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Samenvatting
Dit rapport is een dynamische landschapstekening van de cultureel erfgoedcollecties in het
Meetjesland. Het functioneert als een richtinggevend kader ter onderbouwing van de
projecten en dienstverlening van de erfgoedcel. Deze landschapstekening geeft een beter
zicht op de noden, ambities en toekomstplannen van erfgoedverenigingen, andere
collectiehouders en dragers van immaterieel erfgoed.
Op basis van een online bevraging en gesprekken met beheerders van erfgoedcollecties en
van religieus erfgoed in kerken zijn hun noden in kaart gebracht en ontwikkelingslijnen
uitgezet. Aan de hand van een onderzoek naar de erfgoedthema’s die kenmerkend zijn voor
de regio en in overleg met de erfgoedcel is muziekerfgoed aan de landschapstekening
toegevoegd.
Met de methodieken die in dit onderzoek gehanteerd zijn, kunnen de erfgoedcel en de
partners in de regio de landschapstekening steeds aanvullen en daarmee de erfgoedthema’s
in de streek verder uitdiepen, ook wat betreft immaterieel cultureel erfgoed. Op
middellange termijn kan met de resultaten van elke stap een goed gedocumenteerd
overzicht gemaakt worden van de collecties, de regionale erfgoedthema’s en de wensen en
noden van collectiebeheerders. Die kunnen dan samenkomen in een regionaal collectieplan.
Een eerste versie daarvan is op basis van dit onderzoek nu al gemaakt.
Een belangrijke vraag van de erfgoedcel was expertise van de erfgoedvrijwilligers in kaart te
brengen, zodat deze ingezet kan worden voor onderlinge deling van kennis en ervaring.
Hiertoe is vooral ingezet op het overdragen van een methodiek aan de medewerkers van de
erfgoedcel, waarmee zij expertise kunnen laten benoemen en inzetten in onderlinge
uitwisseling.
Noden en wensen
Erfgoedcollecties
− Beschikbaar stellen van collectieregistratiesoftware.
− Ondersteuning bij digitalisering en duurzaam beheer van digitaal erfgoed.
− Depotruimte en eigen werkruimtes.
− Nieuwe vrijwilligers.
Religieus erfgoed
− Meer mensen betrekken bij het religieuze erfgoed.
− Onderlinge uitwisseling van ervaringen.
Muziekerfgoed
Een overzicht maken van het muziekerfgoed in het Meetjesland.
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Ontwikkelingslijnen
Erfgoedcollecties
− Naar een regionaal digitaal museum: erfgoedbeheerders tonen hun 20 mooiste
voorwerpen op Erfgoedbank Meetjesland.
− Naar een culturele biografie van het Meetjesland: verdieping van de regiothema’s en
het regionale collectieplan.
− Kennisborging over de collecties.
Religieus erfgoed
− Een transitieplan voor collecties van her- en neven te bestemmen kerken.
− Samenwerken aan acties om meer mensen bij het religieuze erfgoed te betrekken.
Muziekerfgoed
− Een project over de betekening van muziek voor jongeren vroeger en nu.
− Tijdlijn van het muzikale verleden van het meetjesland.
− Delen van muzikale verhalen.
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Inleiding
In 2020 gaf Erfgoedcel Meetjesland de opdracht om de bestaande meta-inventaris van
collecties cultureel erfgoed uit 2007 – 2008 te actualiseren en aan te vullen, zodat deze kan
evolueren van een gegevensdocument naar een landschapstekening die functioneert als een
richtinggevend kader ter onderbouwing van de projecten en dienstverlening van de
erfgoedcel. Deze landschapstekening geeft een beter zicht op de noden, ambities en
toekomstplannen van erfgoedverenigingen, andere collectiehouders en dragers van
immaterieel erfgoed.
De landschapstekening bevat daarom feitelijke gegevens over het cultureel erfgoed in de
streek, de mensen die ermee bezig zijn, de manier waarop zij met dat erfgoed omgaan en
het publiek maken. Tegelijkertijd bevat de landschapstekening rode draden en
toekomstperspectieven, die op basis van participatie van de erfgoedgemeenschappen zijn
benoemd. De landschapstekening is een dynamisch instrument, omdat enerzijds de feitelijke
gegevens steeds kunnen worden geactualiseerd en anderzijds omdat het een blijvende
dialoog op gang brengt over de plaats en de rol van cultureel erfgoed in de regio. De
dynamiek zit ook in het samen met de erfgoedgemeenschappen steeds verder exploreren
van nieuwe erfgoedthema’s die leven in de streek. Deze landschapstekening is namelijk een
momentopname. Uit het onderzoek is al gebleken dat er nog heel wat erfgoedthema’s en
daarmee verbonden gemeenschappen voor het voetlicht gehaald kunnen worden. Met de
methodieken die in dit onderzoek gehanteerd zijn, kunnen de erfgoedcel en de partners in
de regio de landschapstekening steeds aanvullen en daarmee de erfgoedthema’s in de
streek verder uitdiepen.
Op middellange termijn kan met de resultaten van elke stap een goed gedocumenteerd
overzicht gemaakt worden van de collecties, de regionale erfgoedthema’s en de wensen en
noden van collectiebeheerders. Die kunnen dan samenkomen in een regionaal collectieplan.
Daarin staan, met inachtneming van de autonomie van alle collectiebeheerders,
gezamenlijke doelstellingen over behoud, beheer en waardering en afspraken over
verzamel- en acquisitiebeleid, collectiemobiliteit en herbestemming. Dat is een grote
ambitie, die juist door de intensieve samenwerking met de erfgoedgemeenschappen en de
collectiebeheerders bereikt kan worden. Er is namelijk al hard gewerkt aan een draagvlak
hiervoor en het plan is vooral de synthese van alle stappen die gezet zijn.
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Aanpak van het onderzoek
Update van de bestaande meta-inventaris
Voor het onderzoek van start ging is er met de erfgoedcel nagedacht over de relevantie van
een totale update van de gegevens. De achtergrond van deze denkoefening was tweeërlei.
Ten eerste was er de bezorgdheid dat het erg arbeidsintensief is deze gegevens te
verzamelen, zowel voor de onderzoekers als voor de collectiebeheerders, en dat deze
gegevens snel verouderen. Gedetailleerd werken zou betekenen dat de inventaris
regelmatig geactualiseerd zou moeten worden om bruikbaar te blijven. Dat leidde tot de
tweede vraag: waarvoor dient de inventaris? De erfgoedcel wilde er vooral een
werkinstrument van maken, op basis waarvan prioriteiten bepaald kunnen worden in het
ondersteunen van collectiebeheerders en het publiek maken van collecties. Daarvoor is
eerder een globaal overzicht nodig. Detailkennis zit bij de beheerders zelf, die wel
gestimuleerd worden die kennis vast te leggen in eigen inventarissen. Er is daarom besloten
de update te maken aan de hand van een vrij globale online bevraging, gevolgd door
gesprekken met de collectiebeheerders.
Het begin van het onderzoek heeft grote vertraging opgelopen door de coronacrisis. Het
bleek voor de erfgoedcel moeilijk om de vrijwilligers alleen online te bereiken. Zodra er weer
persoonlijk contact mogelijk was bleek hoe broodnodig dit is om een dergelijk onderzoek te
laten slagen en hoeveel vrijwilligers door de lockdown en het gebrek aan persoonlijk contact
moedeloos geworden waren.
De bevraging omvatte twee clusters: de bestaande erfgoedorganisaties die collecties
beheren en de beheerders van religieus erfgoed. De eerste groep is de groep waar de
erfgoedcel al jaren mee samenwerkt. De tweede groep is in het vizier van de erfgoedcel
gekomen door een uitgebreid inventarisatieproject van alle parochiekerken in het
Meetjesland. Die inventarissen vormden de basis voor dat onderdeel van het onderzoek.
Vervolgens is er, aan de hand van een onderzoek naar de erfgoedthema’s die kenmerkend
zijn voor de regio, overlegd met de erfgoedcel welk thema, dat nog niet in de werking van de
erfgoedcel is opgenomen, onderzocht zou worden als onderdeel van de landschapstekening.
Het was namelijk meteen duidelijk dat alle thema’s uitdiepen niet mogelijk was in het kader
van dit onderzoek en dat de erfgoedcel ook het uitwerken van al die thema’s tegelijk niet
aankan. Een onderzoek creëert ook verwachtingen, die dan niet op korte termijn ingelost
kunnen worden. Er is uiteindelijk gekozen voor muziekerfgoed. Er is in de streek een
levendige muziekscène met een lange voorgeschiedenis. Dat erfgoed in kaart brengen en
publiek maken brengt nieuwe erfgoedgemeenschappen voor het voetlicht. Met dit thema is
de connectie met de overige werking van COMEET goed te maken, wat gunstig is voor het
ontwikkelen van cross-overs en samenwerkingsactiviteiten.
Immaterieel cultureel erfgoed
In alle gesprekken is ook het immaterieel cultureel erfgoed ter sprake gekomen, omdat het
vaak verbonden is met erfgoedthema’s en collecties. Er is geen uitputtend onderzoek naar al
het immaterieel erfgoed in de streek gedaan, ook dat is werk van jaren. Met de aanzetten
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die hier gegeven zijn, kan de erfgoedcel in volgende stappen de landschapstekening verder
aanvullen met immaterieel erfgoed.
Wat met muziekerfgoed is gedaan, kan telkens voor nieuwe thema’s herhaald worden. Zo
wordt de landschapstekening telkens aangevuld, groeit de scope van de erfgoedcel en
geraken meer mensen betrokken bij het erfgoed in de streek.
Expertise in kaart brengen
Een belangrijke vraag van de erfgoedcel was ook expertise van de erfgoedvrijwilligers in
kaart te brengen, zodat deze ingezet kan worden voor onderlinge deling van kennis en
ervaring. Expertise is moeilijk te vatten in een inventaris, omdat vrijwilligers komen en gaan
en kennis en vaardigheden voortdurend in ontwikkeling zijn. De bestaande expertise is wel
onderwerp van gesprek geweest met de collectiebeheerders. Daarnaast is vooral ingezet op
het overdragen van een methodiek aan de medewerkers van de erfgoedcel, waarmee zij
expertise kunnen laten benoemen en inzetten in onderlinge uitwisseling.
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Regiothema’s
De culturele biografie van het Meetjesland
De landschapstekening geeft weer wie er met welk erfgoed bezig is, welke plaats dat erfgoed
inneemt in de Meetjeslandse samenleving en hoe het verder ontwikkeld kan worden.
Collecties roerend erfgoed – objecten, tekstuele en beelddocumenten – en immaterieel
erfgoed zijn ontstaan in een regio met bepaalde kenmerken en gemaakt en/of gebruikt door
mensen in het kader van allerlei activiteiten. Wat mensen deden, wat ze belangrijk of leuk
vonden, hoe ze ergens betekenis aan gaven is nu nog deels bewaard gebleven of
overgeleverd. Die elementen komen terug in de culturele biografie van een regio.
De culturele biografie verhaalt hoe mensen in de streek in de loop der tijd vorm en zin aan
hun leven en de omringende wereld hebben gegeven. Het landschap, de bebouwde
omgeving, voorwerpen, immaterieel erfgoed en verhalen vormen de culturele biografie,
waar we dagelijks laagjes aan toevoegen en telkens opnieuw betekenis aan geven.
Een eerste aanzet voor die culturele biografie is een korte schets van de historische context
van de aanwezige collecties en het immateriële erfgoed. Verhalen zijn geen onderdeel van
dit onderzoek, maar kunnen er later wel aan toegevoegd worden. Vanuit de context kan ook
aangegeven worden waar er nieuw of nog niet ontdekt erfgoed is, dat de culturele biografie
rijker maakt.
Deze context plaatst de afzonderlijke collecties en het immateriële erfgoed in een breder
kader en maakt verbindingen mogelijk. Dat kan helpen om collecties te waarderen: waarom
zijn ze belangrijk, wat vertellen ze over de streek en zijn bewoners, vroeger en nu?
Onderstaande schets is zeer beknopt en levert enkel kapstokken om de culturele biografie
mee vorm te geven. In de loop van de tijd kan, onder andere met informatie uit en over de
collecties, de culturele biografie verder vorm krijgen.
Ligging en landschap
Grensregio
De gemeenten die Erfgoedcel Meetjesland ondersteunt (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem,
Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins en Zelzate) liggen in het noordwesten van de provincie
Oost-Vlaanderen. Het gebied grenst in het noorden aan Zeeuws-Vlaanderen in Nederland en
in het westen aan de provincie West-Vlaanderen. In het zuiden vormen de leembodems de
overgang naar de Leiestreek en de Vlaamse Ardennen. In het oosten vormt de Gentse
agglomeratie en het kanaal naar Terneuzen de grens1.
De landsgrens tussen België en Nederland heeft in de 19e en 20e eeuw invloed gehad op de
streek. Het werd lucratief om goederen te smokkelen in plaats van er invoerbelasting over te
betalen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de grens letterlijk een blokkade door de
‘Draad’, de draadversperring die onder hoogspanning stond, die moest voorkomen dat

1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meetjesland
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Belgen naar het neutrale Nederland overstaken, smokkelden of spioneerden2. Er lag ook een
reeks Duitse bunkers langs de grens, de Hollandstellung.
Plattelandsregio in de nabijheid van steden
Nog steeds heeft het Meetjesland het karakter van een plattelandsregio, met relatief veel
landbouw. De nabijheid van Gent en het iets verder gelegen Brugge hebben sinds de
middeleeuwen invloed gehad op het gebied: landbouwers produceerden voedsel en textiel
dat ook in de steden werd verkocht, de verbindingen over water tussen de steden en van de
steden naar de zee liepen door het gebied. Tegenwoordig is het Meetjesland een
pendelregio, met pendelaars naar Gent en het eigen centrum Eeklo, waar mensen uit de
streek werken.
Waterrijk
Het Meetjesland is een waterrijke streek, wat al blijkt uit het feit dat het noorden van de
streek het polder- en krekengebied is.3 Het is ontstaan onder invloed van
verschillende opeenvolgende overstromingen vanaf de middeleeuwen. Die drongen diep
landinwaarts door de bestaande zeewering en hebben een laag klei gelegd op de
zandige bodems. Aan deze overstromingen kwam pas vanaf de 13e eeuw geleidelijk een
einde, dankzij systematische inpoldering.
Het uitzicht van het Meetjesland wordt ook sterk bepaald door kanalen. Het Kanaal GentBrugge zorgt al sinds de middeleeuwen voor een verbinding tussen Gent en Brugge.
Het Schipdonkkanaal werd gegraven om overtollig Leiewater naar de Noordzee te leiden.
De Lieve is het oudste kanaal van Vlaanderen. Het werd reeds in de 13e eeuw gegraven om
Gent met de zee te verbinden. Het kanaaltje werd gebruikt door platbodems die getrokken
werden door dieren of mensen vanop de trekweg of het jaagpad. Toen het Zwin begon te
verzanden, verloor de Lieve haar functie. De Sassevaart was de voorloper van het
huidige kanaal Gent-Terneuzen en had dezelfde functie als de Lieve.
Het water speelde ook een strategische rol. Het kanaal Brugge-Gent en de Sassevaart
werden in de 17e eeuw uitgerust met een reeks versterkingen om oude en nieuwe vijanden
te weren. De regio was toen al sinds de middeleeuwen herhaaldelijk het toneel van oorlogen
geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verschillende polders door de bezetter
moedwillig onder water gezet.
Economie
Landbouw op de zandgrond
Een groot deel van wat het Meetjesland wordt genoemd, behoort tot de Vlaamse
Zandstreek. Vanaf de 11e eeuw kwam de ontginning van gronden hier op gang. Daarvoor

2

IOED MEETJESLAND Onroerenderfgoedbeleidsplan 2018-2020
Regionaal Landschap Meetjesland, https://www.rlm.be/streek/streekpartners/6930.
http://mijnplatteland.com/meetjesland/ml_more/nl/;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meetjeslands_krekengebied
3
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was het gebied een aaneengesloten bos. Pas in de 13e eeuw werd er systematisch grond
ontgonnen, doordat de bevolking groeide en de gravinnen van Vlaanderen gronden voor
ontginning verkochten. Grote systematische ontginningen om landbouwgronden te creëren
gebeurden op initiatief van patriciërs, hospitalen, kloosterorden en grote hoeves. In het
noordelijke deel kwamen ontginningen pas veel later op gang.
Rond en ten noorden van Eeklo werd van de 12e tot de 14e eeuw turf ontgonnen.
Door de begrazing van het oorspronkelijke bosgebied degradeerden sommige gronden tot
‘wastines’, veldgebieden of woeste gronden. Hierop graasden onder andere schapen, die
weer wol leverden voor de plattelandsnijverheid4.
De ontginningsbeweging ging door in de vroegmoderne periode. Tegen het eind van de 18 e
eeuw was nagenoeg de hele regio in cultuur genomen. De kaart van de Ferraris toont het
Meetjesland als een agrarisch landschap met boerderijen, landelijke wegen, akkers,
boomgaarden en talrijke waterlopen. Nabij rivieren en beken bevonden zich moerasgronden
en hooilanden. Op de slechtste gronden waren er bossen en overgebleven marginale
stukken land. Ook deze werden in de volgende decennia geleidelijk in cultuur gebracht.
Het Meetjesland werd dus steeds meer een landbouwgebied. Dat karakter behoudt het tot
op heden, omdat (nu grootschalige) landbouw nog steeds het landschap zeer bepaalt.
Nijverheid en industrie
Hoewel landbouw de streek domineerde, leefden de boeren vanaf de 16e eeuw deels van
huisambachten, vooral van weverij. Deze proto-industrie zorgde voor meer welvaart. In
verschillende gemeenten leefde het merendeel van de gezinnen aan het einde van de 18 e
eeuw van de linnenweverij van vlas, dat in de streek geteeld werd. De nabijheid van de
Durme en het Lievekanaal dat Gent en Damme met elkaar verbond, werkte het succes van
de nijverheid en handel in de hand.
In de 19e eeuw werd de regio hard getroffen door de crisis in de linnennijverheid, mede als
gevolg van de invoer van katoen en mechanisatie in de weefnijverheid. Toch kwam de
economische expansie in de regio weer op gang door de verbeterde infrastructuur, vooral
spoorlijnen. Vanaf eind 19e eeuw breidde de textielindustrie zich uit: katoen, linnen en wol,
vooral in Eeklo. Dat kwam onder andere door de aanhoudende arbeidersprotesten in Gent
en de hogere lonen daar, waardoor ondernemers vestigingen openden op het omringende
platteland5. De plattelandsnijverheid is blijven voortbestaan in enkele ambachten, die ook
nu nog beoefend worden.
Pas na 1945 evolueerde de regio echt naar een gebied met industrie, met behoud van het
landelijke karakter. De ligging tussen grote steden bevorderde pendelarbeid.

4

Antoon Verhoeve en Cyriel Verbruggen, Het Meetjesland. Bodem en landschap in historisch perspectief,
Belgisch Tijdschrift voor Geografie 3/2006, p. 206-218
5
Nele Bracke, Bronnen voor de industriële geschiedenis: gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent 2000
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Samenleving
Religie, zorg en onderwijs
Eeuwenlang waren religie en samenleving nauw verbonden. De kerk speelde een grote
economische rol als grondbezitter en vervulde naast strikt religieuze taken maatschappelijke
diensten als ziekenzorg en zeker vanaf de 19e eeuw onderwijs. Het dagelijks leven was ook
sterk religieus gekleurd.
In de periode van de ontginningen zijn de eerste parochies ontstaan en werden er
parochiekerken gebouwd. Van deze eerste kerken zijn er nauwelijks over. Door oorlogen zijn
er veel vernield. De regio was eeuwenlang het toneel van oorlogsgeweld, onder andere in de
80-jarige oorlog. Er werden in de 19e eeuw als gevolg van bevolkingsgroei nieuwe parochies
opgericht met bijbehorende kerken.
Met religie is veel immaterieel erfgoed verbonden, zoals processies en tal van rituelen.
Van de oorspronkelijke kloosters is weinig over. Ook zij leden onder oorlogsgeweld, maar de
genadeklap werd toegebracht door de confiscatie van kerkelijke goederen tijdens de Franse
Revolutie. De katholieke kerk herstelde zich in de 19e eeuw. Oude kloosterordes werden
opnieuw opgericht en er ontstonden nieuwe, die zich vaak toelegden op onderwijs en zorg.
Er zijn in de streek relatief veel (voormalige) kloosters met een school of kloosters met een
weeshuis of een hospice voor ouderen. Kloosters hielden zich ook bezig met zorg voor
geesteszieken. Er zijn relatief veel psychiatrische ziekenhuizen in de regio, waarvan er twee
zijn opgericht door kloosterordes en twee door een arts.
In de 19e eeuw ging ook de staat onderwijs verzorgen. Vanaf 1879 moest er in elke
gemeente een openbare school zijn en mochten gemeenten niet meer, zoals voorheen,
katholieke scholen subsidiëren. Hierop brak de schoolstrijd los, waarin de kerk katholieke
ouders verbood hun kinderen naar het openbaar onderwijs te sturen. Het gevolg was een
groot overwicht voor het katholieke onderwijs, dat vandaag - in flink gewijzigde
maatschappelijke en politieke omstandigheden - nog steeds bestaat.
Cultuur, vrije tijd en dagelijks leven
Cultuur, vrije tijd en dagelijks leven zijn niet los te zien van de eigenheid van de streek, van
de economie en de brede ontwikkelingen in de samenleving. Het zijn domeinen die veel
erfgoed hebben opgeleverd, zoals kunstwerken, immaterieel erfgoed als feesten, dat vaak
verbonden is met het dagelijks leven, erfgoed van het verenigingsleven en objecten die
getuigen van het dagelijks leven in vroegere tijden.
Cultuur in de zin van kunst was lange tijd verbonden met de kerk, waar kunstwerken in
dienst stonden van de religieuze beleving. Andere kunstwerken waren in bezit van rijke
privépersonen, die in de streek vaak een buitenverblijf hadden. De cultuur van alledag
vinden we terug in het immateriële erfgoed, bijvoorbeeld in liederen en verhalen, en in
gebruiksvoorwerpen.
Het dagelijks leven was voor de 19e eeuw dat van plattelandsbewoners, die leefden van de
landbouw en huisnijverheid, op het ritme van de seizoenen en de kerkelijke kalender. Ze
waren in deze streek vaak het slachtoffer van oorlogen, overstromingen en andere
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rampspoed. Vanaf de 19e eeuw zien we grote maatschappelijke ontwikkelingen, die nog
steeds doorwerken en waar wel veel van bewaard is gebleven, onder andere in de
gemeentearchieven.
In de 19e eeuw industrialiseerde de streek en de samenleving in het algemeen verzuilde.
Zowel politiek als maatschappelijk, en ook cultureel, kwam er organisatie naar ideologie. Die
werkte door in het onderwijs, vakbonden en de vrije tijd, waar een levendig verzuild
verenigingsleven ontstond. Er kwamen sport-, muziek-, jeugd- en sociaal-culturele
verenigingen, waar mensen hun vrije tijd doorbrachten, maar die mensen ook vormden en
binnen de zuil hielden. Die verzuilde structuren zijn nu verwaterd, maar de verenigingen
bestaan nog steeds, zij het dat vrijetijdsbesteding buiten verenigingsverband steeds meer
gebeurt. Sommige vrijetijdsactiviteiten in verenigingsverband zijn dan weer immaterieel
erfgoed geworden, zoals de fanfarecultuur. De streek was geen eiland: er kwam cultuur van
buiten in de vorm van cinema’s, later bibliotheken en cultuurcentra. In de jaren 1970
ontstond een populaire muziekscene, met eigen bands en zalen.
Veel immaterieel erfgoed is verbonden met vrijetijdsbesteding (kermissen, krulbol, reuzen).
De mensen in het Meetjesland nu
De culturele biografie van de streek wordt gemaakt door de mensen die er nu wonen. Zij
voegen eigen erfgoed toe en bekijken met hun ogen het erfgoed dat er al is. Wie zijn die
mensen, wat vinden zij belangrijk en wat is er nog onontgonnen?
In grote lijnen kan het volgende gezegd worden van de bewoners van het Meetjesland. De
streek is relatief dun bevolkt. Er zijn over het algemeen iets meer 65-plussers en iets minder
min-18-jarigen in de regio in gemiddeld in Vlaanderen. Er zijn relatief weinig mensen met
een migratieachtergrond, uitgezonderd in Eeklo en Zelzate. Daar ligt het percentage mensen
met een migratieachtergrond juist hoger dan in de rest van Vlaanderen. Het gaat veelal om
mensen met een Nederlandse achtergrond, maar ook migranten uit andere buurlanden,
Oost-Europa en andere werelddelen. De armoedecijfers geven aan dat er in de gemeenten
minder mensen met armoede kampen dan in Vlaanderen gemiddeld, weer met uitzondering
van Eeklo en Zelzate6.
Achter deze cijfers zitten mensen. Het zijn deze streekbewoners die kunnen zeggen welk
erfgoed zij van belang vinden, voor zichzelf en voor hun leefomgeving.
Er is nog veel erfgoed dat op ontdekking wacht: erfgoed van verenigingen7, van bedrijven,
van het recente dagelijks leven, van kunstenaars, van migranten (hoe weinig het er ook zijn).
Het is aan de inwoners van het Meetjesland om te bepalen welke collecties er toegevoegd
moeten worden aan de culturele biografie van het Meetjesland.

6

https://www.vlaanderen.be/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-vangemeenten/gemeentemonitor
7
Een korte survey in Archiefpunt.be geeft aan dat er relatief weinig archieven en collecties van verenigingen uit
het Meetjesland zijn opgenomen.
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Erfgoedcollecties
De erfgoedcel heeft contact met 76 erfgoedorganisaties in de streek (hieronder vallen niet
de kerken). Er zijn in het kader van dit onderzoek 60 organisaties benaderd met de vraag
een online enquête in te vullen. Door covid is het niet gelukt organisaties persoonlijk uitleg
te geven over het onderzoek, wat waarschijnlijk heeft geleid tot een niet zo grote respons.
Van de 60 genodigden hebben 24 erfgoedinstellingen de enquête ingevuld. Niet alle
organisaties hebben alle vragen beantwoord. In bijlage 3 staat exact het aantal
respondenten per vraag vermeld.
museum

Immaterieel cultureel erfgoed

erfgoedvereniging zonder collectie

erfgoedvereniging met collectie
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Resultaten online bevraging
Vrijwel alle organisatie werken geheel of gedeeltelijk met vrijwilligers. Rond financiën en
organisaties kwamen er weinig bekommernissen naar voren; de meeste staan daar neutraal
tegenover.
De meeste organisaties (11) hebben tussen de 0 en 500 erfgoedobjecten, 2 organisaties
gaven aan tussen de 2501 à 3000 erfgoedobjecten te hebben. De omvang van het archief
loopt uiteen van 0 tot 10 meter (6 organisaties),3 organisaties hebben 21 tot 30 meter en 3
andere 51 tot 60 meter archief. 2 organisatie gaven zelfs aan tussen de 991 en 1000 meter
archief te hebben. Boekencollecties zijn dan weer niet zo groot, de meeste zijn tussen 0 en
50 meter.
De beheerders hebben de meeste collecties rond de volgende thema’s:
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In bijlage 1 is de relatie van deze collectie gelegd met de regiothema’s die in het vorige
hoofdstuk zijn aangegeven.
Ongeveer van de helft van de organisaties die de vraag beantwoord hebben heeft een
inventaris in Word of Excel, sommige hebben een papieren inventaris, enkele registreren
niet. De meeste organisatie hebben een budget voor behoud en beheer en een
verantwoordelijke daarvoor, maar er worden weinig preventieve maatregelen genomen,
behalve tegen brand.
Depotruimte is voor ongeveer de helft van de organisaties een probleem, nu of in de
toekomst.
Noden en wensen van collectiebeheerders
De noden en wensen van de collectiebeheerders zijn enerzijds gebleken uit de enquête,
anderzijds naar voren gekomen in een groepsgesprek. Het groepsgesprek leverde het
duidelijkste beeld van de noden en wensen van de veelal vrijwillige erfgoedbeheerders.
De grootste noden en wensen betreffen registratie, digitalisering, depot, een eigen lokaal,
kennisborging en het vinden van nieuwe vrijwilligers. De beheerders zijn zich erg bewust van
de noodzaak om op langere termijn te denken en duurzaam om te gaan met hun collecties.
Tegelijkertijd koesteren ze de verbondenheid van hun collecties met de lokale
gemeenschappen. Die mag in hun ogen niet verloren gaan. Centralisatie, bijvoorbeeld van
depots, lijkt daarom een oplossing voor de noden, maar gaat ten koste van de lokale binding
en eigenheid. Dat is een spanning waar rekening mee gehouden moet worden.
− Registratie: de meeste verenigingen hebben geen specifieke
collectieregistratiesoftware. Er is behoefte aan een eenvoudig registratieprogramma,
dat gelukkig binnenkort beschikbaar is: het Vlaamse erfgoedregister.
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− Er zijn nog veel vragen rond behoud en beheer, vooral over digitalisering en de
mogelijkheden voor duurzaam beheer van digitaal erfgoed.
− Er is behoefte aan meer depotruimte. Het merendeel van de beheerders wenst een
depot in het eigen dorp of deelgemeente.
− Gekoppeld hieraan is er nood aan een eigen werkruimte, die de gemeente zou
moeten voorzien.
− Een grote nood is het gebrek aan vrijwilligers. De huidige vrijwilligers worden ouder
en zien weinig nieuwe instroom. Zij willen graag hun kennis over hun collecties
vastleggen en nieuwe vrijwilligers aantrekken.
Gemeentearchieven
Gemeentearchieven zijn in het kader van dit onderzoek bevraagd, samen met de beheerders
van de overige erfgoedcollecties. Parallel aan dit onderzoek voerde de intergemeentelijke
archivaris van Welzijnsband Meetjesland, die ook deeltijds verbonden is aan de erfgoedcel,
een bevraging uit. De nadruk lag daarbij op het (publiekrechtelijke) historische
gemeentearchief. Dat is uiteraard het hoofdbestanddeel van de gemeentelijke historische
archiefcollecties.
De belangrijkste bevindingen zijn:
− Er is nood aan ondersteuning voor digitaal en papieren archief, met als gewenst
resultaat een goed toegankelijk lokaal archief (zowel digitaal als op papier) met een
goed uitgeruste archiefruimte.
− Er is een balans tussen een voorkeur voor een regionale archiefwerking met
gecentraliseerd depot en dienstverlening en behoud van de huidige gemeentelijke
werking.
− Er kan en moet werk gemaakt worden van het digitaal verzamelen en ontsluiten van
archieven; In een eerste fase kunnen archieftoegangen en inventarissen online
beschikbaar gesteld worden. Later kunnen volledige archieven digitaal
raadpleegbaar worden, met de akten van de burgerlijke stand en de
bevolkingsregisters als belangrijkste bronnen. Er kunnen eventueel vrijwilligers
ingezet worden om deze archieven te digitaliseren.
− Er is in vrijwel alle gemeenten al een vrijwilligerswerking in de archieven. De
vrijwilligers houden zich vooral bezig met het opmaken van archieftoegangen en het
digitaliseren van archieven. Voor een eventueel regionale vrijwilligerspool was niet
zo veel animo, omdat dit zou leiden tot verlies van lokale betrokkenheid.
Deze uitkomsten zijn erg gelijklopend met de noden en wensen die de andere
erfgoedbeheerders hebben geuit. Integratie van de archiefwerking in de verdere
ontwikkeling van de collecties in het Meetjesland is dan ook goed te realiseren.
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Religieus erfgoed
Als we het over religieus erfgoed hebben in het Meetjesland, gaat het over katholiek
erfgoed. Van overige Christelijke denominaties zijn er een Evangelische kerk en een kerk van
de Pinkstergemeente in Eeklo.8 Er zijn Islamitische gemeenschappen in de regio en een
moskee, in Zelzate.9 Hieronder gaat het over het katholieke erfgoed, dat in ruime mate
aanwezig is in de regio. Dat betekent niet dat er in de toekomst geen aandacht besteed
moet worden aan het erfgoed van andere religieuze stromingen. Het is belangrijk met hen in
gesprek te gaan en oog te hebben voor hun erfgoed; dat wordt nu gevormd.
Resultaten online bevraging
Er is al een goed overzicht beschikbaar van de omvang en aard van de collecties religieus
erfgoed in de kerken in het Meetjesland (bijlage 2). Er zijn namelijk van alle kerken
inventarissen gemaakt. Omdat er al een vrij goed overzicht was, is in de enquête vooral
gepeild naar de beheersituatie en de noden van de erfgoedbeheerders (uitwerking van de
enquête in bijlage 3). De enquête is ingevuld door 22 van de 44 kerken.
Er is zowel gepeild naar feitelijke gegevens, zoals omvang van de collectie en maatregelen
die genomen worden om de collectie te beschermen, als naar activiteiten met een
immaterieel erfgoedkarakter, zoals rituelen en feesten.
De omvang van de collecties is zeer verschillend. Het aantal objecten varieert van 100 tot
300, maar op basis van de inventarissen van alle kerken komt er een iets grotere variatie
naar voren: tussen 75 en 375 objecten. De omvang van de archieven varieert tussen 1 en 50
meter. De collecties boeken zijn tussen 1 en 6 meter; niet alle kerken hebben boeken.
In meer dan de helft van de kerken zijn er weinig structurele beheersmaatregelen, zoals een
noodplan, een vast bedrag en een verantwoordelijke voor behoud en beheer of een
verantwoordelijke voor registratie. Van preventieve maatregelen overheersen die tegen
brand, diefstal en vandalisme; minder maatregelen worden genomen tegen wateroverlast,
stof en ongedierte.
Naast misvieringen zijn er regelmatige andere activiteiten in de kerken of georganiseerd
door de kerken, zoals concerten, lezingen, wijdingen of parochiefeesten.
Noden en wensen van collectiebeheerders
De noden en wensen van de collectiebeheerders zijn enerzijds gebleken uit de enquête,
anderzijds naar voren gekomen in twee groepsgesprekken.
Uit de vraag over welk soort objecten zij zich zorgen maken bleek dat schilderijen de meeste
zorgen baren. Een beetje bezorgd zijn de meesten over burgerlijk en religieus meubilair,
cultusobjecten, klankinstrumenten, nagelvaste interieurelementen, processieattributen,
Informatie van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België
https://newdb.cacpe.be/nl/map/churches/Fedsyn
9
Informatie van de Belgische Moslimexecutieve
https://www.embnet.be/nl/directory?d%5Borigin%5D=9000&d%5Bdistance%5D=20&d%5Bunit%5D=6371
8
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relieken en reliekhouders, religieus textiel en verlichting. Naast de conditie van objecten
maken beheerders zich zorgen over de beveiliging van de kerk en het tekort aan vrijwilligers.
De meeste kerken hebben geen behoefte aan (extra) depotruimte.
Het merendeel gaf aan enigszins behoefte te hebben aan vorming rond erfgoedzorg.
Uit de gesprekken is vooral gebleken dat de erfgoedbeheerders vooral meer mensen bij het
religieuze erfgoed willen betrekken. Zij hebben daar expertise voor nodig en partners die
hen daarbij kunnen helpen. Verder is er nood aan onderlinge uitwisseling van ervaringen. Er
blijken heel wat creatieve oplossingen voor problemen bedacht te worden, die voor anderen
weer van nut kunnen zijn.
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Muziekerfgoed
Erfgoedcel Meetjesland is naast de meer bekende erfgoedbeheerders ook op zoek gegaan
naar nieuwe groepen in de regio die erfgoed beheren en nog niet de weg naar de erfgoedcel
hebben gevonden of nog niet nagedacht hebben over het bewaren en borgen van
belangrijke gebeurtenissen, personen of de geschiedenis van activiteiten. De muziekscene in
Meetjesland heeft een grote bekendheid gehad en heeft een speciale dynamiek waar de
inwoners een zekere trots voor hebben. Voor het in kaart brengen van het specifieke
materiële en immateriële muziekerfgoed uit Meetjesland zijn er gesprekken gevoerd met
(oud)betrokkenen. Er zijn vragen gesteld als: wat is je relatie met muziek en het muzikale
leven in het Meetjesland? Wat is jouw binding met muzikaal erfgoed, waarom vind jij dit
belangrijk? Welk muzikaal erfgoed zegt volgens jou iets over het muziekleven in de regio?
Wat zou het muzikale erfgoed, waar jij zorg voor draagt of wat jij belangrijk vindt, kunnen
betekenen voor de inwoners van het Meetjesland nu?
In de gesprekken is een eerste schets naar voren gekomen van het muzikale erfgoed in de
regio de moeite waard zou kunnen zijn om verder te onderzoeken en te bevragen.
Resultaten bevraging
In een eerste verkenning is gesproken over mogelijke bronnen voor het muziekerfgoed In
Meetjesland. Zo was er een website Meetjeslands muziekplatform. Die probeerde alles van
de streek te bundelen in een digitaal netwerk. De website was een forum, maar het kostte
steeds meer energie van steeds minder mensen, daarom is de website nu offline. De
hedendaagse muziekscene zit helemaal anders in elkaar. Jeugdhuizen, goesting, optredens
zijn nu weg. Een erfgoedproject zou nieuwe belangstelling kunnen aanzwengelen. Waar is de
informatie van de website? Veel zaken opgenomen in het boek Cirque Constance van Bart
Van Damme (2013), de rest op harde schijf bij verschillende mensen. Zou interessant zijn dat
toch ergens te verzamelen en vast te leggen.
Kenmerken van generaties in de Meetjeslandse muziekgeschiedenis
-

Alcohol 😉
Kroegen/muziekcafés
Doenersmentaliteit/goestingdoeners

Andere voorbeelden die genoemd zijn:
Poppodium N9 heeft een archief van 40 jaar. Het archief is niet typisch voor de streek, maar
zeker waardevol vanwege de stempel die N9 op het Meetjesland (en daarbuiten!) heeft
gedrukt. Daarnaast zijn er verschillende particuliere verzamelaars en archieven,
affichecollecties van verschillende muziekactiviteiten zoals festivals, de Katse feesten en de
verhalen errond. Ook het erfgoed van de cultuurcentra en van de verschillende harmonieën,
fanfares en koren kan interessant zijn voor het beeld.
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Canon
Ook is er gesproken over een soort canon of de 10 beste nummers of de 10 meest
legendarische muziekmakers uit de Meetjeslandse muziekgeschiedenis en het mogelijk
vertalen naar platforms zoals TikTok of YouTube, ook omdat jonge mensen zoeken langs
andere kanalen dan een podium in een café. Een start van het inventarisaren zou eveneens
kunnen zijn het verzamelen van markante of anekdotische verhalen zoals in Zomergem, de
ontstaansgeschiedenis studio Aaltrack, kleinschalige pioniers die toch met iets groots
eindigen. Daarnaast zou een overzicht van alle mogelijke optredens die er bijvoorbeeld in de
N9 geweest zijn ook een mooi beeld geven van de muziekontwikkelingen in het Meetjesland.
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Immaterieel cultureel erfgoed en kennisborging
In het onderzoek naar het immaterieel erfgoed in de regio Meetjesland hebben we naast het
muziekerfgoed ook gekeken naar het borgen van ambachten door kennis daarover in de
regio vast te leggen. Veel materieel erfgoed in de regio is verbonden met ambachten (zie
grafiek pagina 10), daarom is het belangrijk die immateriële aspecten te borgen, om zowel
de materiële als de immateriële elementen betekenis te kunnen blijven geven in de
hedendaagse context.
Soorten kennis
Kennis is een verzamelbegrip waar mensen heel verschillend over kunnen denken. Sommige
mensen zien kennis als veel informatie die je in databases en kaartenbakken kunt stoppen
om het te bewaren. In het erfgoedveld denken we dan vaak aan documentatie in archieven.
Maar als we nadenken over immaterieel erfgoed denken we aan mensgerichte kennis, als
iets wat gebeurt tussen mensen, aan overdracht van vaardigheden en competenties, aan
een meester-leerling relatie en aan kennisuitwisseling tussen professionals en vrijwilligers
onderling.
In het nadenken over het borgen van kennis is de eerste stap na te denken over welke
kennis cruciaal en kwetsbaar is. Kennis kan kwetsbaar zijn als ze lastig is over te dragen of
bijvoorbeeld alleen bij één persoon aanwezig is. Er zijn een vijftal aandachtspunten bij het
nadenken over kwetsbare kennis in de organisatie:
o De kennis en kunde is cruciaal voor de toekomst van een organisatie.
o De kennis en kunde is zeer gespecialiseerd.
o De kennis en kunde is uniek en ligt bij een persoon.
o Het is moeilijk om snel vervangers te vinden.
o De overdracht is lastig en tijdsintensief.
Vakmanschap in vrijwilligersorganisaties
Veel regionaal historische musea hebben een schat aan kennis over het gebruik, het
hanteren en de historie van machines, gereedschappen en materialen. Veel van deze kennis
hoort bij een bepaald ambacht en zit in de hoofden van vrijwilligers en dat maakt het delen
en documenteren daarvan urgent. Daarbij is het belangrijk de samenhang van objecten in
relatie tot het ambacht of vakmanschap te registreren. Soms kan een samenhang beter
verwoord worden in een persoonlijk verhaal of anekdote dan met een technische
opsomming. Audiovisuele registratie kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
Blijvende aandacht voor het borgen van kennis van vrijwilligers vraagt ook een bewuste
omgang met nieuwe en vertrekkende vrijwilligers, door een vragenlijst te maken voor de
intake van vrijwilligers of een afscheidsinterview voor vertrekkende vrijwilligers. Kennis die is
vastgelegd, maar verder niet wordt gebruikt, raakt misschien snel vergeten en gaat daarmee
alsnog verloren. Om de kennis te verspreiden en levend te houden zijn bijeenkomsten nodig
om elkaar te treffen en kennis te delen.
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Bij het nadenken over kwetsbare kennis zullen we dus niet alleen achterom moeten kijken.
Valkuilen bij het borgen van kennis
Bij het organiseren van projecten rond bewustwording en nadenken over het belang van
kennisborging zijn er een paar valkuilen te benoemen, zeker omdat het borgen van kennis
geen eenvoudige klus is. Uitgekeken moet worden dat projecten rond kennisborging niet te
groots en meeslepend worden opgezet. Hoe groter, hoe ingewikkelder en daarmee vaak
onduidelijker, wat de motivatie van iedereen om mee te blijven doen vaak ernstig aantast.
Daarnaast moet ook niet gedacht worden dat een digitale systemen alles oplossen en zelfs
soms organisatorische problemen vergroten. Een andere valkuil is het vastlopen in details,
niet alles wat men weet hoeft te worden vastgelegd. Voor de bruikbaarheid en
toegankelijkheid is het belangrijk hier focus en keuzes in te maken.
Kennisoverdracht versus kennisontwikkeling
Er zijn vele afwegingen te maken in het borgen van kennis. Dat lijkt soms meer iets van
behouden van wat er is, terwijl het vernieuwen van ambachten in samenwerking met jonge
creatieve mensen bijvoorbeeld ook kan zorgen het borgen voor vernieuwing, voor kleine
aanpassingen aan bestaande vaardigheden. Innovatie kan zo zorgen dat het geborgd wordt
doordat jonge mensen er opnieuw mee gaan werken, daar hun eigen draai aan geven.
Belangrijk op deze manier van samenwerkingen tussen meester en gezel is de ruimte die de
jonge professional of vrijwilliger/gezel krijgt om eigen ontdekkingen te doen. Ook
samenwerking met stagiaires en opleidingen en hen bevragen op nieuwe inzichten, ideeën
en ontwikkelingen.
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Vrijwilligersorganisaties
De continuïteit van vrijwilligersorganisaties
In het Meetjesland zijn veel vrijwilligers actief in het erfgoedveld, zowel in musea en kerken
als in historische, muziek- of reuzenverenigingen. Ze zijn werkzaam als bestuurslid of
betrokken bij praktische werkzaamheden in verenigingen of organisaties. De vrijwilligers
voelen zich verbonden met het onderwerp, delen vaak dezelfde interesses en voelen zich
thuis bij de groep mensen in de vereniging of organisatie. Organisaties hebben vaak geen
financiële middelen om betaalde krachten aan te nemen, maar dat is lang niet de enige
reden om met grote of kleine groepen vrijwilligers te werken. In veel erfgoedorganisaties is
het werken met vrijwilligers een lange traditie en hebben ook vrijwilligers de vereniging of
het museum opgericht. Daarnaast bieden vrijwilligers kwaliteiten, zoals grote betrokkenheid,
flexibiliteit, specifieke expertise en een publieksvriendelijke houding. Voor verenigingen en
organisaties zijn vrijwilligers ook een manier om hun maatschappelijke belang zichtbaar te
maken en zorgen vrijwilligers voor een sterke binding met de lokale omgeving. Vrijwilligers
kunnen verschillende redenen hebben om vrijwilligerswerk te doen: betrokkenheid bij het
onderwerp, ervaring opdoen en de mogelijkheid om hun eigen expertise te delen. Een veel
genoemde reden is de sociale dimensie, het krijgen van meer sociaal netwerk en het
voorkomen van eenzaamheid door langer actief te blijven.
Vrijwilligers werven
Naast de vele kwaliteiten zijn er ook zorgen bij de vrijwilligersorganisaties. Veel organisaties
geven aan dat ze zich zorgen maken over de beperkte aanwas van nieuwe vrijwilligers en
dan vooral van nieuwe vrijwilligers van rond de 40/50/60 jaar. Deze vrijwilligers zijn juist
hard nodig voor de invulling van besturen en voor de werking van de eigen
vrijwilligersorganisaties. Wervingen gebeuren vaak via het eigen netwerk en het is voor
organisaties soms lastig om buiten de eigen kleine vijver te vissen. Het goed beschrijven van
het doel van de werving en het gezochte profiel van de vrijwilligers is voor veel organisaties
en verenigingen wel te doen, maar het kijken naar de gewenste doelgroep gebeurt vaak veel
minder. Vragen als welke groep beschikt over voldoende tijd, welke interesses heeft de
nieuwe doelgroep, hoe staat mijn organisatie bekend binnen die groep en waarom is het
interessant voor mensen uit de doelgroep om bij mijn organisatie te komen werken zijn
soms ingewikkelder om te beantwoorden, maar voor de werving wel belangrijk.
Bestuurscultuur
Wat eveneens aanwas van nieuwe vrijwilligers in de weg kan staan is de bestaande
bestuurscultuur van een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligersorganisaties in Meetjesland
hebben voornamelijk een klassieke manier van besturen met een vaak klein en veel
bevraagd dagelijks bestuur. Dit geeft soms te weinig ruimte voor vernieuwingen. Er ontstaat
daardoor vaak een te afwachtende houding van de overige betrokken vrijwilligers als het
gaat om de ontwikkelingen rondom de organisatie. Daarnaast geeft het de bestaande
functies een onnodig zwaar takenpakket, wat mogelijke nieuwe vrijwilligers huiverig maakt
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in te stappen en/of verantwoordelijkheid te nemen. Daardoor zitten bestuursleden of
commissievoorzitters weer erg lang op hun plek en houden zo alle touwtjes in handen. Dit
terwijl ze eveneens verzuchten geen opvolgers te kunnen vinden en best een stapje terug te
willen zetten. Het met elkaar aftasten of er mogelijkheden zijn om taken en
verantwoordelijkheden praktischer in te richten en/of op te splitsen geeft misschien wat
ruimte aan de functies van het dagelijks bestuur en daarmee komen er mogelijkheden deze
makkelijker in te vullen.
Het delen van expertise en ervaringen
Naast trainingen in praktische erfgoedkennis is er nood aan het uitwisselen van ervaringen
en kan het de erfgoedorganisaties helpen om met bestuurders met enige regelmaat samen
te komen. Het traject vrijwilligerswerving van de erfgoedcel in samenwerking met
Heemkunde Vlaanderen van 2015 had een dergelijke uitwisselingsopzet. Het zou interessant
kunnen zijn weer bijeenkomsten met een vaste regelmaat te organiseren voor bestuurders
uit alle geledingen en daar hun ervaringen te laten uitwisselen, met speciale aandacht voor
het besturen zelf en het organiseren van taken en verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld
secretarissen en penningmeesters.
Vrijwilligerscoördinator
Uitdagingen in de vrijwilligersorganisaties kunnen voor een deel ook worden opgelost door
binnen organisaties en besturen een vast persoon of personen aan te wijzen die de taak van
vrijwilligerscoördinator op zich neemt of nemen. Werkzaamheden zijn werving, opvang en
inwerken van nieuwe vrijwilligers, begeleiden en het organiseren van uitjes, scholing en het
regelen van persoonlijke attenties, contracten, functieomschrijvingen en eventuele
vergoedingen. Ook binnen deze speciale taak van erfgoedorganisaties kan het uitwisselen
van ervaringen en expertise voor iedereen zeer nuttig zijn en organisaties helpen het
hobbelige parcours van vrijwilligersorganisaties wat beter te plaveien.
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Ontwikkelingslijnen
Bij het uitzetten van ontwikkelingslijnen is rekening gehouden met
− de aard van de collecties en het immateriële culturele erfgoed en de mate van
verbondenheid ervan met de culturele biografie van de streek
− de noden en wensen van de erfgoedbeheerders of betrokken erfgoedactoren en de
ontwikkelingskansen die zij zien
− de invulling van de vijf basisfuncties, de basistaken in de cultureel-erfgoedwerking
van elke collectiebeheerder
− de mogelijkheden en beleidslijnen van de erfgoedcel.
De ontwikkelingslijnen geven de aanzet voor de uitvoering van een regionaal collectieplan
(zie collectieplan) en voor de versterking van de cultureel erfgoedwerking in het
Meetjesland. Die rust immers grotendeels op de schouders van vrijwilligers. Zij werken op
verschillende manieren met de erfgoedcel samen en cocreëren. De erfgoedcel ondersteunt
hen op maat van hun noden en mogelijkheden.
De vijf basisfuncties
Bij het formuleren van de ontwikkelingslijnen is aandacht besteed aan het invullen van alle
basisfuncties, zij het niet altijd in dezelfde mate. Het gewicht dat aan een of meer functies
gegeven wordt heeft te maken met noden en kansen.
De vijf basisfuncties zijn10:
1. herkennen en verzamelen: het benoemen, in kaart brengen, registreren,
documenteren, waarderen, verwerven, selecteren en herbestemmen van cultureel
erfgoed;
2. behouden en borgen: het verzekeren van het voortbestaan van cultureel erfgoed
door het in adequate omstandigheden te bewaren, te conserveren, te restaureren, te
actualiseren, te borgen en door te geven;
3. onderzoeken: het onderzoeken van cultureel erfgoed en van cultureelerfgoedwerking of het stimuleren en faciliteren ervan;
4. presenteren en toeleiden: het delen van cultureel erfgoed met het grote publiek of
met specifieke doelgroepen via presentatie, toeleiding, educatie en door het
beschikbaar te maken voor raadpleging en gebruik;
5. participeren: het actief betrekken van de maatschappij bij cultureel-erfgoedwerking.
De meeste functies spreken voor zich. Bij onderzoeken en participeren kunnen enkele
kanttekeningen geplaatst worden als het gaat om het uitoefenen van deze functies door
vrijwilligersorganisaties en de betrokkenheid van de erfgoedcel.
Onderzoek gaat altijd om de collectie en/of de erfgoedwerking. Dat gebeurt vaker dan velen
zich realiseren. Het contextualiseren van de collectie of stukken eruit, bijvoorbeeld door
10

Decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen van 23 december 2021,
art. 3, 9°.
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verhalen erover te verzamelen, is ook onderzoek, net zoals onderzoek van de toestand van
objecten met het oog op behoudsacties. De erfgoedcel kan organisaties stimuleren na te
denken over welke onderdelen van hun werking als onderzoek bestempeld kunnen worden
en helpen dat onderzoek zichtbaar te maken.
Participatie is een zeer breed invulbare functie en de omschrijving ervan in het decreet is
ook zeer ruim. Het is dan ook zinvol om telkens stil te staan bij aard en diepgang van de
participatie en de participerende doelgroepen. De participatieladder kan hierbij een hulp
zijn. Er is een vrij algemeen gebruikte (burger) participatieladder11. De participatieladder
biedt een theoretisch aanknopingspunt om naar (burger)participatie te kijken. De ladder laat
verschillende manieren zien waarop burgers bij de politiek en besluitvorming kunnen
worden betrokken, oplopend van minder (onderaan de ladder) tot meer (bovenaan de
ladder) betrokken. De participatieladder is oorspronkelijk ontworpen in 1969 door Sherry
Arnstein.

Het model van Arnstein is door verschillende auteurs gewijzigd en aangevuld. Edelenbos en
Monnikhof hebben een ladder met vijf treden ontworpen (zie figuur hierboven) 12. Overigens
geldt de vuistregel dat hoe hoger op de participatieladder, hoe minder mensen kunnen
worden meegenomen in het participatieproces. Coproductie bijvoorbeeld vraagt overleg en
projectgroepen, waardoor slechts ruimte is voor kleine groepen, terwijl bij consultatie juist
redelijk makkelijk grote groepen mensen kunnen worden bevraagd. Doordat de meningen
van meer mensen kunnen worden meegenomen kan bij de lagere sporten op de
participatieladder sprake zijn van een grotere representativiteit. Anderzijds is op deze
sporten de kans groter dat de resultaten uit de participatie opzij worden gelegd omdat de
burgers minder sterk bij het proces betrokken zijn.
11

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_wmo/details.php?cps=3
Edelenbos, J., & Monnikhof, R. (2001), Lokale interactieve beleidsvorming. Een vergelijkend onderzoek naar
de consequenties van interactieve beleidsvorming Utrecht: Lemma
12
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In de praktijk zijn participatievormen natuurlijk niet zo makkelijk in hokjes in te delen. Ze zijn
vaak complex en op meerdere treden van het model van toepassing. Een strakke opdeling
van participatievormen is dus niet altijd zinvol. Het overdenken van het doel van de
interactie, de mate van participatie, het aantal betrokkenen en de vorm van de
communicatie, vormen het startpunt van elk interactieproces.
Specifiek voor musea (maar ook toepasbaar op andere erfgoedorganisaties) is het
participatiemodel van Nina Simon (The Participatory Museum, 2010)13 . Zij behandelt vier
types participatieve projecten. Faro heeft hier een vertaalslag naar de Vlaamse situatie op
gemaakt in 201314.
− Bijdrage: bezoekers kunnen tijdens het bezoek ideeën uiten of suggesties doen.
− Samenwerken: actief meewerken aan projecten die het museum heeft opgezet.
− Cocreatie: samen met het museum nadenken over doelen en uitwerking van nieuwe
projecten.
− Hosted: gebruikmaken van (zalen in) het museum voor de eigen doelen.
Ook in dit overzicht is er sprake van toename van de publieke betrokkenheid en verandert
het spanningsveld tussen de doelen van de organisatie en de doelen van de deelnemers. Bij
de eerste groep helt de balans over naar het museum dat de doelen bepaalt en veel controle
heeft. Aan het andere uiterste staan de hostingprojecten, die de doelen van de deelnemers
centraal stellen en de controle van het museum haast minimaal maken.
In het commentaar vanuit de Vlaamse situatie staat:
“We mogen dit overzicht van projecten niet als een groeischaal opvatten. De ene
werkvorm is niet beter dan de andere: welke vorm het beste past hangt af van de
doelen die u nastreeft. De waarde van dit schema is dat het ons helpt om bewust
beslissingen te nemen en de implicaties ervan te beseffen. Participatief werken brengt
altijd een kans op falen met zich mee. Het museum moet beslissen hoever het wil gaan
in die onzekerheid, en hoeveel controle het wil lossen.
Bij Nina Simon staat niet de inhoud, maar wel het doel centraal: wat wilt u bij het publiek
bereiken? Dit is een aanpak die erfgoedcellen al wat makkelijker kunnen uitspelen dan
musea.”15

13

https://tomskmuseum.ru/content/editor/Posetitel/Opit%20kolleg/Muzej-v-kontekste-kultury-uchastiya.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/participatie_simon_0.pdf
15
Idem, p. 11
14
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Bovenstaand schema is al breder opengetrokken dan musea. Ook is er een voor de
erfgoedcel belangrijk element aan toegevoegd naast het publiek: de community of
erfgoedgemeenschap. Die betrekken is een kernopdracht van de erfgoedcel.
Ontwikkelingslijnen per thema
Hieronder geven wij mogelijk ontwikkelingslijnen weer, die naar voren zijn gekomen uit het
onderzoek, gesprekken met de betrokken erfgoedgemeenschappen en met de erfgoedcel.
1. Erfgoedcollecties
Er zijn veel en zeer uiteenlopende collecties in het Meetjesland. Enkel enige gemeente- en
stadsarchieven hebben een professioneel beheer. Dat maakt veel uitdagingen en vragen van
organisaties die op vrijwilligers draaien gelijkaardig. De ontwikkellijnen houden rekening met
de noden en vragen van de vrijwilligersorganisaties en geven ruimte aan de diversiteit van
de collecties. Op termijn kunnen de regiothema’s kapstokken vormen voor meer samenhang
en afstemming tussen de collecties.
Erfgoedbank Meetjesland is het centrale instrument in alle ontwikkelingslijnen, omdat die
ingezet kan worden voor het uitoefenen van verschillende functies.
1. Naar een regionaal digitaal museum - de 20 mooiste voorwerpen
De erfgoedcel heeft een erfgoedbank, Erfgoedbank Meetjesland, waarmee erfgoed
duurzaam digitaal bewaard en ontsloten kan worden. Tot nu toe bevat Erfgoedbank
Meetjesland enkel audiovisueel materiaal, maar er komt uitbreiding naar (afbeeldingen van)
objecten.
Met het traject de 20 mooiste voorwerpen krijgt elke erfgoedorganisatie in de regio de kans
haar eigen mooiste voorwerpen te selecteren, te contextualiseren, duurzaam te bewaren
(voor zover het gedigitaliseerd audiovisueel materiaal betreft) en aan het publiek te tonen
op Erfgoedbank Meetjesland. Erfgoedverenigingen selecteren in het kader van dit traject
hun voorwerpen, leggen hun eigen kennis erover erbij vast en verzamelen er verhalen bij.
Voorwerpen zijn immers maar waardevol als er een verhaal, een duiding bij staat.
Al die informatie wordt opgenomen in Erfgoedbank Meetjesland. Erfgoedorganisaties
kunnen op hun eigen website verwijzen naar hun selectie op Erfgoedbank Meetjesland.
In het traject werken telkens verschillende organisaties tegelijkertijd aan hun (maximaal) 20
mooiste voorwerpen. Erfgoedcel Meetjesland begeleidt hen samen in het proces van
selectie, digitalisering, contextualisering en ontsluiting. Door de begeleiding telkens in groep
te laten plaatsvinden, kunnen de deelnemers hun kennis en ervaringen met elkaar delen.
Door regelmatig een andere organisatie het podium te bieden op Erfgoedbank Meetjesland
wordt er meer erfgoed zichtbaar en leesbaar voor de inwoners van de regio.
Op termijn kunnen de 20 (of een ander aantal) mooiste voorwerpen worden gelinkt aan een
regiothema, waarbij verschillende organisaties bijdragen aan de mooiste voorwerpen rond
dat thema. Op deze manier bouwt Erfgoedcel Meetjesland aan een digitaal museum van het
Meetjesland.
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Functies: herkennen en verzamelen, behouden, onderzoeken, presenteren en toeleiden
2. Naar een culturele biografie van het Meetjesland - verdieping van de regiothema’s en het
regionale collectieplan
In deze landschapstekening is een aanzet gegeven voor een culturele biografie van het
Meetjesland. Er is bij de erfgoedverenigingen ongetwijfeld nog veel meer kennis over de
streek, waarmee de culturele biografie verdiept kan worden. De koppeling van deze kennis
aan erfgoedobjecten en verhalen over de collecties, die onder andere gebeurt in het kader
van de 20 mooiste voorwerpen op Erfgoedbank Meetjesland, verdiept en verrijkt het
collectieplan. Het aanvullen kan projectmatig gebeuren per thema door een groep
vrijwilligers die specifiek hiervoor geworven wordt, onder leiding van de erfgoedcel. Deze
thematische projecten kunnen parallel lopen met de kennisborging van collecties (zie
hieronder). Erfgoedbank Meetjesland is het platform waarop deze kennis verzameld en
ontsloten wordt.
Functie: onderzoeken, participeren
3. Kennisborging over de collecties
Kennisborging in het erfgoedveld betreft immateriële zaken (hoe gebeurden zaken, welke
vaardigheden zijn ervoor nodig) en directe kennis van museale voorwerpen. Wat is het
object, hoe werd het gebruikt, wanneer is het binnengebracht, wie was een vorige eigenaar,
etc. Een van de tien meest voorkomende schadefactoren is het zoekraken van essentiële
informatie van een object. Bij deze zogenaamde dissociatie wordt de koppeling tussen het
fysieke deel van het erfgoed (gebouw, object, collectie) en de bijbehorende kennis,
informatie of documentatie verbroken. Hierdoor kan het object aan betekenis verliezen.
Naast het mogelijk verliezen van een betekenis van een voorwerp is het gevaar van een niet
sluitende volledige standplaatsregistratie het zoekraken van de voorwerpen zelf. Als nieuwe
vrijwilligers/ erfgoedzorgers niet meer weten dat een voorwerp bij de collectie van de
vereniging of museum behoort is de kans aanwezig dat het voorwerp opzij wordt gezet, naar
een kelder of zolder verplaatst wordt of anderzijds uit beeld raakt. In deels publieke
gebouwen met veel wisselende gebruikers is het risico vaak het grootst.
In het Meetjesland zit veel informatie over de collecties in de hoofden van de beheerders,
die allemaal ouder worden. Het gaat zowel over kennis die direct verbonden is met de
objecten in de collectie als kennis over immateriële zaken, zoals de ambachten waarvoor
bepaalde voorwerpen gebruikt werden. Het borgen van die kennis levert een bijdrage aan
het duurzaam beheer van de collecties (weten wat er in de collectie zit en wat het betekent)
en aan de culturele biografie van de streek. Hier kunnen de regiothema’s bij ingezet worden.
Projectmatige kennisborging per thema, van de objecten die met dat thema verbonden zijn,
maakt het mogelijk om met vrijwilligers die specifiek hiervoor worden ingezet de huidige
vrijwilligers te ondersteunen en te zorgen dat hun kennis geregistreerd en ontsloten wordt.
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Erfgoedbank Meetjesland is hiervoor weer een ideaal instrument. Deze projecten kunnen
gelinkt worden aan de projecten rond verdieping van de culturele biografie (zie hierboven).
Functies: behouden, onderzoeken, presenteren en toeleiden, participeren
2. Religieus erfgoed
Voor het uitzetten van ontwikkellijnen voor het religieus erfgoed van de kerken in het
Meetjesland is de her- en nevenbestemming van kerken, die gaande is en de komende jaren
het kerkenlandschap in de streek sterk zal veranderen, van groot belang. Er zullen
oplossingen gezocht moeten worden voor het erfgoed van kerken die herbestemd moeten
worden en ook bij nevenbestemming is het de vraag of alle objecten nog een plaats in de
kerk kunnen houden.
Het gaat om een groot aantal kerken; bijna de helft krijgt een andere of een
nevenbestemming (21 van de 44). Dat heeft niet alleen gevolgen voor de objecten, maar ook
voor de erfgoedgemeenschappen rond die kerken. Bezien in dat licht is de grote wens van de
huidige beheerders om meer mensen met het religieuze erfgoed in contact te brengen
logisch en noodzakelijk. Alleen zo kan het religieuze erfgoed een plaats houden in de
Meetjeslandse samenleving.
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1. Her- en nevenbestemming
Het proces van her- en nevenbestemming is in gang gezet en zal nog jaren duren. Naast de
nieuwe (neven)functie die de kerken krijgen als gebouw zullen de collecties die zich erin
bevinden herbestemd moeten worden. Wellicht is dit niet aan de orde bij
nevenbestemming, wel bij herbestemming. Omdat het duidelijk is om welke kerken het gaat,
kunnen er nu maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er plotseling collecties in
gevaar komen. Een transitieplan voor deze collecties kan daarbij helpen. Het is al bekend
wat er zich in deze collecties bevindt. Een dergelijk plan geeft dan aan welke onderdelen in
de regio kunnen blijven en welke voor herbestemming in aanmerking komen. Voor die her te
bestemmen collecties kan er een depotkerk (of een gedeelte van een kerk) ingericht worden
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als transitiedepot. Parcum heeft over dit thema een studie gemaakt, die als leidraad kan
dienen bij een denkproces hierover.16
Voor het Meetjesland is het zinvol een transitieplan voor collecties van her- en neven te
bestemmen kerken te maken, in samenwerking met Parcum, de IOED, de vrijwilligers die de
collecties geïnventariseerd hebben en uiteraard de betrokken kerkgemeenschappen. Zo kan
een gedragen plan gemaakt worden, waarmee het religieuze erfgoed op een weloverwogen
manier deels voor de regio ingezet kan blijven worden en deels een geschikte nieuwe
bestemming vindt.
Functies: herkennen en verzamelen, behouden, participeren.
2. Meer mensen bij het religieus erfgoed betrekken
De parochiekerken die openblijven zijn er in de eerste plaats voor de plaatselijke
geloofsgemeenschappen, die er samenkomen. De realiteit is dat dit een kleine groep is en
dat een groot deel van de bewoners niet meer in de kerk komt. Toch blijven de kerken
bakens in de lokale gemeenschappen en heeft religie tot niet zo lang geleden een belangrijke
rol gespeeld in het leven van de lokale bewoners. Immaterieel erfgoed dat verbonden is met
religie is er nog altijd, denk maar aan kerstmis vieren. Dat gebeurt op grote schaal, al is de
religieuze dimensie ervan vaak verwaterd.
Vrijwilligers die zorg dragen voor dit religieuze erfgoed willen dan ook vooral dit erfgoed
bekend maken, leesbaar maken en er meer mensen bij betrekken. Alleen zo kan het
betekenisvol voortleven. Over hoe dat kan gebeuren zijn er veel goede ideeën. Om de
vrijwilligers een kader te bieden en de inspanningen om dit erfgoed leesbaar en beleefbaar
te maken te laten renderen is een gezamenlijke aanpak nodig. Deze kan bestaan uit de
volgende onderdelen, die in samenspraak met de betrokken kerkgemeenschappen verder
ontwikkeld kan worden:
− Kerken openstellen. Er is hier al een structuur voor: Open Kerken17. In het
Meetjesland zijn er 10 kerken aangesloten bij deze organisatie. Dat betekent dat ze
regelmatig, meestal dagelijks open zijn (zie bijlage 2). Op de website van Open kerken
staat een beschrijving van de aangesloten kerken. Er zijn ook thematische
kerkenroutes opgenomen. Dit netwerk biedt een eerste aanknopingspunt om kerken
thematisch of geografisch te ontsluiten. Samenwerking met Toerisme Meetjesland
kan nog meer mogelijkheden voor ontsluiting van een aantal kerken bieden.
− Kerken openstellen is één, duiden waar ze voor dienen en dienden, wat de objecten
erin betekenen, welke rituelen erin en eromheen plaatsvinden en -vonden is een
andere zaak. Juist omdat velen geen voeling met de kerk meer hebben (dat is geen

16

Ellen Descamps en Phaedra Bosmans, Depotkerken in Vlaanderen? Een onderzoek naar de voorwaarden voor
(religieus) erfgoeddepots in Vlaamse kerken, Leuven 2021
https://www.parcum.be/files/Projecten/Depotkerken/20211110_Onderzoeksrapport_Depotkerken-inVlaanderen.pdf
17
https://openchurches.eu/nl
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waardeoordeel, maar een constatering), zijn kerken voor velen onbekend terrein
geworden. Onbekend maakt onbemind, vandaar de wens om de kerken weer
leesbaar te maken, zodat mensen er letterlijk weer voeling mee krijgen; dat kan op
heel veel manieren. Het belangrijkste is dat niet elke kerk hier alleen voor staat, maar
dat er een gezamenlijke aanpak is. Die maakt het ook mogelijk materiaal te
ontwikkelen om de leesbaarheid te vergroten en de betrokkenheid te verhogen:
filmpjes, routes, QR-codes met uitleg, muziek in de kerk, de mogelijkheden zijn legio,
maar kosten allemaal geld. In samenspraak met de kerkgemeenschappen en
Toerisme Meetjesland kan hier een ontwikkeltraject voor gemaakt worden. Het blijkt
namelijk dat erfgoed een belangrijke trekker is voor toeristen naar het Meetjesland.
Er kan een begin gemaakt worden met enkele kerken, dat is juist goed om al wat te
experimenteren en samen te ervaren wat werkt en wat niet.
Een project als het grootste museum van Nederland, waarbij grote monumentale
kerken digitaal ontsloten worden en bezoekbaar zijn, kan inspiratie bieden18. Enkele
ideeën:
o Een vitrine in de kerk met een wisselend stuk. Via Erfgoedbank Meetjesland
kan hier dan ook aandacht aan besteed worden.
o Informatie over de kerk geven in een format dat vrijwilligers kunnen invullen.
o QR-codes, met daarachter informatie over de kerk.
o Samenwerking met de Meetjslandse Gidsen.
− Het immateriële religieuze erfgoed leeft nog op verschillende manieren. Op
verschillende plaatsen in het Meetjesland zoeken de erfgoedzorgers
aanknopingspunten bij hedendaagse festiviteiten, rituelen en gebruiken. Ook hier
biedt een gezamenlijke aanpak mogelijkheden om meer mensen te betrekken bij het
religieuze erfgoed, bijvoorbeeld door het actualiseren van de routes van
ommegangen en processies.
− Op langere termijn is een mogelijke ontwikkelingslijn de rol in en de invloed van de
kerk op onderwijs en zorg. Beide werden vaak georganiseerd door religieuze
congregaties of gevestigd op religieuze grondslag. Het erfgoed daarvan en de
verhalen van mensen die zelf nog de periode hebben meegemaakt waarin religie een
prominente rol speelde in onderwijs en zorg, kan verzameld en ontsloten worden.
Hier doen zich veel mogelijkheden voor nieuwe groepen te betrekken bij dit erfgoed.
Rond schoolerfgoed worden momenteel goede praktijken ontwikkeld in het project
Slim erfgoed19. Rond zorgerfgoed voeren KADOC en Museum dr. Guislain momenteel
een project uit, dat over enkele jaren zal resulteren in een online draaiboek voor
behoud en beheer (selectie en bewaring) en valorisatie (onderzoek en
publieksgerichte ontsluiting) van het zorgerfgoed20. Erfgoedcel Meetjesland is
partner in dit project, met een proeftuin in De Triangel in Lievegem.

18

https://www.grootstemuseum.nl/nl/
https://www.slimerfgoed.be/s/start/page/home
20
https://kadoc.kuleuven.be/8_projecten/2021/2021_01_zorg
19
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Functies: onderzoeken, presenteren en toeleiden, participeren
3. Muziekerfgoed
Het Meetjesland heeft een rijk muziekverleden, dat nog vrijwel helemaal ontgonnen moet
worden. Er is nog heel wat verkenning nodig. Mogelijke stappen daarin zijn:
1. Jongeren en muziek
COMEET deed aan subsidieaanvraag voor LAEDER-middelen voor het project
‘Cultuurinjectie’. Dit project kadert in de werking van UiTpas en wil het welzijn bij jongeren
verhogen door deelname aan culturele activiteiten. Binnen Cultuurinjectie komt een
deelproject over de betekenis van muziek voor jongeren vroeger en nu.
2. Tijdlijn van het muzikale verleden van Meetjesland
In elke editie van Promeet staat een interview met een muzikant uit de streek. Die
interviews verzamelen en publiceren op Erfgoedbank Meetjesland vormt de basis voor het
maken van een tijdlijn, als kapstok om de ontwikkelingen in de muziekscenes in het
Meetjesland in kaart te brengen. Op die tijdlijn komen dan lokale en gemeentelijke
ontwikkelingen en uitvoeringen van podia, muzikanten, festivals.
3. Delen van de muzikale verhalen
Een podcast met afleveringen over de verschillende festivals en bands in het Meetjesland is
een goede manier om de rijke en gevarieerde traditie samen vorm te geven. Die podcast kan
weer een plaats krijgen op Erfgoedbank Meetjesland.
Functies: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en
toeleiden, participeren
4. Vrijwilligersbeleid
Niet alleen erfgoedwerking, veel meer cultuurwerking wordt gedragen door vrijwilligers in
het Meetjesland. Vrijwilligersbeleid is dan ook een zaak van COMEET als geheel. Voor de
erfgoedverenigingen zijn twee ontwikkelingen cruciaal:
− Het vernieuwen van de bestuurscultuur, waardoor bestuurstaken draaglijk en
beperkt in de tijd worden.
− Het projectmatig inzetten van vrijwilligers, die niet aan een erfgoedvereniging
verbonden zijn, voor specifieke taken worden bevraagd.
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Bijlagen
1. Collecties en regiothema’s
Clustering van Meetjeslandse thema’s
Uit de vorige meta-inventaris kwamen thema’s naar voren, die hieronder geclusterd zijn. De
thema’s die uit de huidige bevraging naar voren zijn gekomen, zijn in het rood aangegeven
•

•

•

Geografie: grensregio, plattelandsregio, waterrijke regio
o Grensregio (smokkelen, Dodendraad)
o Landelijke regio tussen twee oude steden: seizoenarbeiders, huisnijverheid
(Jeneverstokerij), kastelen (rand van Gent: elite, werkgelegenheid), oude
spoorwegen
o Oorlogsverleden: den Draad, bunkerlinie Hollandstelling,
o Historisch watergebied: kreken, polders, kanalen (Schipdonkkanaal, de Lieve,
Leopoldkanaal, Burggravestroom), horeca (Lieve), rabot (=aanleggen en wachten),
Zoutindustrie Lievegem, Barge boot (Aalter). (Waterfeesten, schaatsen)
Religie en samenleving, zorg, onderwijs
o Zorgerfgoed, geestelijke gezondheidszorg
o Religieus erfgoed: onderwijs, kloosterordes
o Stoeten, processies: Stoepe kapel, Sint-Hubertus (Patroonheilige Evergem),
Patroonheiligen, Sint-Maarten parochies
o Privéverzamelingen: medisch erfgoed
Economie: landbouw, nijverheid, industrie
o Textiel, textielverleden en industrialisatie (textiel, voeding, bier), huisindustrie,

(link industrie en water: vlas in Bentille)

•

•
•
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o Agrarisch erfgoed: veemarkten (+ feesttradities)
o Ambachten
o Privéverzamelingen: oude landbouwvoertuigen (Sint-Laureins)
Cultuur, vrije tijd en dagelijks leven
o Filmerfgoed: oude cinéma (Eeklo)
o Artistiek erfgoed
o Feesten, sport en spel: volkscafé, krulbollen, (toren Zelzate), kermissen, bals,
danspartijen, kattenstoet (Zelzate), Geirnaertfeesten
o Fanfares
o Culinair erfgoed
o Kermissen
o Muzikaal erfgoed: volksmuziek maar ook hedendaagse muziek en populaire muziek

o Reuzen
o Loterijen & Tombola’s
o Duiven
Privéverzamelingen: foto’s, film
Filmerfgoed

2. Synthese inventarissen religieus erfgoed
Overzicht kerken met een inventaris
Aalter - Bellem - O.-L.-Vrouw
Aalter - H.-Godelieve
Aalter - Knesselare - Ursel - St.-Medardus
Aalter - Lotenhulle - Heilig Kruis
Aalter - Poeke - St.-Lambertus
Aalter - St.-Cornelius
Aalter -Knesselare - St.-Willibrordus
Assenede - Bassevelde - O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Assenede - Boekhoute - Heilig Kruis
Assenede - Oosteeklo - H.-Kruis en O.-L.-Vrouw
Assenede - s' Gravenjansdijk - O.-L.-Vrouw Onbevlekt
Assenede - SS.- Petrus en Martinus
Eeklo - O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Eeklo - St.-Antonius van Padua
Eeklo - St.-Jozef
Eeklo - St.-Vincentius Martelaar
Evergem - Belzele - Heilig Hart
Evergem - Doornzele - SS.-Petrus en Paulus
Evergem - Ertvelde - O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Evergem - Kluizen - O.-L.-Vrouw Geboorte
Evergem - Langerbrugge - Goddelijke Voorzienigheid
Evergem - Rieme - St.-Barbara
Evergem - Sleidinge - SS.-Joris en Godelieve
Evergem - St.-Christoffel
Evergem - Wippelgem - O.-L.-Vrouw ten Troost
Kaprijke - Lembeke - St.-Gillis
Kaprijke - O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Lievegem - Waarschoot - St.-Ghislenus
Lievegem - Wachtebeke - Overslag - O.-L.-Vrouw Geboorte
Lievegem - Zomergem - Oostwinkel - St.-Jans Onthoofding
Lievegem - Zomergem - Ronsele - St.-Gangulphus
Lievegem - Zomergem - St.-Martinus
Lievegem - Zomergem - St.-Maurus
Lievegem -Lovendegem - St.-Martinus
Lievegem -Lovendegem - Vinderhoute - St.-Bavo
Sint Laureins - Sint Jan in Eremo - St.-Jan Baptist + Bentille
Sint-Eligius
Sint Laureins - Sint Margriete - St.-Margriet

Sint Laureins - St.-Laurentius
Sint Laureins - Waterland Oudeman - St.-Niklaas
Sint Laureins - Watervliet - O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Zelzate - St.-Antonius van Padua
Zelzate - St.-Laurentius
Open kerken
Sint-Cornelius
St.-Willibrordus
Sint-Petrus en Martinus
Heilig Kruis
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Sint-Vincentius Martelaar
Sint-Christoffel
Heilig Hart
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Sint-Niklaas
Sint-Laurentius

Aalter
Aalter -Knesselare
Assenede
Assenede
Assenede
Eeklo
Evergem
Evergem
Sint-Laureins
Sint-Laureins
Zelzate
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
Erfgoedcel Meetjesland brengt het cultureel erfgoed (zoals verhalen, objecten, foto’s,
documenten) in kaart, maakt het zichtbaar voor een breed publiek en ondersteunt
erfgoedorganisaties bij het realiseren van hun projecten. De erfgoedorganisaties die de
erfgoedcel ondersteunt zijn over het algemeen vrijwilligersorganisaties die met liefde en
passie het erfgoed van de streek beheren en presenteren. Deze vaak kleinere organisaties
hebben praktische noden en weten de erfgoedcel ter ondersteuning goed te vinden. De
erfgoedcel zoekt naast deze ad-hoc ondersteuning naar een meer richtinggevend kader ter
onderbouwing van haar eigen projecten en toekomstig beleid. Ze wil dit kader vormgeven
vanuit een huidig inzicht in de situatie van de erfgoedorganisaties in haar regio.
1.2. Doel van het project
Erfgoedcel Meetjesland wil de bestaande meta-inventaris uit 2007 – 2008 actualiseren en
aanvullen, zodat deze kan evolueren van een gegevensdocument naar een
landschapstekening die functioneert als een richtinggevend kader ter onderbouwing van de
projecten van de erfgoedcel. Dankzij de vernieuwde meta-inventaris komt er een beter zicht
op de noden, ambities en toekomstplannen van erfgoedverenigingen, gemeentes en
collectiehouders.
De landschapstekening bevat daarom feitelijke gegevens over het cultureel erfgoed in de
streek, de mensen die ermee bezig zijn en de manier waarop zij met dat erfgoed omgaan en
het publiek maken. Tegelijkertijd bevat de landschapstekening rode draden en
toekomstperspectieven, die op basis van participatie van de erfgoedgemeenschappen zijn
benoemd. De landschapstekening is een dynamisch instrument, omdat enerzijds de feitelijke
gegevens steeds kunnen worden geactualiseerd en anderzijds omdat het een blijvende
dialoog op gang brengt over de plaats en de rol van cultureel erfgoed in de regio.
1.3. Enquêtes
Voor het actualiseren en aanvullen van de meta-inventaris uit 2007 – 2008 zijn er twee
enquêtes verstuurd. De gegevens uit de enquête en de gesprekken zullen samen een goed
zicht geven op de noden, ambities en toekomstplannen van erfgoedverenigingen,
gemeentes en collectiehouders.
Erfgoedorganisaties in het Meetjesland, Meet Erfgoed Meetjesland
Deze enquête is verstuurd naar verenigingen, collecties en archieven in het Meetjesland.
Kerken in het Meetjesland, Meet Religieus Erfgoed Meetjesland
Voor deze grote inventarisatie is ook gekozen om de kerken in het Meetjesland mee te
nemen. De grote inventarisatie van het roerend religieus erfgoed in het Meetjesland is in
2017 afgerond, deze informatie zal meegenomen worden in het grote geheel.
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2. Uitwerking enquête Meet Erfgoed Meetjesland
2.1. Onderzoeksmethode
De enquête is digitaal aangeboden. Door wellicht minder digitale vaardigheid of door
onbekendheid met het gevraagde hebben sommige respondenten de enquête eerder
afgebroken of niet volledig voltooid. Opgemerkt moet dus worden dat het aantal
respondenten per vraag kan verschillen, dit geven wij dan ook aan.
Er was de wens om voor de enquête een bijeenkomst te organiseren zodat we iedereen op
de hoogte konden stellen van het project. Helaas was dit niet mogelijk door de Covid-19
maatregelen. We denken dat we meer mensen hadden kunnen bereiken als er wel een
bijeenkomst had kunnen plaatsvinden. Echter zijn we tevreden met de uitkomsten en vinden
we dat dit een goede schets geeft van de huidige situatie van de erfgoedorganisaties in
Meetjesland.
2.2. Respondenten
Van de 60 genodigden hebben 24 erfgoedinstellingen de enquête ingevuld. Hiervan kwam
de grootste groep uit Eeklo (4) en Assenede (4), daarna kwam een grote groep uit Evergem
(3), Lievegem (3) en Zelzate (3). Uit Aalter en Wachtebeke kwamen beide 2 respondenten.
De overige organisaties kwamen uit Kaprijke, Sint-Laureins en de regio Meetjesland.
2.3.

Uitkomsten enquête

2.3.1. Organisatie
De grootste groep van de respondenten (11) werkt bij een erfgoed of historische vereniging.
Daarnaast werken 7 respondenten in een archief en 6 in een museum. Van deze organisaties
gaven 11 respondenten aan dat hun organisatie een vzw is, 7 respondenten gaven aan van
de gemeente te zijn. 3 organisaties zijn een feitelijke vereniging en 1 organisatie is van het
provinciebestuur. Ook gaf een respondent aan dat de organisatie van een persoon of een
familie is. 1 respondent heeft deze vraag overgeslagen.
Op de vraag of de organisatie betaald personeel in dienst heeft, gaven 17 respondenten aan
dit niet te hebben en 6 respondenten wel (1 respondent heeft deze vraag overgeslagen).
Van deze 6 respondenten gaf 1 iemand aan 1 tot 2 VTE in dienst te hebben een andere
organisatie geeft aan 1 tot 2 VTE in dienst te hebben. 3 organisaties geven aan 5 of meer VTE
in dienst te hebben (1 respondent heeft de vraag overgeslagen).
Van de 22 respondenten gaven 21 respondenten aan te werken met vrijwilligers, 1
organisatie gaf aan dit niet te doen. Van deze 21 respondenten hebben 15 organisaties
tussen de 0 en 10 vrijwilligers, 1 organisatie tussen de 10 tot 20 vrijwilligers, 3 organisaties
tussen de 20 en 30 vrijwilligers, 1 organisatie tussen de 30 tot 50 vrijwilligers en 1
organisatie met 50 of meer vrijwilligers.

51

2.3.2. Financiën en toekomst organisatie

Op de vraag hoe ziet uw organisatie de financiële situatie, werd duidelijk dat het merendeel
hier neutraal tegen aankijkt (52%). Daarnaast gaven 8 organisaties aan positief te zijn over
de financiën (38%). 2 organisaties gaven aan negatief te kijken naar de financiën (10%). Ook
op de vraag hoe de organisatie het zakelijk functioneren ervaart gaf het merendeel aan hier
neutraal tegenover te staan (57%). 7 organisaties gaven aan hier positief tegenover te staan
(33%) en 2 organisaties gaven aan hier negatief tegenover te staan (10%). De toekomst ziet
de grootste groep (14 respondenten) ook neutraal tegemoet, slechts 6 respondenten gaven
aan hier positief tegenaan te kijken. 1 respondent gaf aan hier negatief tegenover te staan.
Duidelijk werd bij de vraag hoe
komt uw organisatie aan
inkomsten dat dit voornamelijk
subsidies zijn 65%. Daarnaast
werd aangegeven dat de
organisaties ook inkomsten
genereren door
lidmaatschappen en de verkoop
van publicaties en dergelijke.
Toegangsgeld, horeca en winkel
en sponsors werden minder genoemd. Bij anders gaven de respondenten aan dat ze ook
geld genereren door: eigen budget gemeente, gemeentelijke werkmiddelen
Provinciale middelen en eigen inbreng bestuursleden.
Op de vraag of deze financiën op lange termijn voldoende zijn voor hun organisatie hebben
20 respondenten antwoord gegeven, 10 organisaties gaven aan dat hun inkomsten enigszins
voldoende is voor de organisatie, ze kunnen door blijven werken. 4 organisaties gaven aan
op lange termijn financieel sterk te staan. 4 andere organisaties gaven aan dat ze in de
toekomst moeten zoeken naar meer inkomsten. De overige 2 organisaties gaven aan bij
anders: “We hebben weinig kosten. Alle stukken in de collectie zijn schenkingen, onderhoud
wordt bekostigd met eigen middelen” en “Onzeker op langere termijn en afhankelijk van
beleidskeuzes”.
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2.3.3. Erfgoedvoorwerpen
In onderstaand tabel is te zien hoeveel erfgoedvoorwerpen de organisaties hebben. Dit is
een ruwe schatting van de organisaties en is exclusief het archief en de boeken. Op deze
vragen hebben 20 respondenten antwoord gegeven. Zoals te zien is in onderstaande tabel
gaven de meeste organisaties (11) aan tussen de 0 à 500 erfgoedobjecten te hebben. 2
organisaties gaven aan tussen de 2501 à 3000 erfgoedobjecten te hebben. Verder is te zien
dat de overige organisaties een verdeeld aantal erfgoedobjecten hebben.

Op de vraag hoeveel meter archief de organisatie heeft, hebben 20 respondenten antwoord
gegeven. In onderstaande tabel is duidelijk te zien dat de meeste organisaties (6) tussen de 0
à 10 meter archief hebben. 3 organisaties hebben 21 à 30 meter en 3 andere 51 à 60 meter
archief. 2 organisatie gaven zelfs aan tussen de 991 en 1000 meter archief te hebben. De
overige 6 organisaties gaven verschillende antwoorden zoals te zien is in de tabel.

Op de vraag hoeveel meter
boeken heeft uw organisatie
werd duidelijk dat de grootste
groep (15) tussen de 0 tot 50
meter boeken heeft. Daarnaast
gaven 2 organisaties aan tussen
de 151 tot 200 meter boeken te
hebben. De overige 3
organisaties gaven een divers
aantal aan.
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Op de vraag wie zijn de eigenaren van de collectie die u beheert, hebben 20 organisaties
antwoord gegeven. De grootste groep (15) gaf aan dat de organisatie zelf de eigenaar is. 5
organisaties gaven aan dat de gemeente de eigenaar is en 3 organisaties gaven aan dat de
collectie van een bruikleengever is. 1 organisatie gaf aan dat de collectie van een bruiklener
van bepaalde tijd is. De overige twee organisaties gaven bij anders aan: “Alles is privébezit
en het is van een bestuurslid zelf”.

2.3.4. Thema’s
In onderstaande tabel is te zien welke thema’s de erfgoedvoorwerpen hebben in de
verschillende organisaties.

Agrarisch erfgoed
Ambachten
Artistiek erfgoed
Culinair erfgoed
Feesten kermissen sport
en spel
Filmerfgoed
Grensregio (smokkelen,
dodendraad)
Historisch watergebied
Landelijke regio
(erfgoed stad en dorp)
Muzikaal erfgoed,
fanfares
Oorlogsverleden

Ja
37%
7 organisaties
47%
9 organisaties
42 %
8 organisaties
26%
5 organisaties
47%
9 organisaties
32%
6 organisaties
21%
4 organisaties
37%
7 organisaties
47%
9 organisaties
37%
7 organisaties
42%
8 organisaties

Enigszins
16%
3 organisaties
21%
4 organisaties
5%
1 organisatie
16%
3 organisaties
11%
2 organisaties
16%
3 organisaties
10%
2 organisaties
11%
2 organisaties
21%
4 organisaties
16%
3 organisaties
16%
3 organisaties

Nee
47%
9 organisaties
32%
6 organisaties
53%
10 organisaties
58%
11 organisaties
42%
8 organisaties
53%
10 organisaties
68 %
13 organisaties
53%
10 organisaties
32%
6 organisaties
47%
9 organisaties
42%
8 organisaties
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Religieus erfgoed
(kerken, kloosters en
onderwijs)
Reuzen
Stoeten en processies
Textiel
Zorgerfgoed en
geestelijke
gezondheidszorg

26%
5 organisaties

21%
4 organisaties

53%
10 organisaties

16%
3 organisaties
21%
4 organisaties
26%
5 organisaties
21%
4 organisaties

26%
5 organisaties
26%
5 organisaties
11%
2 organisaties
15%
3 organisaties

58%
11 organisaties
53%
10 organisaties
63%
12 organisaties
63%
12 organisaties

De organisaties hebben de meeste erfgoedvoorwerpen in het thema:

Ook gaven enkele organisaties aan thema’s in hun collectie te hebben die ze niet in
bovenstaande lijst zagen terugkomen.
Dit zijn de thema’s:
• Visserijverleden
• Thema: dagelijks leven
• Specifieke voorwerpen gelinkt aan de stad Eeklo en zijn handelsapparaat.
• Enkele deelthema's, zoals erfgoedobjecten uit verenigings- of bedrijfsarchieven
heemkunde, genealogie, lokale geschiedenis.
• Sport, openluchtleven & ontspanning
• Privéarchieven van verenigingen en personen Tijdschriften heemkunde Documenten
stadsbestuur Administratie vroegere BLO-stadsschool.
• Folklore/ Carnaval
• Historische molens (molenbouwkunde, molinologie) en familiegeschiedenis.
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2.3.5. Registratie
De meeste organisaties (10 van de 18) gaven aan dat ze hun erfgoedobjecten digitaal via
Word of Excel registreren. 4 organisaties gaven aan het op papier te registreren en 1
organisatie gaf aan het via een collectie softwaresysteem zoals Adlib te registeren. 3
organisaties gaven aan hun erfgoedobjecten niet te registeren. Van de 15 respondenten
gaven 10 organisaties aan dat de inventaris actueel wordt bijgehouden. 3 organisaties gaven
aan dat ze dit nog niet actueel bijhouden, maar dat ze dit wel graag willen doen. Van de 17
organisaties gaven 9 organisaties aan dat ze hun erfgoedvoorwerpen voorzien van een
inventarisnummer echter gaf de rest (8) organisaties aan juist niet hun erfgoedvoorwerpen
te voorzien van een inventarisnummer. De grootste groep (12) gaf aan dat ze in hun
registratie ook een standplaats noteren, de overige organisaties (5) gaven aan dit niet te
noteren.
2.3.6. Beheer en behoud
We hebben aan de organisaties gevraagd hoe ze omgaan met het beheer van hun
erfgoedobjecten. De meeste organisaties hebben een vast bedrag voor beheer en behoud
(12) en een hoofd collectie (12) en een hoofd registratie in dienst (8). Maar de meeste
organisaties hebben geen (6) of maar deels (6) een collectieplan geschreven. Ook wordt
duidelijk dat de meeste organisaties (9) geen noodplan hebben.
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In onderstaande tabel is te zien dat de meeste organisaties geen maatregelen hebben
genomen voor wateroverlast, diefstal, stof, licht, ongedierte & schimmels,
temperatuurschommelingen en vochtschommelingen. De enige maatregel die de meeste
organisaties (8) hanteren is die voor brand.

Op de vraag heeft uw organisatie behoefte aan (gratis) vorming rond de zorg voor erfgoed/
de zorg voor de collectie, gaf het merendeel (6) enigszins aan, 4 organisaties nee en slechts 2
organisaties ja. Van de 18 respondenten gaven 2 organisaties aan al vorming hierin te
krijgen.
2.3.7. Depot
Van de 17 respondenten die antwoord gaven op de vraag heeft uw organisatie een
(gedeelde) opslagruimte (depot) voor de collectie gaf de grootste groep (9) aan deze te
hebben. 4 organisaties gaven aan dit niet te hebben en 4 andere zeiden dat deze vraag niet
van toepassing was. Van de 13 respondenten is het depot voor 6 organisaties nauwelijks
groot genoeg, de opslag zit bijna helemaal vol. 1 organisatie gaf zelfs aan dat het depot niet
voldoende meer is en dat ze geen ruimte meer hebben. Voor 2 andere organisatie is de
depotruimte voor nu voldoende, ze gaven aan nog ruimte over te hebben. Van de 17
organisaties gaven 8 aan behoefte te hebben aan een nieuwe opslagruimte (depot) voor de
collectie. 5 organisaties gaven juist aan hier geen behoefte aan te hebben en de overige 4
vonden deze vraag niet van toepassing op hun organisatie.
2.3.8. COMEET, Erfgoedcel Meetjesland
Op de vraag is uw organisatie bekend met COMEET, Erfgoedcel Meetjesland werd unaniem
ja geantwoord.
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3. Uitwerking enquête Meet Religieus Erfgoed Meetjesland
3.1. Onderzoeksmethode
Er is al een goed overzicht beschikbaar van de omvang en aard van de collecties religieus
erfgoed in de kerken in het Meetjesland. Er zijn namelijk van alle kerken inventarissen
gemaakt. Omdat er al een vrij goed overzicht was, is in de enquête vooral gepeild naar de
beheersituatie en de noden van de erfgoedbeheerders.
De enquête is digitaal aangeboden. Door wellicht minder digitale vaardigheid of door
onbekendheid met het gevraagde hebben sommige respondenten de enquête eerder
afgebroken of niet volledig voltooid. Opgemerkt moet dus worden dat het aantal
respondenten per vraag kan verschillen, dit geven wij dan ook aan.
3.2. Respondenten
Van de 44 kerken hebben 22 kerken gereageerd. Deze respondenten zijn voorzitters,
penningmeesters, secretarissen en leden van kerkraden. Daarnaast zijn de respondenten
een vrijwilliger, de voorzitter van de kerkfabriek, een raadslid en een schatbewaarder. De
respondenten komen uit verschillende gemeentes. De respondenten komen uit: Aalter (8),
Assenede (2), Eeklo (2), Evergem (6), Lievegem (1), Sint Laureins (2) en Waarschoot (1). Van
de 22 kerken die de enquête hebben ingevuld, krijgt 1 kerk binnenkort een herbestemming.
De overige 21 kerken behouden hun huidige functie.
3.3. Uitkomsten enquête
Van de 22 kerken werken 5 kerken met vrijwilligers, de overige 16 kerken gaven aan dit niet
te doen. De vijf kerken gaven aan te werken met 0 tot tien vrijwilligers.
3.3.1. Erfgoed in de kerk
Op de vraag hoeveel erfgoedobjecten
heeft uw kerk, reageerden 21
respondenten. Zoals op onderstaande
afbeelding te zien is, zijn er grote
verschillen tussen de hoeveelheid
erfgoedobjecten die de kerken aan
gaven te hebben. Zo gaven 5 kerken
aan dat er 0 tot 100 erfgoedobjecten
aanwezig zijn in hun kerk, 5 kerken
gaven aan 100 tot 150 erfgoedobjecten te hebben in hun kerk en 5 andere kerken juist 300
tot 350 erfgoedobjecten. Daarnaast gaven 3 kerken aan 150 tot 200 objecten te hebben, 2
kerken 200 tot 250 objecten en de laatste kerk gaf aan 250 tot 300 objecten te hebben.
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Op de vraag hoeveel meter archief heeft uw kerk (ruwe schatting) hebben 20 respondenten
antwoord gegeven. Zoals op onderstaande afbeelding te zien is, gaf de grootste groep
kerken (7) aan 0 tot 5 meter archief te hebben. 5 kerken gaven aan 5 tot 10 meter archief te
hebben. 3 kerken 10 tot 15 meter en 3 andere kerken 15 tot 20 meter. 1 kerk gaf aan 30 tot
35 meter archief te hebben en een andere kerk geeft aan zelfs 45 tot 50 meter archief in de
kerk te hebben.

Op de vraag hoeveel meter bibliotheek heeft uw kerk (ruwe schatting) hebben 19 kerken
antwoord gegeven. Zoals op onderstaande tabel te zien is, gaf het grootste aantal kerken (7)
aan 1 meter bibliotheek te hebben in de kerk. 3 kerken gaven aan 5 meter aan bibliotheek te
hebben en 2 kerken hebben 3 meter bibliotheek. Daarnaast gaf 1 kerk aan 4 meter
bibliotheek te hebben en een andere kerk gaf aan 6 meter bibliotheek te hebben. Ook gaven
5 kerken aan helemaal geen bibliotheek te bezitten.
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3.3.2. Beheer en behoud
In onderstaande tabel is te zien dat de 17 kerken op alle vragen nee nog niet als vaakst
hebben ingevuld. Duidelijk wordt dat de meeste kerken (12) nog geen noodplan hebben.
Slechts 1 kerk gaf aan dit noodplan wel te hebben ontwikkeld.

8 kerken gaven op de vraag heeft uw kerk een plan voor het beheer en behoud van uw
erfgoed, aan dit nog niet te hebben en er ook nog niet mee bezig zijn. 5 kerken gaven aan
hier wel al deels mee bezig te zijn of hier ambitie in te hebben. 2 kerken gaven aan dat ze
wel een plan hebben voor het bekeer en behoud in de kerk. De overige 2 kerken gaven aan
dat dit niet van toepassing is voor hun kerk. De 4 overige kerken gaven aan dat dit niet van
toepassing is voor hun kerk.
Bij de vraag heeft uw kerk een vast bedrag begroot voor het beheer en behoud liggen de
cijfers minder ver uit elkaar. Zo gaven 6 kerken aan (35%) een vast bedrag te begroten voor
de collectie en 7 kerken (41%) gaven aan dit juist nog niet te hebben. Daarnaast gaf 1 kerk
aan hier wel mee bezig te zijn of hier ambitie in te hebben. De overige 3 kerken gaven aan
dat deze vraag niet van toepassing is voor hun kerk.
Op de vraag heeft uw kerk een verantwoordelijke voor het beheer van het erfgoed komt
duidelijk naar voren dat het grootste deel kerken (9) dit niet heeft. Slechts 4 kerken gaven
aan dit wel te hebben. Daarnaast gaven 3 kerken aan hier wel al mee bezig te zijn of hier
ambitie in te hebben en 1 kerk gaf aan dat deze vraag niet van toepassing was voor hun
kerk.
Ook op de laatste vraag heeft uw kerk een verantwoordelijke voor het registreren van het
erfgoed gaf het grootste deel 9 kerken (53%) aan dit nog niet te doen. 6 andere kerken (35%)
gaven juist aan dit wel te hebben. De overige 2 kerken gaven aan hier mee bezig te zijn of
hier ambitie in te hebben.
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We hebben de kerken gevraagd of ze zich zorgen maken om het beheer en behoud en/of de
staat van hun erfgoed in hun kerk. Op deze vraag hebben 15 kerken antwoord gegeven.
Duidelijk wordt dat de kerken zich niet extreem zorgen maken. Een uitzondering zijn de
schilderijen, hier gaven 5 kerken aan zich hier echt zorgen over te maken. In onderstaand
tabel zijn de cijfers te zien.
De kleuren geven per onderdeel aan wat de meeste kerken aan hebben gegeven, ja,
enigszins of nee. Als het blokje groen is, dan betekent dit dat de meeste kerken zich geen
zorgen maken over deze objecten. Is een blokje oranje, dan maken kerken zich enigszins
zorgen. Is een hokje rood dan geven kerken aan zich hier wel zorgen over te maken.
Ja
Enigszins
Nee
Niet van
toepassing
Beeldhouwwerken
20 %
33%
47%
0
3 kerken
5 kerken
7 kerken
Burgerlijk
13%
47%
40%
0
meubilair
2 kerken
7 kerken
6 kerken
Cultusobject
20%
40%
33%
7%
3 kerken
6 kerken
5 kerken
1 kerk
Funerair erfgoed
13 %
13%
40%
34%
2 kerken
2 kerken
6 kerken
5 kerken
Grafiek en
7%
20%
60%
13%
drukwerk
1 kerk
3 kerken
9 kerken
2 kerken
Klankinstrumenten
27%
46%
20%
7%
4 kerken
7 kerken
3 kerken
1 kerk
Liturgisch vaatwerk
27%
27%
46%
0
4 kerken
4 kerken
7 kerken
Nagelvaste
13%
40%
40%
7%
interieurelementen
2 kerken
6 kerken
6 kerken
1 kerk
Processieattributen
20%
40%
33%
7%
3 kerken
6 kerken
5 kerken
1 kerk
Relieken en
20%
33%
40%
7%
reliekhouders
3 kerken
6 kerken
6 kerken
1 kerk
Religieus meubilair
13%
47%
33%
7%
2 kerken
7 kerken
5 kerken
1 kerk
Religieus textiel
27%
39%
27%
7%
4 kerken
6 kerken
4 kerken
1 kerk
Schilderijen
33%
27%
33%
7%
5 kerken
4 kerken
5 kerken
1 kerk
Sieraden en
20%
27%
40%
13%
ambachtssymbolen
3 kerken
4 kerken
6 kerken
2 kerken
Verlichting
27%
33%
33%
7%
4 kerken
5 kerken
5 kerken
1 kerk
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3.3.3. Inventarisatie en preventieve maatregelen
Op de vraag wordt de erfgoedinventaris van 2017 actueel bijgehouden en/of aangevuld
gaven 15 kerken antwoord. Duidelijk is geworden dat het merendeel 7 kerken aangaf dit
zeker te doen. Ook gaven 5 kerken aan dat ze dit niet doen. De 3 kerken die anders
antwoordden, gaven dit aan omdat er bijvoorbeeld geen wijzigingen waren, er nog foto’s
bijgevuld moesten worden en iemand gaf aan dat de inventaris niet meer helemaal klopte.
In onderstaand tabel zijn de 5 antwoorden te zien op de vraag of de kerk maatregelen heeft
genomen. Op deze vraag hebben 15 kerken antwoord gegeven. Zoals te zien is een echte
uitspringer de maatregel tegen brand. Hier gaf het merendeel (11 kerken) dit te hebben.
Slechts 4 kerken gaven aan dit niet te hebben. Ook tegen diefstal en vandalisme wordt vaak
nagedacht over maatregelen. Zo gaven 7 kerken aan dit in huis te hebben en 4 andere
kerken gaven aan hier mee bezig te zijn of hier ambitie in te hebben. Slechts 4 kerken gaven
aan dat ze hier geen maatregelen voor hebben. Daarnaast denken de kerken ook vaak aan
maatregelen tegen wateroverlast. Het merendeel 5 kerken gaf aan dit te hebben, 3 andere
kerken gaf aan hier deels mee bezig te zijn of hier ambitie in te hebben. Slechts 4 kerken
gaven aan dit niet te doen. De overige 3 kerken gaven aan dat deze vraag niet van
toepassing is op hun kerk.

Duidelijk wordt dat de kerken veel minder bezig zijn met maatregelen tegen ongedierte,
schimmels en stof. Zo gaf het merendeel (8 kerken) aan geen rekening te houden met stof.
Slechts 2 kerken gaven aan hier wel mee bezig te zijn en de twee overige kerken gaven aan
hier mee bezig te zijn of hier ambitie in te hebben. Op de vraag heeft uw kerk maatregelen
genomen tegen ongedierte en schimmels gaven 6 kerken aan dat ze hier deels mee bezig zijn
of hier ambitie in hebben en 2 kerken gaven aan dit wel in huis te hebben. Het andere grote
deel, 5 kerken gaven aan dit niet te hebben en 2 kerken gaven aan dat deze vraag niet van
toepassing was voor hun kerk.
Op de vraag heeft uw kerk behoefte aan (gratis) vorming rond de zorg voor het erfgoed,
antwoordden 15 kerken. Het merendeel van 10 kerken gaf aan dit enigszins te hebben.
Slechts 3 kerken gaven duidelijk aan hier behoefte aan te hebben. Van de overige 2 kerken
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gaf 1 kerk aan hier geen behoefte aan te hebben en de andere kerk gaf aan dat zij al vorming
krijgen in collectiebeheer.
3.3.4. Depot
Op de vraag heeft uw kerk een (gedeelde) opslagruimte (depot) voor het erfgoed, gaven 15
kerken antwoord. Hiervan gaven 8 kerken aan dat ze een opslagruimte hebben, de overige 7
kerken gaven aan een dergelijke ruimte niet te hebben. Op de vervolgvraag of deze
opslagruimte groot genoeg voor het erfgoed was gaven 6 kerken aan nog ruimte over te
hebben. De overige 2 kerken gaven juist aan dat er nauwelijks ruimte meer is en dat de
opslag bijna helemaal vol zit. Op de vraag heeft uw kerk behoefte aan een (nieuwe)
opslagruimte (depot) voor het erfgoed kwam dan ook naar voren dat het merendeel (14
kerken) hier geen behoefte aan heeft. Slechts 1 kerk gaf aan wel behoefte te hebben aan
een nieuwe opslagruimte.
3.3.5. Organiseren van religieuze activiteiten

In bovenstaand tabel is te zien wat de 15 kerken wel en niet organiseren. Duidelijk wordt dat
de kerken in ieder geval geen activiteiten organiseren zoals: Sacramentsdag met
bloemtapijten, weversmissen, zeezegeningen en vissersmissen. Ook hebben ze geen
beiaardsconcertgelegenheden. Wel gaven 6 kerken aan feesten te organiseren voor de
patroonheiligen (bv. St-Christophelfeesten). Ook gaven 4 kerken aan bedevaarten en/of
parochiale feesten (bv. Stoepedagen) te organiseren. Daarnaast gaven 3 kerken aan dat ze
wel aan tractor en andere wijdingen doen en 2 kerken gaven aan processies te houden.
Op de vervolgvraag organiseert uw kerk (naast misvieringen) nog andere religieuze
activiteiten kwamen 8 reacties. Zo gaven twee kerken aan voordrachten te organiseren over
religieuze thema’s zoals oorsprong van de bijbel, evangelies, apostelbeelden, glasramen en
relikwieën. Daarnaast gaven 2 kerken aan dat ze ook huwelijken, doopsels en begrafenissen
organiseren. Een andere kerk gaf aan af en toe aan groepsmeditatie te doen of
schriftlezingen. Ook tijdens kerst gaf een kerk aan een kerstconcert/kooroptreden te
organiseren. En de Christoffelgilde organiseert jaarlijks, de voorlaatste zondag van juni, een
autowijding.
Tot slot gaven de kerken aan alle bekend te zijn met COMEET, Erfgoedcel Meetjesland.
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Colofon
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Erfgoedcel Meetjesland door Iris Steen en
Raadsaam Erfgoedprojecten (Agnes Vugts en Michelle van der Sluis).

https://www.irissteen.be

https://raadsaam-erfgoedprojecten.nl
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