
Ik weet nog dat we moeder soms vroegen:
‘Maar waarom toch alles verzamelen?’

En op een dag zei ze: ‘Verzamelen dat is het zoeken naar iets dat je
 te kort hebt in je leven. En je verzameling zelf dat is als het verhaal 

van die zoektocht zonder woorden maar dan wel in dingen.’

persmap



Verzamelen. Iedereen kent het, jong en oud doet het. 
En als je het zelf niet doet, ben je er wellicht nieuwsgierig naar. 

Hoe komt iemand erbij alle varianten op een thema bijeen te brengen?
Waar zag je ooit zoveel van hetzelfde bij elkaar? Vanwaar die verzameldrang?

Is het iets westers? Hoe schep je orde in de veelheid?
Waar ga je op zoek naar de ultieme verzamelvondst? En hoeveel heb je ervoor over? 

Waarheen met je verzameling wanneer jouw tijd gekomen is?

Zou je graag eens binnengluren in die grote, soms grappige en steeds verrassende verzamelwereld?

Bezoek EXPO NOOIT GENOEG en ontdek wat achter deurtjes en luikjes van verzamelkamers schuilt!

NOOIT GENOEG van verzamelen…!
familie-expo over verzamelen en verzamelaars

Neen, hier stellen geen verzamelaars hun verzameling tentoon! 
Neen, hier zie je geen objecten uitgestald en schitterend op een rijtje…. 

NOOIT GENOEG is een grote doos.
Een doos met inkijkjes om in te gluren.
Met een dosis lef en nieuwsgierigheid ontdek je zo wat verzamelen is. Luikje na luikje, geeft de doos al haar 
verzamelgeheimen prijs. De bezoeker krijgt in NOOIT GENOEG van verzamelen… een antwoord op duizend-en-
één verzamelvragen. 

Maar er is meer. 
Je kunt die grote doos binnenstappen.
Samen met journaliste Annick Lesage reconstrueren we de gebeurtenissen rond de verdwijning van Briek. 
Spits de oren en stap mee in mysteries van lang geleden. 
Het gebeurde in de tijd toen kinderen zingend als engeltjes en gehuld in een lange witte jurkjes meeliepen in 
de dorpsprocessie.
Het gebeurde in de tijd toen Nonkel Bob en Tante Terry nog de harten van de kinderen stalen. 
Het was in die jaren dat kleine Briek ontdekt werd en als kindsterretje voor Vlaanderen in zwart-wit te kijk 
werd gezet. 
Leef mee met deze vreemde verdwijning en misschien ontdek je aan het einde van dit avontuur wel wat er 
echt met Briek gebeurd is.
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WORKSHOPS

Jonge speurneuzen kunnen hun hart ophalen in de spannende verzamelworkshops. Rommelmarktbeesten of 
ebay-kenners van 9 tot 14 jaar gaan na of ze misschien gebeten zijn door het verzamelvirus en ze ontdekken 
op een interactieve manier hoe ze kunnen verzamelen, wat je allemaal kunt verzamelen en of er vroeger ook 
al verzamelaars bestonden. 

En misschien is er zelfs iemand uit de groep die al ooit een BRIEKgadget gezien heeft op ebay of op een rom-
melmarkt. Misschien vroeg die zich ook wel af wie dat rare ventje was, of wat er met er met hem gebeurd is? 

Wil jij je, met je leerlingen, je klasvrienden of je familie wel eens onderdompelen in het fenomeen verzamelen, 
neem dan deel aan de spannende workshop. Workshops duren twee uur, zijn op aanvraag en kosten 55 euro. 
Groepen tot maximum 30 personen kunnen deelnemen. 

WORDT VERWACHT

Kijkboek

50 Fascinerende privé-collecties en 50 intrigerende portretten van de mens ach-
ter de verzameling in één boek. 4 Auteurs gaan vanuit verschillende disciplines 
op zoek naar een verklaring voor de verzamelwoede. Voor gepassioneerde ver-
zamelaars of voor nieuwsgierige kijkers... NOOIT GENOEG over verzamelen en 
verzamelaars, in uw boekhandel vanaf 14 april. 
 
Op Erfgoeddag,13 april 2008, kun je terecht in het Lamot-Erfgoedcentrum in 
Mechelen voor de officiële boekvoorstelling. Je kan er een praatje slaan met tal 
van verzamelaars en tegelijk een kijkje nemen in de EXPO NOOIT GENOEG.

Voor kinderen en jongeren worden workshops op maat voorzien.

Kinderkijkboek met audio-CD

Pieter Gaudesaboos, illustrator, en Annick Lesage, journaliste, gaan aan de slag 
met al het Briek-materiaal dat ze in de loop van hun onderzoek bijeensprokkel-
den. Elk vanuit hun eigen expertise en werkveld reconstrueren ze de gebeurte-
nissen in een boeiende radio-reportage en rijk geïllustreerd kijkboek.

BRIEK is een boek om naar te luisteren, voor kinderen die Briek uit de expo nog 
niet kennen of voor wie hem graag beter leert kennen. Zo kan je thuis de span-
nende gebeurtenissen en de opheldering rond zijn verdwijning (her)beleven. 

De boekvoorstelling wordt verwacht in de zomer van 2008.

Beleidsinspirerende nota

Op basis van het voorbije veldwerk, de 50 diepte-interviews met privéverzamelaars, en de bijeengebrachte 
inventaris en een aanzet tot een staalkaart van bestaande collecties in Vlaanderen werken we een beleidsin-
spirerende nota uit. Suggesties en adviezen worden uitgewerkt voor een toekomstig beleid omtrent privé-
verzamelaars en -verzamelingen in Vlaanderen. In het najaar van 2008 (begin oktober) worden de resultaten 
en voorstellen vanuit dit onderzoekstraject voorgesteld met de presentatie van de resultatennota NOOIT GENOEG 
inspiratienota voor een toekomstig beleid omtrent verzamelen en verzamelaars van volkscultuur in Vlaanderen. 
Een studiedag met inspirerende key-note sprekers, de voorstelling van concrete resultaten en praktijksug-
gesties van het onderzoek en tenslotte een overkoepelend inhoudelijk debat met verzamelaars, sector en 
beleid ronden dit onderzoekstraject af in het vooruitzicht van mogelijke beleidstoepassingen in de toekomst. 
De toekomstvraag staat hierbij voorop: hoe kunnen deze collecties en de kostbare know-how die in private 
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handen liggen, maar die vaak een hoge collectief-erfgoedwaarde bezitten, worden gevrijwaard van (al dan 
niet materiële) versnippering of teloorgang die veelal het lot is van een verzameling na het heengaan van de 
verzamelaar; hoe kan de kennis errond zinvol worden bewaard en ontsloten; welke rol kan het beleid hierin 
spelen,…? 

WWW.VLAANDERENVERZAMELT.BE

De website www.vlaanderenverzamelt.be brengt het Vlaamse verzamellandschap letterlijk in kaart en bezoe-
kers kunnen er snuisteren in collecties en beweegredenen van verzamelaars. Verzamelaars kunnen er dan 
weer op zoek naar gelijkgestemde zielen en gelijkaardige verzamelingen. 

Het resultaat is een database van verzamelingen in Vlaanderen, slechts een fractie van wat er bestaat, maar 
voldoende uitgebreid om een diversiteit aan verzamelobjecten en passies te laten zien. Als database vormde 
Vlaanderen Verzamelt de basis voor het vervolg van het project NOOIT GENOEG. De website werd in het najaar 
van 2007 overgedragen aan Volkskunde Vlaanderen vzw, die zich in hun permanente werking om verzame-
laars bekommeren. Rekening houdend met de vraag van vele verzamelaars, hopen we dat de hij kan uitgroei-
en tot een steunpunt, ruilpunt, communicatiemiddel of forum voor privé-verzamelaars.

WAT VOORAF GING

1 Augustus 2007, tapis plein vzw lanceert met de woorden ‘GEZOCHT! Gepassioneerde verzamelaars!’ een 
grootse oproep in media allerhande. De oproep bleef niet onbeantwoord en honderden verzamelaars regis-
treerden zich op de website www.vlaanderenverzamelt.be. Ondertussen verzamelden we letterlijk alles wat 
met verzamelen te maken heeft. Een zoektocht die ons bij wetenschappers, kenners, partnerorganisaties en 
vooral bij de privéverzamelaars thuis bracht. We klopten bij ze aan en voerden openhartige verzamelgesprek-
ken in gezellige huiskamers en stoffige achterkamers tot zelfs onder het bladerdak van een waarachtige bo-
menverzameling. Niet alleen deelden de verzamelaars even hun verzameling met ons, ze gaven ons ook een 
kijk in boeiende beweegredenen, spannende anekdotes, unieke koopjeservaringen en zo veel meer. 

Zo stootten we op het uitzonderlijke 
verhaal van broer en zus Michel en 
Denise Vierstraete. Op de plaatse-
lijke rommelmarkt van Tielt vonden 
ze een kaartje van ‘Vlaanderen verza-
melt’. Ze twijfelden even, maar regis-
treerden hun verzameling dan toch 
op de website. Uit hun antwoorden 
op de standaardvragen bleek dat ze 
geen gewone verzamelaars waren. 
Ze verzamelen namelijk niet zelf. Wel 
erfden ze een tijdje terug de ouderlij-
ke woning die tot de nok toe gevuld 
was met de collectie van hun over-
leden moeder. Een verzameling die 
ze niet van de hand kunnen doen en 
dus noodgedwongen bijhouden. Hun 
moeder verzamelde immers sinds 

jaar en dag alles wat er ooit gemaakt is van hun broer, het ooit zo bekende kindsterretje Briek. Misschien 
herinnert iemand het zich nog: Briek scoorde begin jaren ’60 de grote hit ‘Wie niet weg is, is gezien’ en hij 
was in zijn tijd het commerciële uithangbord van heel wat producten voor kinderen. Brieks succes bleek van 
korte duur. In 1963, slechts 2 jaar na zijn eerste schuchtere stappen in de media, verdween hij spoorloos. Met 
zijn verdwijning verdween hij ook zelf uit het collectieve geheugen van Vlaanderen. In het gezin Vierstraete 
werd Briek echter nooit vergeten. Het was pas na de verdwijning van Briek dat de verzameldrang, of eerder 
de obsessieve verzameldwang, van hun moeder begon. Een onopgeloste verdwijning, de pijn van een moeder 
die een kind verliest. De Briek-collectie is een verzameling met een diepmenselijke, emotionele ondertoon. 
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Tapis plein vzw was ontroerd door dit verzamelverhaal. Een ontmoeting met deze ‘niet-verzamelaars-met-een-
verzameling’ kon niet uitblijven. Net zoals bij de andere verzamelaars werden we met open armen ontvangen 
en aanhoorden we ademloos hun bijzondere levensverhaal. Deze ontmoeting bleek ook het begin van een 
nieuw hoofdstuk van NOOIT GENOEG. Denise en Michel Vierstraete brachten ons immers in contact met Annick 
Lesage, radio-maakster en onderzoeksjournaliste. Ook zij raakte geïntrigeerd door Briek en trachtte het in-
gewikkelde weefsel rond de verdwijning op te helderen. 

50 verzamelingen aan de basis van de EXPO NOOIT GENOEG, ééntje zo intrigerend dat het de aanzet betekende 
voor een heuse audiovisuele voorstelling op zoek naar het onderliggende raadsel in het verzamelverhaal...

PRAKTISCH

Spits je oren en dompel je onder in de boeiende wereld die verzamelen heet

Première NOOIT GENOEG
 Wanneer? zaterdag 2 februari 
 Hoe laat? om 11u45
 Waar? cultuurcentrum Hasselt
  Kunstlaan 5
  3500 Hasselt

NOOIT GENOEG ook bij jou in de buurt?

NOOIT GENOEG is in 2008 te zien in:  
• Hasselt | Cultuurcentrum Hasselt | van 02-02-2008 tot 25-02-2008  
• Mechelen | LAMOT Erfgoedcentrum | van 07-04-2008 tot 28-04-2008  
• Schoten | Kasteel van Schoten | van 19-05-2008 tot 9-06-2008
• Oostende | Mu-Zee-Um | van 20-04-2009 tot 11-05-2009
 

Meer info of NOOIT GENOEG boeken?
Geef ons een seintje of neem een kijkje op de website! 

Workshop op aanvraag
 Duur 2 uur
 Deelnemers families, groepen en klassen met jongeren van 9 tot 14 jaar – max. 30 personen
 Kostprijs € 55

tapis plein vzw 
Sint-Jakobsstraat 36 • 8000 Brugge

info@tapisplein.be • www.tapisplein.be
050 68 37 94 • 0473 38 19 07

www.nooitgenoeg.be
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WIE IS WIE

Colofon

 Concept tapis plein vzw
 Vorm Evi De Smet en Pieter Gaudesaboos
 Redactie Pieter Gaudesaboos, Annick Lesage, Bruno Mestdagh, Jorijn Neyrinck,
  Ellen Vandenbulcke, Emilie Vanfleteren, Floortje Vantomme
 Fotografie Jelle Vermeersch
 Inhoud & Educatie Pieter Gaudesaboos, Annick Lesage, Jorijn Neyrinck, Ellen Vandenbulcke,
  Emilie Vanfleteren, Floortje Vantomme

Initiatief

tapis plein
Tapis plein vzw is sinds 2007 door de Vlaamse Overheid erkend als landelijke organisatie voor volkscultuur. 
Via haar intensieve en dynamische projectwerking is ze er in een vrij kort tijdsbestek in geslaagd om ruime 
bekendheid te verwerven in het Vlaamse erfgoedlandschap en de socio-culturele sector. 

De vraag naar expertise op het gebied van projectinitiatie, publiekswerking en educatie rond actuele volkscul-
tuur, immaterieel erfgoed en cultuur van alledag blijkt erg groot. Tapis plein zet zich in als expertisecentrum 
en aanspreekpunt voor overheden, scholen, culturele centra, erfgoedorganisaties die op zoek gaan naar een 
eigentijdse aanpak van publieksprojecten rond erfgoed… Ze bouwt haar werking verder uit met good practi-
ces en wil een eigentijds labo zijn voor de ontwikkeling van nieuwe methodieken en vormen van publiekswer-
king en sensibilisering in het erfgoedveld: 

Tapis plein staat zo voor prikkelende erfgoedprojecten met:
• actuele thema’s en interessevelden uit de volkscultuur: m.n. verzamelingen, 
 stedelijke alledaagse cultuur, alternatief erfgoedtoerisme, beeldcultuur & beeldvorming
• een multimediale en interdisciplinaire aanpak 
• een artistieke kijk
• het plein / de publieke ruimte als favoriete werk-plek
• jongeren als publiek met een streepje voor

Medewerkers

Annick Lesage
Annick is Vlaamse radio- en documentairemaakster bij Radio 1 (VRT). Ze studeerde aan het Rits (1987-1991) 
en werkt sinds 1992 bij de VRT als documentairemaakster en redactiemedewerker voor de programma’s Ti-
taantjes en Alaska, waarin ze ook presenteerde. Sinds 1996 geeft zij ook les aan het Herman Teirlinck Insti-
tuut in Antwerpen. (Radio documentaires)

Jelle Vermeersch
Na enkele jaren als journalist en redacteur te werken bij oa. Nachtwacht op Canvas (’06) richtte Jelle Ver-
meersch zijn blik op fotografie. Jelle gaat voor de jonge muzikanten van Westtalent, het authentieke boeren-
leven in de polders of de vissers van Oostende. Eerlijke portretten, krachtige sfeerbeelden en hier en daar een 
beetje humor typeren het werk van deze jonge en beloftevolle fotograaf. 

Pieter Gaudesaboos
Pieter Gaudesaboos is mede-oprichter van tapis plein, maar ook en vooral illustrator, vormgever en auteur 
van kinderboeken. Roodlapje (2003), Hoe oma plots verdween (2004) en Pistache (2006) zijn slechts enkele 
van de klinkende – bekroonde – titels die menig kind en volwassene keer op keer laten kijken, lezen en ver-
wonderen. Fantasie en vindingrijkheid troef in het oeuvre van deze opmerkelijke jonge kunstenaar. Sinds 
2004 is Pieter ook vormgever bij Theaterhuis De Kopergieterij.
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Partners

FARO. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw werd opgericht op 1 januari 2008. Het is de fusie en 
de opvolger van Culturele Biografie Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.

cultuurcentrum Hasselt
• cultuurcentrum Hasselt is uitdagend – Het brengt niet zomaar een voorstelling, een tentoonstelling of een 

educatief programma. Het gelooft immers in de dialoog van de eigen creativiteit met die van de kunstenaar. 
Op die manier ontstaat in de ervaring met kunst en cultuur een meerwaarde, als basis voor ontspanning, 
maar ook voor betekenis en zingeving. 

• cultuurcentrum Hasselt is selectief – Het draagt zorg voor zijn programmering omdat het het culturele veld 
door en door kent. Een professionele werking staat garant voor een kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod 
met een eigen visie. 

• cultuurcentrum Hasselt is een actieve ruimte – Ontmoeten staat centraal: het publiek en de kunst(enaars), 
kunstenaars onderling, de actieve bezoeker en de toevallige passant. 

Lannoo
De Uitgeverij Lannoo groep wil een toonaangevende, creatieve en flexibele kennisonderneming zijn die cultu-
rele en economische meerwaarde nastreeft. Dit streven naar culturele meerwaarde wortelt in de waardeschaal 
van de oprichter van Uitgeverij Lannoo en zijn belangstelling voor het culturele leven.

Erfgoedcentrum Lamot
Het Erfgoedcentrum Lamot is dé ontmoetingsplek van de erfgoedbewaarders, van stedelijke en andere in-
stellingen en verenigingen uit de Mechelse regio. Lamot is een laboratorium voor cultureel erfgoed met 
voelhorens voor de mensen, de dingen en verhalen van toen en nu. Iedereen is welkom: bezoekers die iets 
over vroeger willen weten, kinderen die de spelletjes in de schatkamer willen uitproberen, congresgangers 
of mensen die gewoon iets willen eten of drinken in het Grand Café Lamot. Ook enthousiastelingen met een 
passie voor voorwerpen en verhalen van vroeger zijn van harte welkom. Dankzij hun gedrevenheid blijft eeu-
wenoude geschiedenis niet langer verborgen in musea, archieven, kerken, zolders en kasten, maar komt ze 
weer tot leven in boeiende presentaties.
De vernieuwende architectuur van het voormalige brouwgebouw aan de Dijle biedt een uniek kader om ons 
collectieve geheugen te (her)ontdekken, de rijkdom ervan te proeven en ermee in dialoog te gaan.

Volkskunde Vlaanderen vzw
Volkskunde Vlaanderen vzw is een erkende landelijke organisatie volkscultuur die de volkskunde vanuit een 
hedendaags perspectief bestudeert en onder de aandacht brengt. Volkskunde Vlaanderen vzw werkt mee aan 
de opbouw van een stevig netwerk rond het thema volkskunde. Onze vijf pijlers: verzamelcultuur, feestcul-
tuur, religieuze cultuur, verhaal- en liedcultuur en leefcultuur. In dit netwerk neemt Volkskunde Vlaanderen 
vzw de taak op zich van coördinator, ondersteuner en stimulator.

Met steun van

Stad Brugge

Vlaamse Overheid

Provincie West-Vlaanderen

Projectsponsoring

Philips

Têtard reclameburo
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addendum

EEN ERFGOEDPROJECT TUSSEN DE REGELS GELEZEN

OVER DE MAAKBAARHEID VAN GESCHIEDENIS EN ERFGOED: STAP 1

Voorbij het dogma van historische correctheid

De hele geschiedenis lang is de selectie van wat wij vandaag aan ‘collectie-stukken’ in onze musea, archieven 
en bibliotheken bewaren, bepaald door zovele toevalligheden en omstandigheden: of iets ‘materieel’ de tijd 
kon doorstaan (denk bvb aan hout, papier,…), of iets op dàt moment (of in latere tijden) belangrijk gevonden 
werd om bij te houden, of iemand kennis, geld en macht bezat om de dingen vast te leggen en te bewaren op 
plekken waar ze de tijd zouden overleven, of iets gevonden en erkend wordt als ‘collectiestuk’ vandaag, en ga 
zo maar door. 

Erfgoed is waarden-vol

Sinds de 20ste eeuw begon zo steeds sterker het besef te dagen dat er àltijd selecties en inkleuringen zijn in 
onze historische collecties en voorstellingen. Het verleden wordt door ons samengepuzzeld en ingekleurd, 
telkens opnieuw. Ons collectieve erfgoed kan zo nooit neutraal zijn.

‘(…) anders dan het geschiedenisbegrip is de erfgoednotie een moreel want waardegeladen uit-
drukking. In die zin gaat het sociologisch gezien inderdaad figuurlijk én letterlijk om een cultu-
reel goed. (…) Beleid noch erfgoedinstellingen moraliseren echter graag, want het huidige tijds-
gewricht is sterk relativistisch. Maar is er niet juist nood aan een doordachte erfgoedmoraal?’1

Over de maakbaarheid van geschiedenis en erfgoed

Ziehier onze uitdaging:

Nu we het besef hebben dat onze blik op het verleden wordt gekleurd door zovele keuzes en toevalligheden, 
laten we het dan aan ‘het lot’ over wat van deze samenleving zal overblijven over pakweg 1000 jaar? Of durven 
we het aan om wat wij vandaag maatschappelijk waardevol vinden, ook reeds naar voren te schuiven als erf-
goed (sporen van manieren van kijken, leven en handelen) voor de toekomst?
Andersgezegd: steken we de geschiedenis een handje toe? 

Dat zou betekenen dat we nu reeds zelf een deel gaan kiezen wat we ‘de moeite vinden’ om als erfgoed door 
te geven en te bewaren… 

Dat is geen neutraal standpunt, nee… Het erfgoed van morgen hangt dan niet louter meer van toevalligheden 
en omstandigheden af. Maar ook van overwogen keuzes eigen aan deze tijd, waarbij wij er zélf tekst en uitleg 
over kunnen geven. 

Tussen erfgoed-fictie en realiteit

Maar als erfgoed zo inderdaad maakbaar is, als we nu reeds keuzes maken welk erfgoed we voor morgen wil-
len nalaten, als we ons – zeg maar – inmengen in de geschiedenis, waar zit dan nog de grens tussen fictie en 
realiteit?
Zal de mens van morgen dan het échte leven van vandaag zien of slechts de voorstelling die wij bewust heb-
ben gekozen om na te laten? 
Is het eigenlijk wel belangrijk of het “echt” is? Of is het vooral belangrijk dat het “waarde(n)vol” is en de 
mens van morgen er iets mee aankan; om het kijken, leven en handelen van morgen mee zin en invulling te 
geven…?

1  P. Gielen & R. Laermans, Cultureel goed. Over het (nieuwe) erfgoedregiem. (Tielt: Lannoo,2005), 214.

7



EVERYDAY-MAKERS
Tapis plein zegt JA en neemt de handschoen op, project na project. 
Mét de mensen slaan we daarom in onze projecten aan het KIJKEN NAAR ons alledaagse samenleven, vroeger, 
vandaag en wat we ervan willen nalaten aan al die mensen die na ons zullen komen.
Van makers van volkscultuur vandaag tot erfgoed van morgen. 
Everyday-makers. 

Immaterieel cultureel erfgoed of ‘volkscultuur’, het woord zegt het zelf, staat voor de cultuur van het volk, 
van ‘de Jannen met de pet en de man op de straat’ zeg maar… Niemand kan dat dagelijkse leven claimen. 
Het hoort bij uitstek toe aan de mensen zelf, aan elk van ons. Een groter democratisch principe lijkt moeilijk 
denkbaar.

Erfgoed tussen woonkamer en zolder: het fenomeen verzamelen

Als we dan eens nagaan wat die ‘Jannen met de pet en de man op de straat’ zelf aan erfgoed in huis hebben, 
dan stuiten we op een indrukwekkend fenomeen: VERZAMELEN… Voor het plezier van het vergaren vandaag of 
vanuit een bekommernis om te bewaren voor de dag van morgen?
Zeg nu zelf: iedereen is of kent toch wel een verzamelaar?
Belichaamt het fenomeen verzamelen zo de democratisering van ons erfgoed bij uitstek?
Hoe we verzamelend onze kijk op de wereld in kasten, rekken en dozen steken, om morgen herontdekt te 
worden…

OVER DE MAAKBAARHEID VAN ALLEDAG: STAP 2

Over beeldvorming en onze blik op de werkelijkheid

Niet alleen ons erfgoed is maakbaar en gekleurd. We leven in een wereld waar alles wel maakbaar lijkt… Of 
lijkt dat alleen maar zo? Onze blik op de werkelijkheid wordt immers ook gemaakt en gekleurd, dagindag-
uit. 
En hoe kijken wij vandaag naar die dagdagelijkse werkelijkheid om ons heen? Door de televisie.
De media màken ons nieuws en sturen onze blik op de wereld. Maar de centen maken de media.Wie kiest er 
wat het nieuws haalt? Israël en de verkiezingen in de VS vooraan, Zwart-Afrika als voetnoot.
Massa-media; voor iedereen. 
Maar niet door iedereen. 

Van media tot nieuwe media

En toch wordt de wereld om ons heen meer en meer ook door onszelf gemaakt. Leve de doe-het-zelvers. Pho-
toshop, mp3, you tube, virtuele webwerelden,… Gebruik het wapen van de grote wereld om er één helemaal 
voor jezelf te creëren. Wikipedia of een blogspot en open-source-software allerhande. Zou het toeval zijn dat 
gelijktijdig met de You Tube hype – stuur je eigen filmpje, nieuwsflash of artistieke uitspattingen de wereld 
in – ook plots ‘docufictiereeksen’ als Kaat&Co, Sara en Emma de beeldbuis overmeesteren? Het leven zoals het 
is… Ergens tussen fictie en realiteit.

Over eendagsvliegen en kindsterretjes: Iedereen beroemd!

Het is duidelijk: de self-made-man is de grote held van onze tijd. Self-made en in de spotlights, op de televisie. 
Kinderen en jongeren dromen ervan. 
Maar de self-made man moet de roem delen met velen. En hij lijkt wel een korter leven beschoren dan ooit 
tevoren. De houdbaarheidsdatum van een nieuwe mediaheld gaat steeds sneller voorbij. Bobbejaan van lang 
geleden kent iedereen nog wel een beetje, Spillie van Big Brother zijn we haast alweer vergeten… 
En ze worden steeds jonger. Idool en Eurosong for Kids.
Een hype voor even, met een hele merchandising-machine en een heuse manager erachteraan.
Er wordt zwaar geld aan verdiend.
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Over beeldvorming en verzamelen gesproken

En als we nu eens terugblikken op onze verzamelaars.
Iedereen verzamelt, jawel. Maar is dat wel zo democratisch als het klinkt?
Wat verzamelen we dan wel allemaal vandaag? Wat valt er te verzamelen? En hoe kiezen we onze verzame-
lingen? Welk beeld lezen we over onze tijd in onze verzamelingen? Wat er op de markt te vinden is, wat de 
televisie haalt, wat de nieuwste hype is?
De cirkel zet zich door en lijkt rond.

Verzamelen heeft echter dat extra kantje, tussen de massa van alledag: niet alleen zoveel mogelijk, maar liefst 
ook het uitzonderlijke te willen bijeenbrengen. Nét die extra wens kleurt onze blik op de werkelijkheid bij, 
met voetnoten en kanttekeningen, met het bijzondere en het uitzonderlijke.

VAN NIEUWS MAKEN TOT GESCHIEDENIS SCHRIJVEN: STAP 3

NOOIT GENOEG van verzamelen…
Een erfgoedproject tussen realiteit en verbeelding

Verzamelen en bewaren is het erfgoedthema waar het project NOOIT GENOEG omdraait, vanuit twee websites, een ex-
positie, een kijkboek en een kinderboek en als slot in het najaar van 2008 een inspirerende beleidsnota en studiedag.  
De audiovisuele voorstelling en het kinderboek BRIEK raakt en prikt het fenomeen verzamelen van verschil-
lende kanten. Letterlijk bijna, want de voorstelling BRIEK speelt zich tijdens de EXPO binnenin een box af en 
de tentoonstelling over verzamelen omsluit de voorstelling aan de buitenkant.

Over verzamelen en verzamelaars
 
Het fenomeen verzamelen is alomtegenwoordig in ons dagelijkse leven en maakt daarmee stevig deel uit van 
onze volkscultuur. De keuze van de objecten die we verzamelen en de ordening van alle delen die onze verza-
melingen tellen, vertellen ons over onze tijd, onze kijk op de wereld en onszelf. Elke verzamelaar zou ze liefst 
van al bewaren, voor de verre toekomst. We houden ze bij als bedachtzaam gekozen sporen uit het verleden en 
heden. En er valt zo wellicht nog méér uit te leren over onszelf, onze tijd en onze wereld dan we nu al kunnen 
inschatten… 

Is verzamelen dan erfgoed? 
In de kiem alvast, en van een heel speciale soort: 
zelf gekozen, zelf geordend en bewaard… voor later.
Het verzamelt en ordent onze werkelijkheid door de ogen van de verzamelaars. 
Ergens tussen realiteit en verbeelding.

Over kritisch leren kijken: nieuwe media- en erfgoed-educatie

NOOIT GENOEG van verzamelen… is een eenvoudige en subtiele erfgoed-installatie met een kleine expo en een 
audiovisuele voorstelling. Achter deze eenvoud schuilt nochtans een hele wereld van betekenissen. Het pro-
ject verbindt op speelse wijze nieuwe vormen van media- en erfgoededucatie: 

•	Over	erfgoed	en	de	media:	kritisch	leren	kijken	en	luisteren.	Een	imaginaire	geschiedenis:
 Een spannende luisterreportage voor jongeren scherpt niet enkel de aandacht maar fungeert tege-

lijk als erfgoeddocument. Archieven, het internet, oude opnames en herinneringen van getuigen 
zijn de bronnen waarmee dit stukje geschiedenis wordt gereconstrueerd.

 Vanuit de vragen hoe de werkelijkheid gebracht, gestuurd, gemaakt wordt, brengt NOOIT GENOEG 
een ingenieus spel waar historiciteit en fantasie verweven worden tot een nieuw soort imaginaire 
geschiedenis. De voorstelling BRIEK binnenin de expo balanceert voortdurend op en over de grens 
tussen fictie en realiteit. Het lijkt allemaal nét echt, maar op je sokken voel je aan dat er iets niet 
klopt… Briek ziet er toch wel héél erg vreemd uit. Zou hij écht bestaan hebben? 

9



 Tussen reële documenten, feiten en gebeurtenissen ontspint zich een intrigerend verhaal. Aan de 
kinderen om ze te verwonderen, bevragen en ontrafelen.

•	Over	verzamelen
 Het opzet is jongeren te laten stilstaan bij de verschillende richtingen waarin het fenomeen verza-

melen zich uitstrekt, van oorzaken tot gevolgen en toekomstdromen tot waardebepaling. Door mid-
del van een spannende luisterreportage wordt hun geest geprikkeld en gescherpt voor een kritische 
blik op het verleden. Hun eigen inbreng en associatievermogen wordt de basis voor een boeiend 
gesprek over het wat, hoe en waarom van verzamelen. Wat is een verzameling en wat zijn de ken-
merken van een ‘hype’? Waar komt de verzameldrang vandaan en wat vormde de drijfveer voor de 
verzamelwoede van de moeder van Briek? Welke waarde hechten verzamelaars aan hun collectie en 
wat is de betekenis ervan? Welke toekomst is verzamelingen beschoren? 

•	Over	de	media
 De voorstelling BRIEK biedt tenslotte ook een project van media-educatie: 

- als methodiek: traag kijken
 De voorstelling kiest als aanpak voor het (verdwijnende, bedreigde?) genre van de radiodocumentai-

re. Hoort dit genre ook bijna tot ons erfgoed? Of kunnen we het heruitvinden in een eigentijds vorm?  
Het project beweegt zich ergens tussen een goeie ouderwetse radio-reportage, een filmvoorstel-
ling in een donkere zaal, een projectie van archiefdocumentatie en een soort trage televisie-do-
cumentaire vol zwarte gaten. De voorstelling verspringt voortdurend tussen document en enter-
tainment. Het gaat project wil opnieuw leren luisteren, en zoekt naar het hervinden van een trage 
tijd – een tijd voor complexiteit, verdieping en onderzoek.

- als thema en inhoud
 De voorstelling gebruikt tenslotte niet enkel de vorm van een radiodocumentaire maar duikt ook 

echt in de geschiedenis van de radio en de televisie in de jaren 1960, haar figuren, haar archief, 
etc… Annick Lesage laat de jongeren als journalist over haar schouder meekijken en nadenken, 
vanuit de wandelgangen van de media, over journalistiek onderzoek, over het maken van een ra-
dioreportage, over het fenomeen van kindsterretjes, enzovoort…

Over samenwerken, netwerken en community

NOOIT GENOEG is tenslotte een oefening in samenwerken, netwerken en gemeenschapsvorming vanuit erfgoed 
in de 21ste eeuw. Dit project pioniert bijvoorbeeld graag in het werken aan een virtuele erfgoedgemeenschap, 
een belangrijke stap in de richting van het nakende nieuwe Erfgoeddecreet en de kaderconventie van de Raad 
van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, kortweg de Conventie van Faro (27 
oktober 2005). Deze Conventie stipuleert dat cultureel erfgoed een mensenrecht is en van belang voor het 
versterken van de sociale cohesie. De Conventie lanceert daartoe het begrip ‘erfgoedgemeenschap’, dat is elke 
groep mensen met een gedeeld belang in (het behoud) van een bepaald erfgoed.

NOOIT GENOEG lanceerde daartoe een grootscheepse oproep naar het brede publiek: Vlaanderen Verzamelt! De 
verdeling van een verzamelaars-oproep in postkaartformaat, mailings via diverse netwerken, bijzondere aan-
dacht in pers en media en persoonlijk contact op rommelmarkten en beurzen, zorgden voor een brede bekend-
making van de website www.vlaanderenverzamelt.be. Op die website kunnen verzamelaars zich via een een-
voudig invulformulier registreren op de kaart van Vlaanderen. De bedoeling van de website was tweevoudig: 
enerzijds diende de website als basis waaruit uiteindelijk 50 mensen werden geselecteerd om mee te werken 
aan het vervolg van het project. Anderzijds werd de website in haar huidige hoedanigheid overgedragen 
aan Volkskunde Vlaanderen vzw om een instrument te worden binnen haar structurele werking. Rekening 
houdend met de vraag van vele verzamelaars, kan de website op die manier uitgebouwd worden tot een echt 
steunpunt, ruilpunt, communicatiemiddel en / of forum voor privé-verzamelaars. Een virtuele ontmoetings-
plek voor gelijkgestemden met een interesse voor verzamelen. 

Natuurlijk investeert NOOIT GENOEG via de projectwerking verder nog in tal van andere partnerverbanden: 
met erfgoedverenigingen en -organisaties, met jonge kunstenaars, educatieve en erfgoedvrijwilligers, met 
cultuurcentra en musea, met de academische wereld, met het beleid,…
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