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>>> 1. OPZET PROJECT TOEGELICHT 
In 2010 was er al een project met de naam Schatten van*in Mensen, toen getrokken door FARO in samenwerking 
met een aantal partners over heel Vlaanderen. Opzet van het project was om het begrip immaterieel cultureel 
erfgoed, dat op dat moment vrij nieuw was, bredere bekendheid te geven en aan te tonen hoe veelzijdig de 
praktijken kunnen zijn. Er werd daarom een tentoonstelling met randprogrammatie uitgewerkt rond personen die 
als ambassadeurs voor tradities in diverse domeinen konden fungeren: orale tradities, podiumkunsten, sociale 
gewoonten, tradities gelinkt aan natuur en universum,  traditioneel vakmanschap/ ambachten. 
 
Het tweede Schatten van*in Mensen project werkt hierop door, zij het dat de focus deze keer specifieker is: 
vanuit de ervaring dat de beoefening van sommige disciplines met wortels in traditie onder druk staan, 
hebben een aantal partners uit de podiumkunsten- en ambachtensector de krachten gebundeld voor een 
onderzoek naar de noden en mogelijkheden om de beoefenaars van deze praktijken beter te omkaderen, 
in functie van een duurzame borging van deze erfgoedpraktijken met Living Human Treasures als 
breekijzer.  
 
Volgens de UNESCO-definitie wordt ‘Living Human Treasures’ omschreven als: persons who possess to a high 
degree the knowledge and skills requirred for performing and re-creating specific elements of the intangible 
cultural heritage. Er werd binnen de schoot van UNESCO ook een programma ontwikkeld om de verschillende 
landen te sensibiliseren om dragers van immaterieel cultureel erfgoedpraktijken goed te omkaderen.  
 
De invulling die (enkel ifv afbakening van het Schatten van*in Mensen onderzoek) door het partnerverband wordt 
gegeven aan ‘menselijke schatten’ is iets specifieker. Voor het onderzoek zijn we op zoek naar dragers van: 

-embodied knowledge: kennis met een fysieke component, waar een lang leerproces aan vooraf gaat. 
Om de discipline in de vingers te krijgen, volstaat kennis van regels niet, je hebt praktijkervaring nodig. 
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Enkel al doende, kan je het echt onder de knie krijgen. Meesterschap bereik je als Fingerspitzengefühl 
(een spontaan, intuïtief weten) je influistert wat je moet doen. Door toe-eigening van kennis en 
experiment worden nieuwe accenten gelegd, waardoor de praktijk kan evolueren. 
-met wortels in traditie: die m.a.w. refereert naar een beeldtaal of gebruik maakt van technieken die van 
generatie op generatie worden doorgegeven. 
-en die waardevol genoeg bevonden wordt: alvast door een erfgoedgemeenschap die ermee aan de slag 
blijft en de praktijk levend wil houden 
-die m.a.w. initiatieven neemt om de praktijk te borgen 
-dit binnen de podiumkunsten en ambachten 

 
Het partnerverband achter deze tweede editie van Schatten van*in Mensen bestaat uit; 

-Het Firmament: expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten 
 -Resonant: expertisecentrum voor muzikaal erfgoed 
 -Circuscentrum: kenniscentrum en belangenbehartiger voor circuskunsten   

-ETWIE: expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed 
-Tapis plein: expertisecentrum voor erfgoedparticipatie, met focus op immaterieel erfgoed 
-FARO: Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 
-Erfgoedcel Brussel: coördinator van het Brussels erfgoedbeleid  
- en mogelijk ook Provincie West-Vlaanderen 

 
Het tweede traject Schatten van*in Mensen ging van start in het najaar van 2012. Bedoeling is dat er tegen mei 
2014 een beleidsinspirerende nota klaar is, die de drempels en mogelijkheden voor een betere omkadering 
van living human treasures in podiumkunsten en ambachten bundelt. In deze nota worden gegevens verwerkt die 
we hebben verzameld via focusgroepen, gesprekken met living human treasures en experten in heel specifieke 
materies. Ook de resultaten van een aantal proeftuinen die, ondermeer in Brussel, zouden lopen, worden daarin 
verwerkt. En voorts willen we ook even kijken of er iets te leren valt uit de manier waarop andere landen met de 
materie omgaan, dit via een literatuuronderzoek.  
De nota zal worden voorgesteld tijdens een internationaal colloquium dat bij FARO zal doorgaan en waar ook 
internationale sprekers zullen worden voor uitgenodigd. Beoogd effect is om gespreksstof aan te reiken en 
reflectie te stimuleren over mogelijkheden om  individuele dragers van immaterieel erfgoedpraktijken beter te 
omkaderen. En uiteraard hopen we dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat er ook daadwerkelijk een 
dynamiek op gang gebracht kan worden en er maatregelen kunnen genomen worden om vakmanschap met 
wortels in traditie beter te omkaderen. Of, anders gezegd, om een duurzame(re) borging te realiseren. 
 
Duurzame borging omvat enerzijds dat er maatregelen worden genomen om praktijken zo goed mogelijk te 
documenteren, zodat praktijkkennis niet noodzakelijk met de laatste drager verdwijnt. Maar eigenlijk is een 
duurzaam immaterieel erfgoedbeleid er in de eerste plaats op gericht om de praktijk levend te houden, te 
maken dat er actieve beoefenaars aan de slag blijven en dat kennis over de praktijk aan nieuwe 
generaties wordt doorgegeven. Of, om het met een woord uit de podiumkunsten te zeggen, dat een praktijk tot 
het ‘repertoire’ van een cultuur kan blijven behoren. 
 
Wie moet daarvoor zorgen? Borging is in de eerste plaats een taak voor de erfgoedgemeenschappen zelf. Maar 
zonder een goede omkadering vanuit het beleid en zonder dat er een bredere gemeenschap het inzicht deelt dat 
de praktijken waardevol genoeg zijn om er tijd, energie, middelen… in te investeren, staan zij nergens.  
 
Wat is nodig om die bredere gemeenschap te mobiliseren/ mensen te overtuigen van de maatschappelijke 
(meer)waarde van immaterieel cultureel erfgoedpraktijken? Daarbij is het van belang om aan te knopen bij noden 
en interesses van personen en gemeenschappen. Vakmanschap met wortels in traditie moet laten zien dat het 
meerwaarde kan bieden mbt wat leeft vandaag. Borging gaat hand in hand met actualisering van betekenissen 
van dat immaterieel erfgoed. 
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Heeft vakmanschap met wortels in traditie potentieel om aan te sluiten op noden en interesses van mensen 
vandaag? Wij zijn er alvast van overtuigd dat dit voor heel wat immaterieel erfgoedpraktijken het geval is, dat 
vakmanschap met wortels heel wat troeven heeft om iets te betekenen in de maatschappij vandaag. Jammer 
genoeg is het ook ons aanvoelen dat die troeven niet altijd kunnen worden gevaloriseerd omdat ze vaak op 
drempels stoten. Vandaar dat het partnerverband de mening toegedaan is dat er op twee fronten moet worden 
gewerkt: in de eerste plaats is er nood aan een discours dat de maatschappelijke meerwaarde van 
vakmanschap in podiumkunsten en ambachten kan aantonen. En anderzijds is er nood aan een goede 
omkadering voor immaterieel erfgoedpraktijken om het pad voor individuele beoefenaars hier en daar wat te 
effenen, zodat ze zich optimaal kunnen concentreren op de essentie: een dynamische beoefening van de praktijk 
en overdracht van praktijkkennis aan volgende generaties. 
 
Opzet van de focusgroepen op 18 en 19 maart is om ter voorbereiding van de gesprekken met living human 
treasures en experten, alvast een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van troeven en drempels die vanuit 
diverse invalshoeken (ambachten vs podiumkunsten, individuele beoefenaars vs overkoepelende organisaties, 
vanuit oogpunt van onderwijs/ economie/ kunsten/ erfgoed) worden ervaren: 

- op socio-economisch vlak (cfr. focusgroep 18/03)   
 - op erfgoedvlak (cfr. focusgroep 19/03) 
 
 
>>> 2. KENNISMAKING MET DE GESPREKSPARTNERS 
 
Danny Ronaldo 
- Komt uit circusfamilie van 6 generaties, 7de is op komst. Alles is begonnen met een jonge man die als stalknecht 
met een circus is meegereisd en zich opgewerkt heeft tot een goede acrobaat te paard, later getrouwd met 
theateractrice. Hebben kunde van beide verenigd en verwerkt in een show die een mengvorm was van circus en 
theater. Het nageslacht heeft altijd rondgereisd van dorp tot dorp met voorstellingen die een mengvorm zijn van 
circus en theater, met daarin ook marionettentheater, kunsten…. Voor Ronaldo vormen die allemaal één geheel. 
Ze houden van de oude wortels van wat ze doen, circus als een heel oud ritueel.  
- Circus vraagt een publiek, dat heeft voor- en nadelen. Telkens als er een nieuwe trend of mode is, is het circus 
daarin gevolgd. Ook vandaag zien we dat: circusartiesten zijn meer aan het zoeken naar de inhoud van hun act, 
het theatrale, eerder dan naar de verwondering die ze bij hun publiek teweegbrengen. Dat heeft gemaakt dat 
circus soms ook wel eens de voeling met de wortels heeft verloren. De Ronaldo’s proberen vooral dàt vast te 
houden: circus is gelegenheid waarbij mensen als het donker is geworden, bijeen gaan zitten om door een 
vergrootglas naar het leven zelf te kijken. Circus wordt dan als het ware een metafoor van het leven zelf. Circus, 
dans, theater, poëzie… is één geheel. Het erfgoedelement maakt veel emoties los bij mensen, ook bij jongere 
generaties, ze kunnen volledig verdrinken in wat ze zien, ook al zijn de technieken die worden gebruikt, zo oud 
als de straat. In een tijdperk waar alles snel en flitsend is en special effects overal aanwezig, worden ze stil van 
een vuurspuwende draak en komen na de voorstelling vragen hoe dat werkt. Ook de antieke woonwagens, 
decors… ademen herinneringen uit, aan zaken die je niet noodzakelijk hebt meegemaakt. Zonder nostalgisch te 
willen zijn, zijn die herinneringen belangrijk voor het circus van Ronaldo. Het prikkelt mensen, ze krijgen de kans 
om heel even te ontsnappen aan een wereld boordevol administratie, waar alles snel moet gaan en moet flitsen. 
In de plaats daarvan krijgen ze de kans om een pure ervaring op te doen, hun zintuigen te laten prikkelen in een 
wereld waar alles traag gaat, het hout kan branden, niets fake is maar de illusie nog zo levend is.  
- Het is niet altijd vanzelfsprekend nochtans. De tijd en middelen die nodig zijn voor de trage verplaatsingen, de 
opbouw van en zorg voor de oude decors… maakt Ronaldo fragiel tov andere circussen die sneller kunnen 
werken. Maar ze doen het met hart en ziel omdat ze merken dat het publiek daar van houdt. 
 
Wim Bosmans 
- Is conservator van de volksinstrumenten in het MIM, ook actief als volksmuzikant binnen de groep Jan Smed 
sinds zijn 16 jaar. Deed ook onderzoek naar Vlaamse volksliederen. Ervaring is dat Vlaamse volksmuziek geen 
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vanzelfsprekend genre is, Ierse en Schotse volksmuziek zijn veel beter bekend. Vlaamse volksmuziek maakt 
geen deel meer uit van  het muziekleven, mensen kunnen er zich niets bij voorstellen. Hoe komt dat? In de media 
is er nog weinig belangstelling. Dit in contrast met de jaren ’70, in het begin van de revival, dan was Vlaamse 
volksmuziek trendy en kwam het al eens op de radio. Een ander element is dat ook het culturele middenveld 
verschrompelt: vroeger konden volksmuziekgroepen regelmatig optreden voor lokale afdelingen van Davidsfonds, 
KAV, KWB, de Gezinsbond… Nu is dat veel verminderd. Hun taak is grotendeels overgenomen door culturele en 
gemeenschapscentra, die dat soort dingen niet meer programmeren, op zoek gaan naar een zo groot mogelijk 
publiek, in contact staan met impresario’s…. Veel volksmuziekgroepen, waaronder Jan Smed, vallen daar 
volledig buiten. Wim vindt dat niet zozeer erg voor zichzelf, wel spijtig voor het muziekgenre waar hij nochtans erg 
in gelooft. Idem voor fanfaremuziek, koor… hoewel deze muziekgenres nog wel leven in Vlaanderen. Vandaar 
een beetje heimwee naar de tijd waar er maar één radiostation was, waar alle mogelijke genres van muziek aan 
bod kwamen (vb. Hand in hand van land tot land > programma met alleen maar volksmuziek, zondagnamiddag: 
opera). Mensen komen er niet meer mee in contact. Ze kunnen het vinden op internet, maar dat is niet hetzelfde: 
je moet al weten dat het bestaat om het te kunnen gaan zoeken. Media gaan niet meer mee met wat de 
commercie hen aanbiedt.  
- Een ander groot probleem mbt de borging van vakkennis is het ontbreken van een allesomvattend archief en 
documentatiecentrum over het Vlaamse muziekleven, over genres heen. Een plek waar ook artiesten met hun 
private archieven naartoe kunnen en waar dat alles met de nodige expertise en vakkennis wordt bewaard, 
ontsloten en ter beschikking gesteld van wetenschappers, muzikanten… wie dan ook die er actief mee aan de 
slag wil. 
 
Griet Kockelkoren 
- Is gespecialiseerd conservator-restaurator van textiel. Werkt bij FARO, is docent aan de Artesis Hogeschool en 
werkt daarnaast nog als conservator-restaurator van textiel voor het Legermuseum. Ambacht is daarin één van 
de belangrijkste pijlers, naast natuurwetenschappen en kunstgeschiedenis. In de opleidingen (nu vier jaar) wordt 
er tot nu toe altijd 2 dagen per week praktijk voorzien. Er wordt ook al langer geijverd voor een vijfde jaar dat 
helemaal in het teken kan staan van praktijk en stage. Dat lukt niet omdat er binnen onderwijs niet voldoende 
budgettaire ruimte is hiervoor. Er worden wel heel veel vrijwillige stages gedaan. Jammer is dat er in 
Vlaanderen geen leerling-meestersystemen meer bestaan, zoals die er vroeger wel waren en zoals die er ook 
nu nog zijn in andere landen. In Amerika bijvoorbeeld, heb je de fellowships, voor je naar een meestergraad kan 
overgaan. In Vlaanderen moet je overal specialist in zijn door je op heel korte tijd in iets te verdiepen, je moet in 
allerlei zaken kunnen excelleren terwijl je alleen maar een basis van iets hebt meegekregen. Er is niet voldoende 
ruimte om dingen uit te zoeken, je te verdiepen, te kunnen experimenteren, materiaalgevoel enzo op het normale, 
rustige tempo in de vingers te krijgen. Dat is jammer, zowel voor het ambacht als vanuit het perspectief van 
restauratie-conservatie. In landen zoals Frankrijk heb je ook scholen zoals de Ecole de la Couture in Parijs, waar 
ambachten wel nog blijven bestaan en ontwerpers graag naartoe gaan, maar die zijn heel besloten. Het is 
jammer dat er geen subafdelingen zijn in andere landen. Veel jonge mensen vinden de weg niet meer naar een 
ambacht en anderzijds zijn er veel ambachtslui die hun kennis maar al te graag zouden doorgeven aan anderen, 
maar ook niet altijd de weg vinden naar die mensen. Mensen die ambachten uitoefenen, zijn er vaak ingerold 
omdat het een familietraditie is of omdat ze iemand kennen die een ambacht uitoefent. Maar het ontbreekt een 
beetje aan overzicht/ plaatsen waar potentiële/geïnteresseerde leerlingen en gedreven ambachtslui elkaar 
kunnen ontmoeten. Het gebeurt ook vaak dat mensen wel aan een opleiding of praktijk beginnen, maar de weg 
niet vinden om er in door te gaan. Dit terwijl er nochtans potentieel / talent is voor ambacht. 
 
Sarah Kaerts 
- werkte tot voor kort bij het Minderhedenforum, rond het thema cultuur (vooral erfgoed) en minderheden. Heeft 
veel projecten gedaan om organisaties te laten samenwerken en is actief aan de slag geweest met erfgoed van 
etnisch-culturele minderheden. Daarnaast actief met een project in Turkije en lid van een internationaal netwerk 
van artiesten en amateurs over heel Europa, die vanuit een bepaalde visie actief zijn en kennis willen uitwisselen. 
De interesse van Sarah is vooral toegespitst op dans en Roma/zigeunerdansen.  
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- Wat troeven en drempels betreft: bij etnisch-culturele minderheden, zowel de voyageurs als minderheden van 
hier, is er nog heel wat kennis mbt ambachten en podiumkunsten, ook al is het ook daar wat op retour. 
Ervaring is wel dat deze mensen hun kennis vanuit een overlevingsgedachte soms wat links moeten laten 
liggen.  
 
Chris Van Goethem 
- werkt voor het kenniscentrum podiumtechnieken, onderdeeltje van de podiumopleiding aan het RITS. 
Podiumtechniekers zijn de mensen die je nooit ziet, tot het ergens mis gaat. Er zit veel evolutie in de 
podiumtechnieken en de techniek evolueert steeds sneller. Zeker in de laatste 20 à 30  jaar is de techniek en dus 
het ambacht fundamenteel veranderd. Toch zie je dat er nog graag teruggegrepen wordt naar die oude 
technieken, er voorstellingen worden gemaakt die gebruik maken van het instrumentarium uit de jaren vijftig 
bijvoorbeeld. De mensen met de kennis en expertise voor de bediening, zijn hoe langer hoe moeilijker te 
vinden. Er wordt geprobeerd om dat te documenteren, maar daar komt veel zoeken aan te pas, wat tijdsintensief 
is. Het ambacht is bovendien erg verknoopt met de gebruikte technologie en fysieke context. In bijna alle 
schouwburgen in Vlaanderen is de oude machinerie intussen verdwenen. Alleen in de Bourla is ze nog aanwezig 
maar ook daar staat ze onder druk. Als publiek zie je misschien niet altijd wat er achter de schermen gebeurd, 
maar het is wel interessant om te begrijpen hoe theater werd gemaakt, wat sociale verhoudingen en relaties 
tussen de betrokkenen waren en hoe die in de loop van de jaren zijn veranderd. En het kan mensen inspireren 
om heel nieuwe dingen te doen. Problemen liggen vooral op dat documentaire / logistieke vlak. 
- Uit onderzoek blijkt dat het ambacht van podiumtechnicus vooral op de werkvloer wordt geleerd, door 
overdracht van meer ervaren technici op jongere krachten. Het merkwaardige is dat, hoewel er intussen al tien à 
vijftien jaar een opleiding voor podiumtechnieken bestaat, dat gegeven standhoudt.  
- Met het documenteren van die podiumtechnieken is een hele tijd geleden al gestart door Chris, op het snijpunt 
van hobby en het eigen beroep. Op een bepaald moment is er hiervoor een dossier ingediend binnen PWO 
(Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek: middelen van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
van de Vlaamse overheid voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek aan instellingen uit het 
professioneel hoger onderwijs). Aan een tempo van één of een halve dag in de week, wordt er samen met 
theaterexperts én studenten bekeken, hoe alles gedocumenteerd/gereconstrueerd kan worden. 
 
Myriam Van Imschoot 
- is conceptuele kunstenares die in haar werk zeer veel bezig is met het zoeken naar kunstzinnige manieren om 
orale tradities door te geven via nieuwe (deel)vormen, andere circuits... Aanvankelijk was ze meer met dans 
bezig, maar dat is voor haar gevoel teveel gemonopoliseerd in een academische context. Eerste werken waren 
geluidsinstallaties waarin interviews met kunstenaars en choreografen werden verwerkt in een poging om een 
vorm te vinden om dat wat éénmalig en vluchtig is of geïmproviseerd, vast te leggen. Zo is er o.m. een jukebox 
opgesteld in galeries, op tentoonstellingen en avonden waar mensen zelf konden kiezen welke fragmenten uit de 
interviews ze wilden horen. Interessant daarbij was de spanning tussen het individuele en het 
gemeenschappelijke: mensen konden zelf kiezen over welke thema’s ze iets wilden horen, maar het fragment 
werd altijd hardop afgespeeld, zodat ook de andere mensen rond hen hoorden wat er gekozen was (dit itt de 
individuele audiogidsen die intussen gangbaar zijn in tentoonstellingen…). Is vandaar ook heel erg 
geïnteresseerd in de theatercontext als een plek waar gedeeld wordt. 
- Interesse ook voor belichaamde ervaringen zonder hiërarchie: is niet zozeer geïnteresseerd in de maestro’s / 
kennis, heeft het meer voor de hele ecologie, waar hoge bomen, kleine struiken en mosjes allemaal onderdeel 
van uitmaken. De laatste tijd vooral ook geboeid door de stem en wat daarin allemaal leeft, het auditief geheugen, 
de gebroken stem, zangtechnieken…  Zo ook bij jodelen terechtgekomen. Voor het werk in CAMPO met veel 
jodelaars gaan praten: van badkamerzangers, voormalige kompanen van Bobbejaan Schoepen, tot après-ski 
entertainers, proto-groepjes die aan LAÏS voorafgingen, a capella zangeressen, amateurs die meedoen aan 
talentenjachten… Ervaring is dat jodelen een globaal fenomeen is maar is door de residentie in CAMPO, is 
Myriam de zoektocht in eerste instantie in de eigen omgeving van Gent begonnen. Via sociale media en 
netwerken van kennissen heel wat jodelaars op het spoor gekomen. Daaruit is een selectie gemaakt van mensen 
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en verhalen waarmee een voorstelling is gemaakt. Daarbij wordt er geen gebruik gemaakt van een vaste 
theatertekst. Elementen uit de verhalen worden gebruikt als ingrediënten, waarmee wordt gekookt op de avond 
zelf. Er worden dus portretten gepresenteerd, uiteenzettingen die grotendeels op improvisatie berusten, die aan 
een publiek worden gepresenteerd binnen een theatercontext. Fijn daarbij was dat het publiek in de zaal alvast 
heel divers was, o.m. door de vrienden en kennissen van de diverse groep jodelaars, wat niet evident is voor 
kunst die gebruik maakt van ready-mades en een hoog artistiek-conceptueel gehalte heeft. Ook hier ontstaat 
weer een interessante spanning. 
- is vooral benieuwd om een keer te horen hoe personen en instellingen zelf met erfgoed bezig zijn. Myriam heeft 
het gevoel dat ook zij met immaterieel erfgoed bezig is, zij het minder vanuit beleidsperspectief, eerder vanuit het 
perspectief van de mier, die er mee aan de slag gaat, van onderuit, vanuit een fascinatie voor wat ze tegenkomt. 
- wil nog meegeven dat zijzelf het woord ‘kennis’ als een heel complex gegeven ervaart. Gebruikt liever het woord 
praktijken, ziet mensen als beoefenaars van prakijken en wil experimenteren met het doorgeven van praktijken op 
een manier die ook door het publiek als een ervaring wordt aangevoeld. Kennis klinkt teveel als een intellectuele 
reductie van iets wat veel complexer is. 
Idem voor de term meester. Voor Myriam is iedereen meester, de één heeft niet meer of minder recht van 
spreken, er is geen hiërarchie in het bestaansrecht van verschillende discours van mensen. Ervaringen zijn niet 
genormeerd, staan allemaal door en naast elkaar. 
 
Sophie Troch 
- verbonden aan DKO Anderlecht, staat daar in voor de pedagogische coördinatie van kunsten en ambachten.  
- Een product maken is iets wat je moet leren door het te doen, iemand moet u dat tonen, kennis van technieken 
of theorie volstaan niet om iets te kunnen maken, zeker niet als het kwalitatief ok moet zijn. Binnen het DKO 
proberen ze beide elementen aan te reiken. De één pikt er meer van op dan de ander, het publiek van het DKO is 
immers heel divers en elk heeft zijn drijfredenen om de cursus te volgen.  
- Wat soms een probleem is, is het contact met mensen uit het werkveld en geïnteresseerden. Gelegenheden 
zoals Erfgoeddag zijn voor DKO interessant om deel te nemen aan een groter geheel, naar buiten te komen en bij 
een breder publiek zichtbaar te maken wat binnen de school gebeurd.  
- Knooppunten liggen inderdaad vooral bij het documenteren, het uitbouwen van contacten, het doorgeven, het 
vinden van een weg naar het publiek, dingen die ook al door de andere gesprekspartners zijn aangehaald. 
 
Ann Van Nieuwenhuyse 
- conservator van het MIAT in Gent, een industrieel museum dat vooral ook probeert om een levend museum te 
zijn. Daarmee wordt bedoeld dat men de machines die in het museum aanwezig, bij voorkeur in werking toont. 
Voor de toekomst wordt dat een probleem, want industriële musea hebben het niet gemakkelijk om kennis mbt de 
bediening van machines aan volgende generaties door te geven. Het is niet iets wat je in 1-2-3 kan leren. Zeker 
voor de textielmachines in het museum is het een moeilijk traject omdat je de kennis niet in een dag of twee kan 
doorgeven. Het is niet omdat je weet hoe een machine werkt, dat je bijvoorbeeld ook weet wat je moet doen om 
de machine te onderhouden of te repareren. Het is ook niet eenvoudig om mensen te vinden die het willen 
demonstreren/ doorgeven en dat bovendien op vrijwillige basis willen doen. Een betaalde kracht aantrekken lukt 
misschien, maar als museum heb je daar de middelen niet voor. Voor de drukkerijcollectie loopt het makkelijker: 
daar is men er in geslaagd om een diverse groep mensen bijeen te brengen, waar ook jongere personen die 
voeling hebben met kunstonderwijs of typografie, deel van uitmaken. Deze machines zijn overigens ook 
eenvoudiger te bedienen. 
 
Johan David 
- conservator van het MOT, museum voor oudere technieken, gespecialiseerd in niet-industriële technieken 
waarbij beroep gedaan wordt op spier-, wind- en waterkracht: een zeer breed thema, dat tot vandaag doorloopt.  
- Johan gebruikt niet graag het woord ambachten, omdat het te beperkend klinkt, al kent hij spijtig genoeg geen 
beter woord. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen technische kennis nodig voor een ambacht 
en de vaardigheden die nodig zijn om één bepaalde handeling te stellen. Veel mensen kunnen zagen, 
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timmeren… Maar het is niet omdat je overweg kunt met het materiaal van een schrijnwerker dat je in staat bent 
om een goede trap te bouwen. Daar komt veel meer bij kijken. Idem voor muziek: het is niet omdat je de 
instrumenten kunt hanteren, dat je de muziek doorgrond hebt. Je kunt je uiteraard documenteren via handboeken 
etc, maar daarin vind je niet alles, vaak volstaat het niet om een praktijk au fond te kennen. Jammer genoeg 
ontbreekt het de museummedewerkers soms aan tijd en middelen om te velde te trekken, veel mensen te 
interviewen mbt hun praktijk… Wat wel geregeld wordt gedaan, is het organiseren van stages. Zo o.m. een stage 
‘bakovens bouwen’ die hoe langer hoe meer publiek trekt. De mensen die dat komen volgen, doen dat niet om 
een ambacht in de vingers te krijgen, voor hen is het pure hobby. Het grootste probleem met betrekking tot de 
ambachten zit daar in dat het een zeer tijdsintensief proces (jaren en jaren) is om het onder de knie te krijgen 
met al wat het inhoudt, terwijl dat in de meeste gevallen totaal onverantwoord is: behalve in 1) de 
restauratiesector of 2) de vrijetijdssector (vb. muziek spelen, paardrijden/ paardenmennen,…) of 3) 
ontwikkelingshulp. Binnen die context is er nog wel een markt voor. 
 
Cor Van Istendael 
- zit hier met twee petjes op: werkt voor Erfgoedcel Noorderkempen en is in de vrije tijd bezig met dans en 
dansgeschiedenis. Op zijn 25e gebeten geraakt door volksdans en folk en van daaruit ook onderzoek beginnen 
doen naar de geschiedenis van dans en de historische claims die men wel eens probeert te doen mbt volksdans. 
Is uiteindelijk zelf dansleraar geworden en organisator van bals en stages: is samen met Wim Claeys het 
BOOMbal gestart in Gent, daarna ook in Leuven en Antwerpen. Is ook benieuwd waar de dansen vandaan komt 
en hoe die zogezegd traditionele kennis wordt overgedragen. Is dat wel een beetje gaan relativeren. De 
overdracht van traditionele danskennis verschilt in sé niet zoveel van de manier waarop overdracht van 
danskennis in dansopleidingen of de academie wordt georganiseerd. Alleen de praktijk/ de toepassing zelf is 
natuurlijk heel anders: wat een ballerina kan, kan een volksdanser wellicht niet, maar uiteindelijk gebruikt ook die 
twee benen, hoofd, romp… om uitdrukkingen te veroorzaken. De stijl doet er uiteindelijk niet zo toe, je gebruikt 
spieren, maakt vormen en je probeert een emotie over te brengen. In volksdans gebeurt dat vaak via groeps- en 
koppeldansen en is dat misschien minder op een buitenwereld gericht, bij podiumkunsten is dat helemaal anders 
en er bestaan ook allerlei schakeringen daartussen. Vaak zie je ook dat het publiek als het ware meedanst op z’n 
stoel. Ook daar is het onderscheid dus relatief. 
- heeft zich verdiept in de manier waarop het dansen vroeger werd georganiseerd, welk economisch model 
daarachter zat en heeft in functie daarvan in kaart gebracht waar in Gent, Antwerpen… bals werden 
georganiseerd, hoe die werden uitgebaat, wat daar de sociale dimensies van zijn… Als je kijkt naar de evolutie 
van de hedendaagse infrastructuur zie je dat het eigenlijk altijd op hetzelfde neerkomt: de multifunctionaliteit van 
de ruimtes is zeer belangrijk. Ruimtes moeten geschikt zijn voor banketten, bals, podiumopvoeringen… het zijn 
ruimtes waar mensen samenkomen om iets te beleven, dat bijna aan het religieuze grenst, ware het niet dat er 
geen religieuze dimensie aan te pas komt. Ook de bouw- en interieurschema’s reflecteren dat.  
- wat het zelf leren dansen betreft: Cor heeft meegewerkt aan een zijn participatieve dansvoorstelling samen met 
Rosas, waarbij ook het publiek werd betrokken in een wals, alles liep daar wat door elkaar. Ervaring is dat, aan 
het einde van zo’n voorstelling, je uiteindelijk niet zo’n groot verschil ziet tussen een danser van Rosas en de 
andere dansers. Uiteraard is die technisch gezien een veel sterkere danser, maar je ziet vooral vervloeiing 
bestaan waarbij podiumpresence centraal begint te staan. Dat danskennis verloren gaat, vindt Cor uiteindelijk niet 
zo erg. De traditionele danskennis is sowieso evolutief, we weten niet hoe er vroeger gedanst werd, en veel hangt 
af van de creatieve invulling van de individuele dansers. Er zijn wel degelijk een aantal geplogenheden en 
conventies die bij koppeldansen komen kijken, maar dat is niet uniek. Vandaar pleit Cor ervoor om het 
pessimisme over de voortzetting van tradities te verdrijven en op zoek te gaan naar mensen die gewoon graag 
dansen. Je zal zien dat het werkt, dat ook jongere generaties daar interesse voor hebben en dat dus de beste 
manier is om vergrijzing te bestrijden. Het BOOMbal is daar het bewijs van. Heel wat mensen, met heel diverse 
achtergronden, sloten aan omdat ze hielden van de sfeer, van de muziek,… en daarvan zijn er verschillende 
uitgegroeid tot zeer goede volksdansers, die zelfs doorstroomden naar andere folkloregezelschappen. Je moet 
gewoon momenten creëren waar die ontmoeting mogelijk is. Waarmee hij evenwel ook niet wil gezegd 
hebben dat er geen mensen zouden zijn die fascinerend goed zijn in de dans die ze brengen: vb. Katrien Van 
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Craenenbroeck, die echt de belichaming is van de techniek van koppeldansen in Europese traditie. Maar ook zij 
is daarnaast actief bezig met het doorgeven van haar kennis en heeft een vrij grote aanhang, een 
erfgoedgemeenschap die haar volgt.  
- Ook op het vlak van ambachten is Cor niet zo pessimistisch. Kennis zit op veel plekken en wordt best niet te 
veel in hokjes opgesloten. Sommigen leren een praktijk op zichzelf, door experimenteren en rond te zoeken en 
te shoppen, anderen leren het aan een academie of via meester-leerling systemen. Maar er zijn geen recepten / 
alomvattende systemen voor, van hoe het best moet worden georganiseerd. Wat niet wil zeggen dat er geen 
nood is aan langere stagemodules of systemen van apprenticeship zoals die in Frankrijk of in Duitsland meer 
de regel zijn, niet interessant zouden kunnen zijn in Vlaanderen. Maar je kan uiteindelijk ook altijd als Belg naar 
het buitenland gaan om daar te leren of een praktijk uit te bouwen. En dat gebeurt. Dat wordt overigens ook 
economisch ondersteund, je kunt dat doen. Het is een mogelijkheid die misschien niet al te bekend is, maar ze 
bestaat. Olle Geris bijvoorbeeld is bij Remy Dubois in de leer gegaan en is daar letterlijk gaan bij wonen, wat niet 
evident is en misschien wel volharding vraagt, maar het gebeurt dus wel. 
 
 
>>> 3. REFLECTIE 
Reden waarom we deze focusgroep hebben georganiseerd is zoals gezegd om gezamenlijk te bekijken waar 
sterktes, zwaktes, kansen en mogelijkheden liggen voor ambachten en podiumkunsten met wortels in de context 
van vandaag. Er zijn heel veel aspecten die daarbij kunnen meespelen. Ter inspiratie deze dia, die een paar 
domeinen geeft waarop er zich misschien problemen kunnen voordoen. Misschien is dat niet exhaustief, zijn er 
zelfs nog domeinen waar er aandachtspunten liggen. Die willen we graag samen opsporen. 
 

 
 
> De groep zal worden opgedeeld in twee kleinere gespreksgroepen: de ene groep lijst troeven en drempels op 
mbt podiumkunsten, de andere mbt ambachten. Daarna volgt een terugkoppeling in de grotere groep. 
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- Danny Ronaldo geeft nog aan dat voor hem het grootste probleem, dat overkoepelend is voor 
podiumkunsten én ambachten en dat we zeker aan de leiders van ons land en onze wereld zouden 
moeten kunnen meegeven, is dat snelheid zo relatief is en tijd zo belangrijk. We leven in een 
gemeenschap waar alles zo snel mogelijk moet gaan en dat rijmt niet met oude technieken. In één van de 
woonwagens waarmee de Ronaldo’s rondtrekken, zijn er glaasjes in kunstig sleepwerk. Een paar daarvan zijn 
kapot maar er is niemand te vinden die ze kan maken. Glazenmakers zeggen allemaal hetzelfde: om dat te 
kunnen maken, moet je zoveel glazen breken, dat het gewoon niet meer te betalen is. Mensen vandaag moeten 
zo snel mogelijk product leveren, zo snel mogelijk in de roos schieten. In het circusmetier is dat hetzelfde. Wie 
van de circusschool af komt, wil zo snel mogelijk een hoge gage verdienen. Daar zijn huizen voor, zoals een 
Cirque du Soleil, die hoog mikken en gegarandeerd willen scoren. Terwijl circusartiesten vroeger gewend waren 
om als stalknecht te beginnen en zich stilaan op te werken, zoals een vioolbouwer begon met het opvegen van 
het schaafsel maar ondertussen wel kon rondkijken. En die jaren zijn belangrijk. Het hoeft niet allemaal snel te 
gaan. Mensen moet tijd krijgen om te rijpen.  
Zelf net terug van festival in Perth, was daar één van de eerste Vlaamse circusartiesten die daar heeft kunnen 
spelen, maar als Danny morgen een ingangsexamen zou doen aan de circushogeschool in Brussel, zou hij niet 
door het ingangsexamen geraken, onmogelijk, ook al was hij nog jonger en soepeler, terwijl wat ik doe wel succes 
heeft. Je moet al die aspecten ondersteunen, maar als je ook dat algemene (tijd kunnen nemen) niet aanneemt, 
dan gaat dat sowieso verloren. 
 
- Cor Van Istendael geeft aan dat hij in de Kempen iemand kent die Spiegeltenten maakt en waarschijnlijk ook de 
glasraampjes kan herstellen. 
 
- Griet Kockelkoren en Sophie Troch sluiten zich hierbij aan, geven aan dat je in de gouden gids adressen van 
glazenmakers kan vinden, maar dat die categorie veel te algemeen is. Specialisten die specifieke problemen 
kunnen oplossen, kom je zo niet op het spoor, het ontbreekt aan overzicht. Specifieke kennis leer je 
overigens niet op een school en bovendien moet je er geschikte machines etc voor hebben, wat ook niet 
altijd evident is. Bovendien is het frustrerend dat je als leerkracht aan een school of medewerker bij 
Monumentenwacht… de experts die je kent en die kunnen helpen bij specifieke vragen, niet mag doorgeven, 
alleen mag doorverwijzen naar algemene sites. Omdat die beroepen ook allemaal niet beschermd zijn, is 
er zo evenming garantie op kwaliteit of expertise. 
 
- Volgens Cor wordt dit gedeeltelijk ondervangen via internet en fora… Een databank opzetten waar mensen 
elkaar kunnen vinden, zal snel weer achterhaald zijn omdat die snel varieert: als mensen sterven verdwijnt de 
kennis maar wie past de site aan? Wat nodig is, is een netwerk waar mensen elkaar ontmoeten en waar 
kennis kan circuleren: netwerken en netwerkmomenten moeten worden gefaciliteerd.  
 
- Wat overigens niet wegneemt dat internet en databanken wel kunnen helpen bij het faciliteren en het 
uitbouwen van zo’n netwerken, aldus Jorijn Neyrinck. 
 
- Inderdaad. Cor volgt het idee dat de loketfunctie botst op de ethiek van neutraliteit waar je als ambtenaar aan 
gebonden bent. Dat is als het ware een manco in de opdracht die je van de overheid krijgt en een interne 
spanning binnen je rol als expertisecentrum. 
 
Samenvattend komt uit het deelgesprek rond ambachten naar boven dat: 

- verloning niet in verhouding staat tot de tijd die nodig is voor productie en opleiding. Dat maakt 
dat ambachten niet economisch rendabel zijn. Maar het zou spijtig zijn om de waarde van ambachten 
te reduceren tot hun marktwaarde. Naast die marktwaarde is er immers de maatschappelijke waarde 
van dat (immaterieel) erfgoed. De kennis en vaardigheden hebben relevantie, onder meer in functie 
van erfgoedzorg, om erfgoed te kunnen onderhouden en restaureren. Een fulltime job uitbouwen als 
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restaurator is vb. een illusie: het is niet haalbaar omdat er gewoon geen werk/ werkzekerheid is. Het is 
iets wat je er bij moet nemen.  
- ook mbt beeldvorming situeren er zich problemen: van ambachten wordt gedacht dat ze haaks op de 
tijd staan. Er is onvoldoende instroom van nieuwe geïnteresseerden. Misschien wel in workshops en 
initiaties, maar niet altijd in volwaardige opleidingen. Om meesters/uitblinkers te kunnen hebben, moeten 
er evenwel voldoende goede leerlingen van start gaan. In Vlaanderen zit het meesterschap vaak onder 
het niveau tov het buitenland. Het ontbreekt aan concurrentie om het niveau op te drijven. Meesters 
en geïnteresseerden vinden elkaar niet. Het zou nuttig zijn om een overzicht te hebben, in kaart te 
brengen wat er allemaal bestaat aan kennis en vaardigheden.  
- kennis en vaardigheden zijn ook te veel in twee parcours terecht gekomen. Je mag ze niet 
scheiden, ze horen bij elkaar. Voor kunstenaars vb. is het belangrijk om een kruisbestuiving tussen 
concept en technieken te hebben. Nu is het evenwicht vaak uit balans: als je lang gestudeerd hebt om 
bijvoorbeeld een restauratie-opleiding te volgen en een A-functie beoogt, dan is het fijn om in de praktijk 
bezig te zijn, zolang het werk niet alleen daartoe gereduceerd wordt. Soms wil je nog wel eens je hoofd 
kunnen gebruiken ook. In dat opzicht is er dus iets veranderd tov vroeger in een ambacht: bij 
kantklossen bijvoorbeeld, gebeurde het vaak dat een kind maar één techniek leerde en daar dan zij  hele 
leven mee aan de slag ging. Er zit ergens een spanning, tussen specialist zijn en gespecialiseerd 
zijn. Experts vandaag moeten breder gevormd zijn dan vroeger. Wie een praktijkopleiding genoot, mist 
nu soms voeling met een breder kader vb. om restauraties goed te kunnen doen, terwijl in opleidingen 
aan universiteiten en academies voeling met/ leertijd voor praktijk onder druk staat.  
- de kwestie van opvolging wordt meestal ook veel te laat opgepikt: meestal als het 5 voor 12 is. Als 
er netwerken zouden bestaan, zou kennis sneller aan anderen kunnen worden doorgegeven. In 
bepaalde niches is geheimhouding van kennis een overlevingsstrategie. 
- waar ambachten eventueel kunnen op inspelen, is duurzaamheid: we kunnen de massaconsumptie 
niet volhouden, er is een andere model van productie en consumptie nodig. Repareren, recycleren, 
kennis delen is in (cfr. repaircafés, transitie, retrobeweging,…), daar kan op ingespeeld worden. 
Hoewel… veel van die initiatieven zijn kosteloos. Het is nog de vraag of mensen er ook voor willen 
betalen. Daartegenover staat dat mensen in hun vrije tijd blijkbaar graag even aan de snelle 
maatschappij willen ontsnappen en daarvoor teruggrijpen naar activiteiten die een rustpunt kunnen 
bieden en concrete resultaten oplevert, cfr. de hernieuwde interesse voor haken en breien,… 
 

Samenvattend komt uit het deelgesprek rond podiumkunsten naar boven dat:  
- in onze maatschappij alles om snelheid draait, er weinig plaats is voor verwondering, om stil te staan 
bij dingen. Daarin zien we een bedreiging voor de beoefening van technieken die nu eenmaal tijd vragen. 
- een ander aspect is de tendens tot formalisering. We hebben heel schoolse opvattingen over leren. 
Het lijkt wel of alles geformaliseerd moet worden, in regels gegoten, er komt een hele administratie aan 
te pas. Nochtans zijn ook andere manieren van leren belangrijk. Veel kennis wordt op informele manier 
verworven. 
- minderheden kunnen heel veel aanbrengen, maar vinden moeilijk hun weg in het socio-culturele veld 
in Vlaanderen. Het is aan het middenveld om de vertaalslag te maken, minderheden toe te leiden naar 
het beleid, maar dat is dat is niet altijd even gemakkelijk. Het is niet zo eenvoudig om de vertaalslag te 
maken, kansen worden nog onvoldoende gezien en meegenomen. Nochtans kunnen crossovers heel 
boeiend zijn. Ook crossovers met de milieubeweging (cfr. duurzaamheid) of tussen disciplines onderling. 
Vanuit die optiek ook goed dat er vandaag een divers publiek aan de gesprekstafel zit. Er zijn 
raakpunten tussen podiumkunsten en ambachten, we begrijpen en herkennen elkaars problematiek. 
Diversiteit is een kans, voor de dynamiek van de praktijken en vanuit maatschappelijk oogpunt. 
- best de zaken over de grenzen van landen heen durven bekijken, met een goede balans tussen het 
lokale en het Europese/ internationale. Niet alles moet hier aangeboden te worden, als er mogelijkheid is 
om zich binnen een internationaal circuit in te schakelen. Via beurzen… kan internationale uitwisseling 
gestimuleerd worden – cfr. fondsen van KBS 
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- mensen hebben vandaag heel veel keuze. Dat is een kans: via internet bijvoorbeeld, kan je met de 
meest uiteenlopende zaken kennismaken. Soms is het ook een bedreiging. Het aanbod is zo groot, dat 
kiezen moeilijk wordt. Informatie is erg versnipperd. We kunnen van alles proeven, maar hebben geen 
tijd om te focussen, ons ergens in te verdiepen.  
- oudere technieken zitten vooral in het marktsegment van de vrije tijd. Er is interesse om ter 
ontspanning creatief aan de slag te gaan met een ambacht of podiumkunst. Dat biedt kansen voor 
verbreding van het draagvlak en geeft mensen de kans om te proeven. Er zijn er evenwel niet zoveel 
die naderhand naar een professioneel circuit doorstromen. Het is belangrijk om er jong genoeg aan te 
beginnen. Later een carrièreswitch maken naar deze sectoren, is bijzonder moeilijk, want het vraagt een 
serieuze investering in tijd en materiaal, wat economisch niet altijd haalbaar is.  
- in landen als Frankrijk krijgen sommige beroepen een duwtje in de rug via een speciaal statuut, vb. de 
maîtres d’artisans worden beschermd via een speciaal statuut en hebben ook een aantal fiscale 
voordelen. 
- daartegenover staat dat gedreven talent, mensen die echt gebeten zijn door wat ze doen, voluit gaan 
voor hun passie en creatief zijn in manieren om hun ding te (kunnen) doen. Het beleid zou er op 
gericht moeten zijn om daar de nodige zuurstof voor te geven, dingen bottom-up te laten groeien, 
mensen vertrouwen te geven, hen kansen te geven om ook te zoeken en te experimenteren. Vandaar 
een pleidooi om beleidsmatig niet alles te willen formaliseren, voldoende ruimte te laten voor 
creativiteit en groei, waarbij er ook vertrouwen kan gegeven worden. Ideeën komen vlotter / innovatie 
gedijt beter, als de prestatiedruk niet zo hoog is. Vernieuwing groeit vanzelf als antwoord op problemen, 
inspiratie laat zich niet dwingen met dossiers en administratie.  
Wellicht is het ook daar een kwestie van evenwichten vinden tussen: 
  - structurele ondersteuning en financiering, obv gemotiveerde keuzes 

- een impulsfonds dat zotter is, waar ruimte is voor proeftuinen, dat een springplank kan bieden 
waarmee verder gesprongen kan worden 

- Het aspect documenteren ifv borging wordt binnen de podiumkunsten dubbel en ergens wat 
contradictorisch ervaren: tijd is voor erfgoedpraktijken een zeer kostbaar gegeven en wordt liefst 
zoveel  mogelijk in de praktijk zelf geïnvesteerd. Om creativiteit en dynamiek te kunnen garanderen, is 
tijd voor experiment nodig. Veel kleine zelfstandigen verzorgen zelf hun administratie. De administratieve 
last verzwaren, betekent dat er nog meer beknibbelt wordt op tijd voor de praktijk, de inventiviteit, actie. 

 
Afsluitend geven de gesprekspartners nog input met betrekking tot  

- living human treasures die bij het onderzoek kunnen betrokken worden: 
 - Olle Geris: doedelzakspeler en -bouwer 
 - Katrien Van Craenenbroeck: zeer onderlegd in volksdans 

- Herman Dewit: muzikant/instrumentenbouwer die alles van 0 heeft moeten herontdekken, 
heel actief ook in het documenteren/doorgeven van zijn praktijk 
- Hubert Boonen 

- inspirerende good practices: 
- Lingeriebedrijf Van de Velde: bedrijf dat serieus investeert in kennisoverdracht / opleiding 
van werknemers. Iedereen krijgt 1 à 4 jaar opleiding binnen het bedrijf. 
- Delvaux: heeft via de tentoonstelling in het Modemuseum niet alleen veel publieks-
belangstelling kunnen genereren, het heeft langs deze weg ook mensen/personeel gevonden 
om in te schakelen bij de productie, die ambachtelijk gebeurt. Het bedrijf is intussen in handen 
van Chinezen. Desalniettemin is er bewust voor gekozen om de productie niet te verhuizen, 
maar in België te houden. 

   
  
 


