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Sinds maart 2014 mag u van Volkskunde West-Vlaanderen vzw op gepaste tijd een nieuwsbrief in 
uw mailbox verwachten. Wij hopen u op deze manier beter en sneller te informeren over onze 
activiteiten. 
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In de Zwarte Kat sessies nodigt Volkskunde West-Vlaanderen viermaal per jaar experten, 

verzamelaars en liefhebbers uit in het Volkskundemuseum om te spreken over overgangsrituelen, 

seizoentradities, oude ambachten of volksverhalen. De vorm kan variëren van een lezing tot een 

demonstratie of een opvoering. Wat elke gast gemeenschappelijk heeft, is de passie voor volkskunde 

en het onderwerp waarover hij of zij vertelt. 

Op donderdag 21 april beet Mark Adriaen de spits af met een boeiende presentatie over 

dooprituelen. Er was veel interactie met het 20-koppige publiek. Het verslag van deze presentatie 

vindt u in de volgende nieuwsbrief.  

De volgende lezingen zijn dit jaar nog gepland:   

Spinnen door de eeuwen heen 
 
Donderdag 16 juni van 14 tot 16 uur 
 
Luc Adriaen vertelt over spinnen door de eeuwen heen met een presentatie en toelichting aan de 
hand van spingereedschap. Ondertussen is er een demonstratie spinnen van wol door Claire Tulpin 
van de spingroep “Wullekobbe” uit Ieper-Zillebeke.  
 
Luc toont ons hoe de spinsteentjes, die vaak archeologisch gevonden worden, gebruikt werden. Hij 
geeft uitleg over de handhaspel, die afgebeeld staat op een schilderij van Brueghel en hij geeft 
toelichting over het technisch vernuft van het oude Vlaamse spinnenwiel. Weet je dat er verticale en 
horizontale types zijn? Er bestaan rechts- en links draaiende spinnenwielen, afhankelijk voor wol of 
vlas. Voor hem zijn er geen geheimen over het spinrocken of het spinpotje. Hij stelde vast dat er bij 
veel spinnenwielen een regelsysteem is voor de snelheid. Hij heeft al meerdere spinnenwielen 
gerestaureerd en gebruiksklaar gemaakt. 
 

  Luc Adriaen aan het werk. 
 

1. Zwarte Kat sessies 2016 
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De drie schikgodinnen bepalen het lot van de mensen door  
de ‘levensdraad’ te spinnen; te meten en af te knippen (1510). 
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Het feest van Sint-Maarten door Antoon Naert 

Donderdag 10 november van 14 tot 16uur 

Het feest van Sint-Maarten kent een lange traditie.  We gaan na doorheen zeventien eeuwen 
devotie, beeldvorming en feestcultuur, op welke wijze groepen constant de figuur en het feest van 
Sint-Maarten voor hun wagen hebben gespannen.  Voor één keer starten we niet vanuit de huidige 
verschijningsvormen van het feest, maar vanuit het historische startpunt, de eerste 
levensbeschrijving die door Sulpicius Severus werd opgesteld.  Vandaaruit gaan we de 
ontwikkelingen na die aan de basis hebben gelegen van het feest zoals het nu wordt gevierd.  Het 
wordt een lange reis doorheen verschillende cultuurhistorische perioden. 
 

 

 

Praktisch 

Prijs: 5 euro (incl. museumtoegang)   
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge 
Contact: Reservatie is aangeraden: bruggemuseum@brugge.be 
Schrijf snel in want het aantal plaatsen is beperkt tot 25 personen!    
 

OPROEP 

Voor 2017 zijn we nog op zoek naar mensen die gepassioneerd zijn door een oud ambacht, 

volksverhalen of bepaalde tradities, en die daar graag over willen vertellen. Bent u of kent zo iemand. 

Dan kan u dat melden bij Geert Souvereyns, coördinator van het Volkskundemuseum Brugge: 

geert.souvereyns@brugge.be of 050/44.87.17.   

       
 

mailto:bruggemuseum@brugge.be
mailto:geert.souvereyns@brugge.be
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Weet je even niet waarheen deze zomer met de kinderen, hou je vakantie in eigen stad, of ben je 

steeds op zoek naar nieuwe plekjes? (Her)ontdek dan de tuin van het Volkskundemuseum. 

Tijdens de zomermaanden kan je  je onderdompelen in nostalgie met onze volksspelen. De sjoelbak, 

de toptafel en de pudebak dagen je uit om het beste van jezelf te geven. En waarom je vrienden niet 

eens uitdagen voor een spelletje petanque? Even bekomen van je inspanningen kan in de 

museumherberg of op het zonnig terras bij een streekbiertje of een lekker tasje koffie aan een 

vriendenprijs. De kinderen kunnen zich  ondertussen uitleven met ‘spelletjes van toen’ zoals de tol, 

bikkels en knikkers. Dit is alvast een vooruitblik naar de nieuwe tentoonstelling dit najaar over de 

kindertijd van hun groot- en overgrootouders. En vergeet ook niet even binnen te lopen in het 

museum zelf, wie weet wat je daar ook (her)ontdekt? 

Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge 

Elke dag open van 9u30-17u behalve op maandag. 

 

© Cel Fotografie Stad Brugge. 

 

2. Een pleisterplek voor speelvogels 
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Geert Souvereyns coördineert sinds eind 2014 de werking van het Volkskundemuseum. Het afgelopen 

jaar leerde hij het museum, zijn geschiedenis en zijn collectie beter kennen. In deze bijdrage voor het 

bulletin van Musea Brugge (2016/2) formuleert hij enkele denksporen en aanzetten om te komen tot 

een meer eigentijds Volkskundemuseum. We geven het artikel hier integraal weer.       

 

Wortels van het Volkskundemuseum 

De uitbouw van een Brugs volkskundemuseum is in de eerste plaats een verdienste van Guillaume 

Michiels (1909-1997). Samen met Evarist Vanheulenbrouck en apotheker Karel De Wolf sticht hij eind 

1936 De Bond der Westvlaamsche Folkloristen. Op 27 maart 1937 opent de Bond een eerste 

tentoonstelling in de Concertzaal in de Sint-Jacobsstraat (nu Cinema Lumière). Twee jaar later, op 1 

juli 1939, opent het Folkloremuseum zijn deuren, in de Schermzaal op de eerste verdieping van de 

Hallen. Guillaume Michiels is de eerste (onbezoldigde) conservator. Bij het uitbreken van W.O. II eist 

het Belgische leger de Schermzaal op. Pas eind 1948 kan het Folkloremuseum heropenen.  

 

Guillaume Michiels in zijn atelier. 
 

3. Naar een meer eigentijds Volkskundemuseum – Geert Souvereyns 
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Het Brugse Folkloremuseum behoort eigenlijk tot de tweede generatie van volkskundige musea in 

België. Luik heeft in 1895 al een Folkloremuseum, dat aan de basis ligt van het huidige Musée de la 

Vie Wallone. Een Vlaamse evenknie ontstaat in 1907 in Antwerpen. Eerder besteden de 

wereldtentoonstellingen in Antwerpen van 1894 en in Brussel van 1897 al aandacht aan volkskunde. 

In diezelfde periode verzamelen leden van de Société Archeologique in Brugge volkskundige 

voorwerpen en ook in de Brugse tijdschriften Rond den Heerd en Biekorf wordt naarstig gepubliceerd 

over volkscultuur. 

 

Groepsfoto bij de opening van de Folkloretentoonstelling in 
1937, met Guillaume Michiels als derde van links, Karel De Wolf 

als vijfde en Evarist Vanheulenbrouck als zevende van links. 

 

Volkscultuur 

Volkscultuur is een breed begrip. Het omvat zowel uitingen van taal (dialecten, liederen, 

volksliteratuur), feestcultuur (levensrituelen, kalenderfeesten, volksdans, volkspelen), geloof 

(volksdevotie, processsies, broederschappen) en volkskunst (oude ambachten en huisvlijt). Eigenlijk 

alle vormen van cultuur, die niet tot de “hoge” cultuur (beeldende kunst, opera, klassieke muziek…) 

worden gerekend. De volkskundigen van vorige eeuw willen zoveel mogelijk deze volkscultuur 

beschrijven en inventariseren. En er is haast bij. In 1938 uit de Nederlands taal- en volkskundige Jan 

de Vries (1890-1964) de volgende hartenkreet: “Om deze volkscultuur vast te leggen, moeten wij ons 

haasten, want nu de radio tot in de kleinste dorpen zijn schallende stem doet horen, nu de moderne 
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verkeersmiddelen stad en platteland dichter dan ooit tot elkaar hebben gebracht, nu dancing en jazz, 

bioskoop en krant tot in de verste hoeken hun prooi weten te achterhalen, gaat die oude 

volksbeschaving sneller verloren dan het in vroegere eeuwen ooit geschied is.” (Uit: Jan de Vries, e.a. 

Volk van Nederland. Amsterdam, 1938, p.3-4). Gewapend met notablok en fototoestel trekken de 

volkskundigen naar het platteland en de stedelijke volkswijken om er de laatste restjes volkscultuur 

te documenteren. Om de materiële relicten ervan te bewaren, richten zij musea op. 

 

Van Folkloremuseum tot Volkskundemuseum 

In die context ontstaat ook het Brugs Folkloremuseum. Hoe ziet dit museum anno 1939 eruit? 

Blikvangers zijn drie interieurs die vooral de materiële leefcultuur van vroeger toonden: een winkel, 

een herberg en een keuken. Deze interieurs zijn –weliswaar in gewijzigde vorm – vandaag nog steeds 

te zien in het Volkskundemuseum. Daarnaast zijn er vitrines met de meest uiteenlopende 

voorwerpen: patacons (ronde schijven uit pijpaarde met beschilderde tafereeltjes, ter versiering van 

brood bij speciale gelegenheden), koekenplanken, strijkijzers, brillen, drukblokken, merklappen 

(borduuroefeningen), ex-voto’s, … 

 

 

Patacon met voorstelling van het bolspel. 
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De Hallen blijken op den duur niet zo’n geschikte locatie. Door restauraties en andere reden moet 

het museum vaak verhuizen en ook de bewaaromstandigheden voor de collectie zijn verre van 

ideaal. In 1967 koopt de Stad Brugge de ‘schoenmakersrente’ in de Balstraat aan, een rij van 17de-

eeuwse eenkamerwoningen. Na een ingrijpende restauratie zijn de huisjes in 1973 klaar om het 

nieuwe Volkskundemuseum te huisvesten. De Bond van West-Vlaamse Volkskundigen draagt zijn 

collectie over aan de Stad. Willy Dezutter wordt de eerste stedelijke conservator en blijft dit tot 2007. 

 

Schoenmakersrente. 

 

In 1982 volgt een eerste uitbreiding met onder meer de herberg “In de Zwarte Kat”. Het museum 

wordt verrijkt met een schoenmakersatelier, een klaslokaal en zalen over volksdevotie, textiel en 

streekkleding en de pijpverzameling van Achiel Van Acker. De meest recente uitbreiding dateert van 

2003 met drie woningen in de Rolweg. Een moderne galerij in glas en een kunstwerk van Renaat 

Ramon moeten het museum een meer eigentijds karakter geven.    

Dit is ook het streven van Sibylla Goegebuer, die van 2002 tot 2008 adjunct-conservator van het 

Volkskundemuseum is. Zij organiseert onder meer de tentoonstelling Body Business (2005) over 

lichaamscultuur en –verzorging en het festival Kantlijnen (2008). Beide projecten verbinden erfgoed 
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en volkscultuur aan actualiteit. Zo toont Kantlijnen dat kant niet alleen zaak is van oude vrouwtjes 

maar ook van hedendaagse ontwerpers en kunstenaars, die zich door oude kantpatronen en de 

textuur van kant laten inspireren.   

 

Pijp van meerschuim en amber met voorstelling van een stierendoder, tweede helft 19de eeuw. 
 

 

D’Hanis & Lachaert, Streetvendor, 2006. Eén van de kunstwerken  
in het Volkskundemuseum tijdens Kantlijnen, 2008. 
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Immaterieel erfgoed 

Het Volkskundemuseum heeft ook altijd aandacht gehad voor de immateriële aspecten van de 

volkscultuur. Tijdens de jaarlijkse Midwinterfeesten en Aristidefeesten zijn er demonstraties van 

ambachten en opvoeringen van volkstoneel, -muziek en -dans. In de jaren 1980 en ’90 heeft het 

museum ook een krulbolbaan en organiseert het knikkertornooien. Een aantal tradities leven 

vandaag nog voort. Het Midwinterfeest zal dit jaar aan zijn 15de editie toe zijn. Sinds 1982 loopt er in 

het museum een zwarte kater rond, die naar de naam Aristide luistert. Afgelopen winter heeft 

Aristide IV zijn intrede gedaan. En elke eerste en derde donderdag van de maand komt een  

spekkenbakker snoep maken. Althans tot voor kort, want het museum is momenteel op zoek naar 

een nieuwe spekkenbakker om deze traditie voort te zetten. 

  

Aristide IV. 

De laatste jaren zijn een aantal nieuwe initiatieven genomen op vlak van immaterieel erfgoed. Eind 

2011 wordt gestart met Snapshot, een fototentoonstellingenreeks rond Brugse gewoontes, 

gebruiken en tradities. Het kruim van de Belgische fotografiewereld heeft sindsdien in de binnentuin 

van het Volkskundemuseum hun werk geëxposeerd: Jimmy Kets, Nick Hannes, Bieke Depoorter, Max 
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Pinckers, Titus Simoens om maar enkele te noemen. Bij sommige edities is de betrokken 

erfgoedgemeenschap meer betrokken en worden de foto’s aangevuld met een presentatie van 

objecten, beeld- en geluidsmateriaal van de gemeenschap.  

 

Midwinterfeest 2015. Foto: Sarah Bauwens. 
 

 
Spekkenbakker Koenraad Vandamme in actie. Foto: Sarah Bauwens. 
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Snapshot focust op tradities met diepe wortels in Brugge: de schuttersgilden, het vissersleven in 

Zeebrugge, de Meifoor, de voetbalderby, carnaval… Snapshot 11, getiteld Namaste Brugge, is een 

bijzondere editie, gewijd aan de tradities en de leefcultuur van de Nepalese gemeenschap in Brugge. 

De Nepalese Bruggelingen vormen de grootste migrantengemeenschap in onze stad. Ook hun 

tradities verdienen een plaats in het Volkskundemuseum, want als nieuwkomers maken zij integraal 

deel uit van de Brugse samenleving. In die zin is Namaste Brugge symbolisch belangrijk, aangezien 

volkskundige musea van oudsher ontstaan zijn vanuit de behoefte om de eigen identiteit te 

benadrukken tegenover de “vreemde en moderne” invloeden. 

 

Namaste Brugge. Foto: Bieke Depoorter. 

 

Snapshot voegt een actueel element toe aan een museum waar de tijd lijkt stil te staan. De 

fotografiereeks stelt ook de erfgoedgemeenschap centraal. De snelle opeenvolging van de edities 

verhindert echter om dieper op de thema’s in te gaan en alzo de collectie en documentatie van het 

museum aan te vullen. Dat is wat het Volkskundemuseum in de toekomst terug meer willen doen: 

meer geïntegreerde projecten, die onderzoek koppelen aan documenteren, verzamelen, 

tentoonstellen en andere vormen van publieke ontsluiting. En waarbij bestaande instrumenten, zoals 

de Beeldenbank Brugge, de Verhalenbank en Kaart en Huis Brugge van de Erfgoedcel, worden 

ingezet.  

Een andere nieuwigheid in het museum is de traditiewand, een kast met vele deurtjes in de hal voor 

de museumherberg. Hierin komen wisselende collectiepresentaties over levensrituelen (geboorte, 

communie, huwelijk, overlijden…) en seizoensgebonden tradities. Daarbij aansluitend organiseert het 
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museum samen met Volkskunde West-Vlaanderen vanaf dit jaar de Zwarte Kat sessies. Viermaal per 

jaar komen experten, verzamelaars en liefhebbers spreken over bepaalde regionale tradities, oude 

ambachten of volksverhalen. Op die manier krijgt het immateriële erfgoed een vaste plaats in de 

werking van het Volkskundemuseum.   

 

Nostalgie: een zegen of een vloek? 

De structuur en het karakter van de permanente opstelling zijn weinig veranderd sinds 1973. 

Daardoor komt het Volkskundemuseum sommigen over als oubollig. Maar als we de 

bezoekersreacties in het gastenboek en op Tripadvisor lezen, blijkt dat de bezoekers van het 

Volkskundemuseum juist deze oubollige sfeer wel weten te appreciëren. Ik citeer er enkele: “I 

remember the schoolroom from my English school”; “Genoten van de nostalgie”; “Terug naar mijn 

kinderjaren”; “Cest beaucoup des belles émotions et de joie”, “Enfin un musée qui a un âme”, “Great 

museum, captures the imagination without too much reading”, “De apotheker deed me heel erg 

denken aan mijn overleden grootvader. Dank je daarvoor”, “Wat een rust!”, “Leuk, ontroerend, 

herkenbaar”, “Het ruikt hier lekker”.  

Het Volkskundemuseum is dus in de eerste plaats een aanschouwelijk museum dat de emoties 

aanspreekt en de zintuigen prikkelt. Het museum wekt bij vele bezoekers vooral een gevoel van 

nostalgie op, versterkt door de esthetiserende aanpak van de museuminterieurs. En als er nu iets is, 

waar de haren van een historicus van overeind gaan staan, dan is het wel nostalgie. Het is namelijk 

een gekleurd en vaak rooskleurig beeld van de geschiedenis.  

Frans Schouten, Nederlands pedagoog en redacteur van het tijdschrift Levend Erfgoed, ziet daar geen 

probleem in. Tijdens een verhit debat in 2010 over de toekomst van de volkscultuur zegt hij: 

“Nostalgie mag dan een roze bril zijn waarmee mensen naar het verleden kijken, het is in elk geval 

wel een geïnteresseerde bril. Het is bovendien een bril die door een ruime meerderheid van de 

potentiële klanten van erfgoedtoerisme wordt gedragen.” Nostalgici zijn overigens niet alleen te 

vinden onder het oudere, conservatieve deel van de bevolking. Ook zogenaamd progressieve denkers 

durven wel eens nostalgisch zijn. Denk maar aan de slow-beweging, die het echte vakmanschap wil 

herwaarderen als reactie tegen de standaardisering van industriële productie en smaak. Of de 

ecologisten die het evenwicht tussen mens en natuur willen herstellen. En ook de media en de 

toeristische marketing overspoelen ons met nostalgie. Retro is ‘in’ alsook het reizen naar landen, die 

nog "traditioneel" zouden zijn, onaangeroerd door de tijd en de moderniteit. 

Om het boud te stellen, nostalgie kan dienen als glijmiddel of aanknopingspunt om de belangstelling 

van de bezoekers te wekken. Maar daar mag het niet bij stoppen. Eenmaal de interesse gewekt, kan 

je de mensen dieper meetrekken in de historische context, meer uitleg geven over maatschappelijke 

evoluties en ook de minder schone kanten laten zien. Nostalgie is oké als het tegelijk aanzet tot een 

reflectie over het heden, de identiteit en het zelfbeeld van een samenleving vandaag.  
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Kruidenierswinkel in het Volkskundemuseum. 

 

Contextualiseren 

Dit alles ontbreekt vandaag nog in het Volkskundemuseum. Maar hoe breng je die historische 

context binnen, zonder juist het aanschouwelijke karakter van het museum teniet te doen? 

Verschillende bezoekersreacties gaan over de rust die de mensen in het museum ervaren. Alles in de 

interieurs is gemaakt van natuurlijke materialen. Daar dan schermen, lichtgevende tekstpanelen en 

geluidsboxen binnenbrengen, doet heel deze beleving teniet. De integratie van nieuwe media zal dus 

subtiel moeten gebeuren. Een voorbeeld die aantoont dat dit kan, is de tentoonstelling Open House: 

If Walls Could Talk van de Minnesota Historical Society in 2006. De tentoonstelling vertelt het verhaal 

van 50 families die achtereenvolgens in hetzelfde huis hebben gewoond gedurende 118 jaar. De 

ontwerpers hebben op een slimme manier foto’s, bewegende beelden en geluidsfragmenten 

ingewerkt in kasten, zetels, portretten, televisies, radio’s… in het huis, die de persoonlijke verhalen 

van de bewoners tot leven brengen. Natuurlijk is het niet mogelijk om alle objecten in het 

Volkskundemuseum manipuleerbaar te maken, maar op een gedoseerde wijze is dit zeker mogelijk: 

digitale fotoalbums om in te bladeren, een scherm verwerkt in een oude fotokader of televisie, een 

oude telefoon als geluidsdrager… Ook een audioguide met goed vertelde, persoonlijke verhalen, 

gebaseerd op mondelinge geschiedenis, kan een manier zijn om meer context bij de vaste opstelling 

te geven.  
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Eigentijds verzamelen 

Voormalig conservator Willy Dezutter schreef in 1992 in het tijdschrift Vlaanderen (jaargang 41): 

“Waar is in onze volkskundemusea de eerste plastic slakom te zien? We staan op de drempel van de 

21ste eeuw maar over de periode 1950-1990 werd omzeggens niets of zeer weinig verzameld. Hoe 

zullen we deze periode museaal gestalte geven?”  24 jaar later heeft het Brugse Volkskundemuseum 

nog steeds geen verzamelbeleid voor de meer recente decennia.  Intussen lopen er alsmaar minder 

mensen rond die herinneringen hebben aan de tijd die in het museum wordt geëvoceerd.  Een keuze 

dringt zich op. Houden we het bij een museum dat de cultuur van het dagelijks leven toont tot 

omstreeks 1950? Of trekken we de tijdslijn door?  

Er zijn veel argumenten te bedenken om te kiezen voor de eerste optie. De jaren 1950 zijn op velerlei 

vlakken een scharnierperiode. De invoering van de verplichte sociale zekerheid en de economische 

groei zorgen voor de opkomst van de welvaartsmaatschappij en de verdere democratisering van de 

Belgische samenleving. De kloof tussen arm en rijk, volk en elite wordt kleiner. De nog resterende 

(ambachtelijke) huisnijverheid en de kruidenierswinkels moeten de duimen leggen voor 

mechanisatie, specialisatie en schaalvergroting. In 1957 opent Delhaize als eerste supermarkt in ons 

land een filiaal. In de interieurs van het Volkskundemuseum tref je geen kunststoffen aan. Pas in de 

jaren 1950 komt de massaproductie ervan op gang. Tegelijk doet de technologie zijn intrede in het 

dagelijks leven: de televisie, koelkast, wasmachine, platendraaier, draagbare (transistor)radio, 

fototoestellen... Veel van deze toestellen zijn al ontwikkeld vóór W.O. II maar kennen pas algemene 

verspreiding vanaf de jaren 1950. Terwijl de auto steeds meer het straatbeeld vult, lopen de kerken 

na 1958 stilletjes aan leeg.  Ook heel wat aspecten van volksdevotie gaan verloren.  

In die zin is het Volkskundemuseum, zoals het vandaag is, een getuigenis van  hoe ingrijpend het 

dagelijkse leven in enkele generaties tijd is veranderd. Maar zal dit ook nog steeds opgaan in 2050? 

De sterkte van het museum is de herkenbaarheid of het feit dat veel mensen nog herinneringen 

hebben aan de spullen die worden getoond, al is het maar van horen zeggen van oma of opa. Maar 

die herinneringen zullen onvermijdelijk wegebben. En daarmee ook de emotionele verbondenheid, 

die – zoals we kunnen afleiden uit de bezoekersreacties – de sterkte is van het Volkskundemuseum.  

 

Volksspelen in het Volkskundemuseum. 
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Obstakels of toch niet?  

Daarom wil ik hier opnieuw – zoals Willy Dezutter 24 jaar geleden – een pleidooi houden om te 

starten met eigentijds verzamelen of althans de discussie over het nut ervan met mijn collega’s, de 

directie en het publiek van het museum te openen. Een veelgehoord argument is dat recente spullen 

niet thuishoren in een historisch museum, en al zeker niet alledaagse, in massa geproduceerde 

consumptiegoederen. De volkskundigen van de vorige eeuw kampten met dezelfde vooroordelen. 

Ook zij verzamelden alledaagse gebruiksvoorwerpen, omdat zij beseften dat die ooit zouden 

verdwijnen. Objecten in een volkskundig of cultuurhistorisch museum ontlenen hun waarde 

overigens niet aan hun intrinsieke, esthetische of financiële waarde, maar aan hun potentieel om 

bepaalde aspecten van een tijdsgeest of een maatschappelijke evolutie te illustreren. Niets nieuws 

onder de zon, dus.  

Een klassiek verzamelcriteria van stadshistorische of streekmusea is dat de objecten lokaal of 

regionaal geproduceerd moeten zijn of tenminste uit een lokale of regionale context komen. Zo zijn 

alle reconstructies van ambachtelijke ateliers in het Volkskundemuseum samengesteld uit objecten, 

die afkomstig zijn van voormalige Brugse werkplaatsen. Neemt niet weg dat een atelier van een 

schoenmaker of een kuiper in Brugge er wellicht hetzelfde uitzag als die van een ambtgenoot in 

pakweg Leuven of Turnhout. Dezelfde werkwijze kan worden gevolgd voor meer recente objecten. 

De jongerencultuur of een huiskamer in Brugge zal niet veel hebben verschild van die in een andere 

provinciale stad. Dit wil echter niet zeggen dat er geen lokale relicten daarvan bewaard hoeven te 

worden. Typerend voor de jongerencultuur uit de jaren 1970 is bijvoorbeeld het jeugdcentrum 

Cactus, dat in 1972 is opgericht en waaruit de volkshogeschool en het Cactusfestival in Brugge zijn 

gegroeid. Dergelijke couleur locale is belangrijk voor de bezoekers en het erfgoednetwerk van de 

eigen stad en regio. Een meer lokale inslag kan ook bekomen worden door de keuze van de thema’s 

(bv. toerismebeleving in Brugge en de relatie tussen bezoekers en bewoners) of door de keuze van 

de gemeenschap die in kaart wordt gebracht. 

Een lastiger argument is dat de museumreserves al boordevol zijn. In een enquête van de UK Social 

History Curators Group in 2012 naar de stand van zaken op vlak van contemporary collecting bleek dit 

een van de meest genoemde obstakels om aan eigentijds verzamelen te beginnen. Tijdsgebrek, 

personeelstekort en beperkte financiële middelen voor aankopen vullen het rijtje aan. Dit geldt 

echter niet alleen voor eigentijds verzamelen. Elk museum moet noodgedwongen beperkingen 

opleggen aan haar verzamelbeleid, als het nu gaat over kunstwerken, historische of eigentijdse 

objecten. Meer nog, het is omdat veel musea in het verleden te weinig doordacht en selectief 

hebben verzameld, dat de depots vol zijn. Zeker voor volkskundige musea geldt dat de passieve 

aanvaarding van schenkingen de reserves voor een groot deel hebben gevuld. Veel objecten 

belandden zelfs in het depot nadat ze gewoonweg aan de kassa van het museum zijn afgezet. Deze 

praktijk is de laatste jaren gelukkig een halt toegeroepen. Maar je kan je de vraag stellen of voor deze 

objecten ook de morele verplichting geldt om hen ten eeuwigen dage te bewaren in het museum. Of 

anders gezegd, is het wel verantwoord om de schaarse middelen te besteden aan de opslag en de 

zorg voor objecten, die de depots wellicht nooit zullen verlaten of die elders in een betere conditie of 

samenhang worden bewaard? Afstoting blijft uiteraard een instrument dat uiterst behoedzaam moet 

worden toegepast. Maar het mag ook geen taboe zijn. Zeker als dit een hinderpaal is om in de 

toekomst wel een doordacht en selectief verzamelbeleid te voeren.  
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Interieur woonkamer in het Volkskundemuseum. 

 

Sommige respondenten van de enquête, die de UK Social History Curators Group uitvoerde, wezen 

op de vergankelijke aard van veel eigentijdse materialen. Maar ook dat heeft musea er niet van 

weerhouden om in het verleden objecten te verzamelen die eigen moeilijk te bewaren zijn, zoals 

textiel, papier en organische materialen. Het is net de expertise en taak van musea om hiervoor 

oplossingen te zoeken.  

 

Zeggingskracht van het object 

De depot- en conserveringsproblematiek blijven natuurlijk een realiteit. Daarom beperken veel 

musea die eigentijds verzamelen, zich vooral tot foto’s, video en audio. Het Huis van Alijn is een 

bekend voorbeeld en investeert al jaren in de uitbouw van een bewegend beeldarchief, digitaal 

fotoarchief en geluidsarchief over het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de tweede helft van de 

20ste eeuw. Daarnaast heeft het Gentse museum een aantal zalen ingericht voor de jaren 1950, ’60 

en ’70 met voorwerpen, die in vele Vlaamse huiskamers van die tijd terug te vinden waren. Het 

fysieke object blijft een bijzondere aantrekkingskracht en zeggingskracht hebben.  

Als voorbereiding van een nieuwe kamer over de jaren 1980, experimenteert het Huis van Alijn met 

een nieuwe methode: crowdsourcing via sociale media en een online platform. Op die manier tracht 

het Gentse museum voorwerpen, fenomenen en evoluties te traceren die voor veel mensen een 

emotionele en identiteitsvormende betekenis hebben. Museumparticipatie-goeroe Nina Simons 

spreekt over social objects. Dat zijn voorwerpen die een emotionele weerklank hebben en bij de 
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toeschouwers een gesprek kunnen teweegbrengen. Social objects kan een richtinggevend concept 

zijn voor het Volkskundemuseum bij het definiëren van selectiecriteria voor het verzamelen van 

eigentijdse objecten.  

Samenwerking 

Eigentijds verzamelen doe je ook niet alleen. Het meest bekende voorbeeld is SAMDOK, het 

samenwerkingsverband van Zweedse cultuurhistorische musea, opgericht in 1977. Het devies van 

SAMDOK is: “Als je de wereld van vandaag wil documenteren, moet je het nu doen”. De werkwijze is 

het best te omschrijven als etnografisch veldwerk en verschilt eigenlijk niet zoveel van de werkwijze 

van de volkskundigen van vorige eeuw. Er worden niet alleen objecten verzameld, maar ook heel de 

context wordt gedocumenteerd aan de hand van onderzoek, interviews en fotografie. Op vlak van 

verzameldomeinen maakten de Zweedse musea onderlinge afspraken. SAMDOK hield op te bestaan 

in 2011. Vooral de strikte protocollen en methodiek en de top-down benadering werden door veel 

deelnemende conservators als te beperkend ervaren om  eigen accenten te leggen of zelf originele 

invalshoeken te kiezen.  

Ook in Vlaanderen zijn in het verleden al initiatieven genomen om te komen tot meer samenwerking 

op vlak van eigentijds verzamelen. In 1985 wijdde de Vlaamse Museumvereniging en de Koninklijke 

Commissie voor Volkskunde een colloquium aan deze thematiek. En in 2004 vond in Bokrijk een 

masterclass over eigentijds verzamelen plaats. Het Volkskundemuseum Brugge was telkens bij deze 

initiatieven betrokken, maar heeft in de praktijk nog weinig gerealiseerd op dit vlak, in tegenstelling 

tot andere musea. Het is tijd om terug aan te haken bij het overleg rond eigentijds verzamelen en 

gesprekken aan te knopen met andere musea die op dit vlak actief zijn. Ook lokale heemkundige 

organisaties kunnen hierin partners zijn. Zo heeft de heemkundige kring Maurits Van Coppenolle 

doorheen de jaren een uitgebreid digitaal foto- en geluidsarchief opgebouwd. Bovendien heeft deze 

vereniging verzameld wat de meeste mensen meteen weggooien, al dan niet gevuld met 

aardappelschillen: reclamebrochures. Oude en recente reclamefolders geven een goed beeld van de 

wisselende modes en smaken die de consumptiemaatschappij kenmerken. Ook Willy Dezutter is 

gestart met het bijhouden van reclamebrochures. Alleen ontbreekt het nog aan een doordachte 

methode (welke wel en welke niet bijhouden en op welke frequentie).   

Kinderen van toen 

Hoewel er geen directe plannen zijn om de inrichting van het Volkskundemuseum drastisch te 

veranderen, hoeven eigentijdse objecten - eenmaal verworven – niet gedoemd te zijn tot een 

langdurig verblijf in de depots. Ze zijn ook op korte termijn inzetbaar in exposities en andere 

publieksactiviteiten, die de link leggen tussen het verleden en het heden.  

Dat willen we doen met het project Kinderen van toen, senioren van nu. Dit is een bestaand project 

van de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met acht gemeenten in Midden-West-

Vlaanderen. Projectcoördinator Frieda De Koninck verzamelde foto’s over kind zijn in de jaren 1930-

1960 en bracht verschillende generaties samen om de verhalen van de oudere generaties door te 

geven aan de jongeren. Verschillende thema’s uit het dagelijkse leven komen aan bod bij dit project: 

familie en opvoeding, eten en drinken, kleren en schoenen, wonen, werken, school, media, vervoer, 

enz.  
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Interactieve tentoonstelling Kinderen van toen, senioren van nu. Foto: Provincie West-Vlaanderen. 
 

Het project resulteerde in een reizende interactieve expo en een documentaire. In september van dit 

jaar strijkt de expo neer in het Volkskundemuseum, en blijft daar voor minstens twee jaar. Bedoeling 

is om ook objecten, foto’s en getuigenissen te verzamelen over de kindertijd van Bruggelingen. 

Kinderen van toen biedt een kans om de bestaande objecten en gereconstrueerde interieurs in het 

Volkskundemuseum in een Brugse context te plaatsen en te experimenteren met een interactieve 

benadering. Tegelijk kan het een start betekenen voor het eigentijds verzamelen, en dit over een 

onderwerp waar de meeste mensen levendige herinneringen aan overhouden: hun kindertijd. 

En zo knopen we terug aan bij het streven van de volkskundigen van het eerste uur: getuigenissen en 

relicten verzamelen en documenteren over het dagelijks leven, vooraleer ze helemaal verdwenen 

zijn.  
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Sinds 2014 is het driemaandelijks tijdschrift “Mengelmaren” vervangen door een digitale 
nieuwsbrief die op geregelde tijdstippen verspreid wordt. Zo kunnen we de leden sneller op 
de hoogte houden van de geplande activiteiten. Er is geen lidgeld verschuldigd. Inschrijven 
kan steeds via volkskunde.westvlaanderen@gmail.com. Indien kennissen of familieleden 
geïnteresseerd zijn, mogen zij zich eveneens steeds inschrijven. Indien u zich op een bepaald 
moment toch wenst uit te schrijven, dan volstaat een berichtje via hetzelfde e-mailadres. 
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