
boeiend verhaal over immaterieel cultureel erfgoed (of ICE zoals
het in het UN-TOUCHABLE universum afgekort wordt) 
opgebouwd.

“In de expositie zit een elektrospel over de geschiedenis en de
evolutie van hedendaagse gebruiken, zoals bijvoorbeeld over de
herkomst van surfen of de strijd tegen kanker,” zegt Barbara Van
Coillie, medewerkster van tapis plein. “Kinderen en jongeren zijn
vooral bezig met dingen zoals muziek, dans, sport enz…
Wanneer het over bescherming van ICE gaat, wordt meteen dui-
delijk gemaakt dat het niet de bedoeling is om een bepaalde vorm
van erfgoed te bevriezen. Soms hoor je reacties als ‘we moeten
er toch niet allemaal als in de tijd van de ridders gaan bijlopen?’
Dat is juist. Anderzijds vinden jongeren het wel leuk om te weten
waar het breakdancen of het skateboarden dat ze zo graag doen,
vandaan komt. Als je daarop inpikt  en vraagt of ze het ook niet
fijn zouden vinden als wat zij nu doen, bekend zou blijven voor
toekomstige generaties, dan knikken ze instemmend en zijn ze
overtuigd van het belang van hun collectief erfgoed.”

De expositie is opgevat als een reuzengroot ganzenspel. De stijl-
volle vormgeving meet meteen ook ‘erfgoed van bij ons’ een hip
nieuw jasje aan en helpt het traditionele gezelschapsspel levendig
houden. Omdat het onderwerp van de tentoonstelling zich niet in
een paar gemakkelijke slogans laat vangen, besloot tapis plein
om bij de expositie educatieve workshops aan te bieden voor 
kinderen en jongeren. Er kan in groeps- of klasverband voor
ingeschreven worden. Tot nu toe kwamen vooral klassen uit het
basis- en secundair onderwijs over de vloer. Deze zomer mikt
tapis plein in Antwerpen op jeugdorganisaties.

Zonder pretentie

“De workshops sluiten naadloos aan bij de doelstelling van het
UN-TOUCHABLE project, namelijk mensen – en in de eerste

plaats kinderen en jongeren – sensibiliseren voor immaterieel
cultureel erfgoed en dat zonder het opgestoken vingertje,” zegt
Barbara Van Coillie die de workshops leidt. “Wij hebben niet de
pretentie om de waarheid in pacht te hebben, we willen jonge
mensen enkel stimuleren om zelf over dit thema en al zijn 
facetten na te denken.”

Een workshop is een prima manier om interesse op te wekken, zo
leert de ervaring. “Aan het begin van een workshop hebben de
kinderen (10-14jaar) of jongeren (14-18jaar) meestal geen flauw
idee waarover het gaat, maar geleidelijk aan merk je dat ze 
snappen waarover het gaat en denken ze enthousiast luidop na
over uiteenlopende zaken zoals het belang van de bescherming
van immaterieel erfgoed enz…”

Grote betrokkenheid

“Onze aanpak werkt omdat we de deelnemende kinderen of 
jongeren centraal stellen. Zij ervaren de expositie, zij vertellen
waarover het gaat, zij discussiëren over de uitdagingen.
Natuurlijk sturen we dat met allerlei teasers, maar uiteindelijk
komt het vanuit henzelf. Je merkt dat de deelnemers zich op die
manier echt betrokken voelen en dat ze er echt mee bezig zijn.”

De opmerkelijke vorm van de expositie spreekt alle leeftijden
aan. “Kinderen vinden het spel leuk, jongeren vallen voor de
hippe vormgeving en gaan meteen in op de inhoud. Ze bekijken
alles vanuit een breder perspectief. Kinderen halen vooral voor-
beelden aan uit hun omgeving terwijl jongeren de dingen op
wereldschaal bekijken. Zij tonen zich bezorgd over de gevolgen
van globalisering e.d.”

Erfgoed is…

Barbara neemt ons bij de hand en leidt ons langs het parcours van
de workshop die ze verzorgt voor groepen van maximaal 25
jonge deelnemers. “Nadat iedereen even kon rondkijken,
beginnen we met een inleidende babbel. Gewoonlijk valt al snel
de term ‘erfgoed’ of ‘volkscultuur’. Als we vervolgens vragen om
de term te omschrijven, is ‘iets wat je krijgt van iemand die
gestorven is’ de meest gehoorde definitie voor erfgoed.
Bijvoorbeeld een antieke kast van een overleden oma. We spelen
daar steeds op in met de vraag ‘denken jullie dat je ook iets kan
erven van een groep mensen?’. Eerst zie je vertwijfeling maar

Kinderen en jongeren worden zich zeer snel bewust van de
waarde van hun collectief erfgoed.
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toch komt er altijd een positief antwoord op die vraag. Daarna
moeten kinderen wel lang nadenken over wat dat dan zou kunnen
zijn. Maar toch komt dan wel iemand op de proppen met 
bijvoorbeeld muziek of een dans en zo begint iedereen het te
snappen. Het is immers geen voor de hand liggende stap om te
zetten – vooral niet voor kinderen – van een kast die je erft van
je oma naar een traditionele dans die je erft van een volk.

“Nadat de eerste krijtlijnen zijn uitgezet, vormen we een aantal
kleinere groepjes die elk een gans mogen kiezen om het ganzen-
spel te spelen. We hebben zeven ganzen die elk een vorm van
ICE vertegenwoordigen. Elk groep verkiest een gansverantwoor-
delijke en een dobbelsteenverantwoordelijke. Maar voor we met
het eigenlijke spel beginnen, staan we stil bij de startblokken. 
Die geven informatie over de verschillende types ICE die de
UNESCO onderscheidt: orale tradities en uitdrukkingen; 
podiumkunsten; sociale gewoontes, rituelen en feestelijke
gebeurtenissen; kennis van de natuur en het universum; en 
tenslotte traditioneel vakmanschap. Dat zijn zeker niet allemaal
evidente begrippen en dus geven we daar een woordje uitleg bij.
Zo vergroten de deelnemers hun inzicht in ICE. Ze moeten ook
hun gans bij een type indelen, wat niet altijd even gemakkelijk is
en zo meteen al de complexiteit van de materie doet aanvoelen.

“Na de startblokken begint het ganzenspel. Op de vloer liggen
grote tegels met aantrekkelijke beelden die het spelbord vormen.
Op verschillende plaatsen langs het parcours, ligt een rode tegel
waarbij een thematische zuil hoort. Zo’n zuil geeft uitleg over
een bepaald aspect van ICE. Bij elke zuil krijgen de spelers een
opdracht. 

Levendige gesprekken

“Op de eerste zuil prijkt: SOS, er dreigt gevaar. Een wereldkaart
met concrete voorbeelden legt uit hoe erfgoed bedreigt wordt. 
De spelers moeten nadenken over welke bedreigingen er bestaan
voor het erfgoed dat hun gans vertegenwoordigt.

“Tijdens de gesprekken bij de zuilen komt er van alles naar
boven. En zoals je bij kinderen kan verwachten, soms het meest
onverwachte. We letten erop om zeker geen oordeel te vellen over
wat de kinderen aanbrengen. Als ze iets zeggen dat niet meteen
strookt met de werkelijkheid, laten we hen dat zelf ontdekken
door bepaalde prikkels te geven. Sowieso geldt voor zowat alles
wat we tijdens de workshop bespreken, dat er geen duidelijk
afgelijnde goede of foute antwoorden zijn. Ook bij de specia-
listen is het debat over erkenning en bescherming van ICE nog
volop aan de gang. Wat wij vooral belangrijk vinden, is dat 



De workshops stellen de jonge deelnemers centraal. Zo vertel-
len ze uiteindelijk zelf het verhaal van de expositie.
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kinderen en jongeren voeling krijgen met het thema en erover
nadenken.

Zelf aan de slag

“Bij de tweede zuil, EHBO, gaat het over de bescherming van
erfgoed. De groepjes krijgen de opdracht om elk een project te
bedenken waarmee ze erfgoed willen beschermen of promoten.
Ze moeten er een titel voor verzinnen, er een budget opkleven en
er een korte beschrijving van geven. Dat vinden de spelers heel
leuk, want na veel gepraat kunnen ze zelf aan de slag. In Brussel
was er een meisje van 10 dat zelfs kwam aanzetten met een 
gedetailleerde projectweek om het carnaval te promoten en te
vieren. Aan het einde van de workshop kwam ze naar me toe met
de vraag wanneer de week zou gehouden worden. Ik moest haar
voorzichtig terug met beide voetjes op de grond brengen en 
vertellen dat het maar om een denkoefening ging. Het illustreert
wel hoe de spelers helemaal opgaan in het onderwerp.

“Ook aan de derde zuil, doe-het-zelf, knetteren de jonge 
hersenen. Ze moeten nadenken over het ICE waarmee ze dag-
dagelijks in contact komen en wat ze zelf kunnen doen om het te
vrijwaren. Tijdens dit gesprek denken de spelers heel praktisch.
Ze stellen voor om dialect te spreken onder vrienden, de 
carnavalviering in hun dorp bij te wonen, een muziekinstrument
te bespelen, tips voor kwaaltjes te vragen aan hun grootmoeder
enz… Soms komen we wel op glad ijs terecht als bijvoorbeeld
iemand op dit laatste inpikt en vertelt dat je door een ui onder je
oksel te houden, ziektesymptomen kunt vertonen zodat je niet
naar school hoeft. Deugnieterij hoort erbij natuurlijk. Ook dat is
volkscultuur!

Nieuwe technologie boven

“Vaak komen kinderen en jongeren bij de nieuwe technologie uit
wanneer ze nadenken over de bescherming van ICE. Ze zijn zich
heel goed bewust dat het internet een etalage is waarin de meest
verschillende dingen uitgestald staan, denk maar aan een 
dialectenwoordenboek, film- en muziekopnames van de meest
uiteenlopende genres enz… Ze vinden het dan ook een prima
idee om minder bekende dingen langs die weg meer bekendheid
te geven.

“Als we aan de vierde zuil komen, waar het draait om copyright
en auteursrecht, moeten we eerst goed uitleggen waarover het
gaat. Het is geen gemakkelijk thema voor kinderen. Ze snappen
wel snel dat wanneer iemand een liedje schrijft en een single 
uitbrengt, hij daarvoor vergoed wordt. Maar als je dan vraagt of
een volk ook een vergoeding krijgt als bijvoorbeeld iemand 
tradionele muziek op plaat uitbrengt, dan slaat de twijfel toe…
het zou moeten maar gebeurt wellicht niet. Ook over downloaden
via internet wordt bij deze zuil meestal een boom opgezet. 
We gaan de discussie aan, want jongeren hebben daar uitge-
sproken meningen over en delen die met elkaar.

Verscheidenheid kruidt het leven

“De volgende halte op het parcours is de herberg die symbool
staat voor de ontmoeting tussen culturen. We gaan met zijn allen
samen zitten en de spelers beantwoorden de vraag: ‘wat vinden
jullie leuk van andere culturen, met welke culturen ben je al in
contact gekomen?’ Ook hier komen de meest uiteenlopende 
dingen aan bod. Daarna stellen we de vraag: ‘wat als we allemaal

dezelfde taal zouden spreken, dezelfde kleren zouden dragen,
dezelfde muziek zouden beluisteren enz..?’ Onmiddellijk krijg je
de spontane reactie: ‘oh nee, daardoor zou het leven plots veel
minder fijn zijn, er zou te weinig variatie zijn.’ Soms krijg je wel
een tegenreactie: ‘het zou toch gemakkelijk zijn.’ Tijdens een
workshop zei iemand: ‘alles zou eenvoudiger zijn en er zou 
minder conflict zijn als we allemaal dezelfde godsdienst zouden
belijden en dezelfde taal spreken’. Onmiddellijk repliceerde
iemand anders ‘ja maar, de mensen die hun cultuur op die manier
zouden zien verdwijnen zouden wel gefrustreerd zijn en dat zou
toch weer tot conflicten leiden.’ Tijdens dit soort discussies
beseffen de deelnemers snel dat ze dit soort veranderingen alleen
maar leuk zouden vinden als de dingen veranderen volgens hun
eigen voorkeur. Maar als er in de klas al geen overeenstemming
is over wat leuk is en wat niet, dan heeft zo’n verandering op
wereldschaal helemaal geen schijn van een kans.

“Tijdens de workshop en zeker als er gebabbeld wordt over
onderwerpen zoals culturele diversiteit, vermijden we om al te
moraliserend of idealistisch uit de hoek te komen. Het steekt een
hart onder de riem om te zien dat de spelers in de herberg 
meestal zelf tot de conclusie komen dat veel zou kunnen worden
opgelost als we allemaal de tijd namen om elkaar beter te leren
kennen en te begrijpen. Zo zouden er al veel spanningen 
wegvallen. Het is een gedachte die ook het uitgangspunt van de
UNESCO vormt.”

Marino Bultinck

Van 17 juni tot 25 augustus is UN-TOUCHABLE te beleven
in Bibliotheek Permeke in Antwerpen. Op 26 augustus staat de
expo op de Cultuurmarkt in Antwerpen. Voor informatie over
openingsuren, andere locaties en meer achtergrond:
www.un-touchable.be

Jongerenorganisaties of andere groepen die via een workshop
op een leuke manier meer willen te weten komen over 
immaterieel cultureel erfgoed, kunnen inlichtingen inwinnen
op 0473 38 19 07 of info@tapisplein.be


